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FÖRORD 
Får en avhandling se ut hur som helst? Finns inga 

klara regler vad som är god respektive dålig forsk-
ning? Ställs inga krav på metodkunskaper, värde-
fulla resultat, kreativitet etc? 

Mot de underförstådda antydningarna om värdet 
av fasta regler kan många invändningar resas. 
Skulle inte kreativiteten dödas? Skulle inte forsk-
ningen riskera att inriktas på välstrukturerade men 
för företag och samhälle ofta mindre intressanta 
problem? 

Inom företagsekonomiska institutionen vid 
Stockholms Universitet har ett antal skriftliga in-
lägg gjorts i vetenskapsteoretiska frågor. Andra - 
särskilt från Lars Perssons hand - har berört krav 
på doktorsavhandlingar. Föreliggande skrift riktas 
mer mot vissa drag i arbetsmetodiken än mot 
vetenskapsteoretiska frågor i allmänhet. Skriften är 
mer ett uttryck för trossatser hos författaren än 
några vetenskapligt grundade och motiverade 
"sanningar". 

Många vänner och kollegor, framförallt Lars 
Persson, är jag stor tack skyldig för långa 
diskussioner och värdefulla påpekanden i tidigare 
utkast. Tyvärr har tiden inte räckt till att göra en 
grundligare litteraturstudie som egentligen borde 
ha föregått ett inlägg av detta slag. Kanske kan en 
sådan jämte litteraturförteckning tillkomma i en 

senare utgåva. 
Många inom institutionen har uttalat önskemål om en checklista över vad doktoranden bör tänka på i 

olika stadier av avhandlingsarbetet. Det skulle dock ej gå att ge ett "recept på en bra avhandling" utan 
blott en lista över vad som kunde vara bortglömt. Framtida diskussioner får utvisa om en sådan lista 
med olika variationer allt efter avhandlingens karaktär är önskvärd respektive möjlig. 
 
Paulsson Frenckner 

SAMMANFATTNING 
 
Ett vetenskapligt arbete bör ge ett bidrag till 
kunskapen om de frågor som det behandlar. 
Bidraget bör ha uppnåtts på ett förtroendein-
givande sätt. Detta fordrar en noggrann och 
motiverad "snitsling" av vägen från ämnesval 
fram till resultat, uttolkning och slutsatser. 
 
Syftet med detta arbetspapper är: 
• att påminna om många av de praktiska 

hänsyn som kan behöva tas vid utarbe-
tandet av vetenskapliga arbeten; 

• att ge uttryck för någorlunda allmänt 
accepterade krav på avhandlingar; 

• att ge mina personliga råd till den dokto-
rand, främst inom företagsekonomi som 
känner osäkerhet inför uppgiften; 

Framställningen är inriktad på arbetsmetodi-
ken i det vetenskapliga arbetet. För veten-
skapsteoretiska frågor hänvisas läsaren till 
mer djupgående läroböcker om forsknings-
metodik, modellkonstruktioner och datain-
samling, enkät- och intervjuteknik m.m. 
 
Paulsson Frenckner 
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BAKGRUND 
 

Önskemål om bedömningskriterier 

Inom den företagsekonomiska institutionen 
vid Stockholms Universitet arbetar många både 
doktorander och mer erfarna forskare. För att 
institutionen skall dra till sig goda krafter och nå 
ett gott anseende utåt är det viktigt att forsk-
ningsresultaten vinner förtroende och uppskatt-
ning. Vad som allmänt uppfattas vara bra forsk-
ning attraherar bra forskare som utför bra forsk-
ning osv. Samtidigt uppmärksammas att forsk-
ningen kan vara bra på så många olika sätt. 

Ett visst ansvar för forskningens godhet åvilar 
handledare och examinatorer. Det är önskvärt 
för dem som arbetar inom forskningen att känna 
vad som bedömas vara god eller mindre god 
forskning. Sedan yttrandena över avhandlingar 
avskaffades, bjuds föga dokumentation härom. I 
den mån några kriterier på god forskning ut-
kristalliseras, sker det närmast i betygsnämn-
dernas överläggningar inför lyckta dörrar. Först 
när kritiken blir starkt negativ blir den mer all-
mänt känd. 

Det kan synas önskvärt att examinatorerna 
inom institutionen offentliggör åtminstone sina 
egna föreställningsramar och kriterier. Detta 
förutsätter att dessa kan formuleras uttryckligt. 
För att formulera dem krävs vetenskapsteoretisk 
överblick. En sådan är emellertid ej krav för att 
bli professor. 

Även en erfaren forskare får sällan personlig 
erfarenhet av mer än en begränsad del av möjlig 
metodarsenal inom sitt forskningsområde. Ännu 
mer begränsad - relativt sett - är erfarenheten av 
olika problemtyper. Den egna upplevelsen av 
olika problem och metoder är dessutom med 
nödvändighet vanligen genomsnittligt äldre hos 
handledarna än hos de forskare som skall be-
dömas. 

En precisering av en handledares föreställ-
ningsramar och kriterier kan också leda till 
svåra låsningar. Omskrivningen kan få ett falskt 
intryck av att forskningens godhet kan bedömas 
efter strikta mått. Ännu värre - bedömarna kan 
själva fångas i sådana vanföreställningar. 

Dessa svagheter och risker bör hållas i minnet 
vid läsningen av det följande. 

 

Jag stötte på detta ”working paper” första 
gången för ett antal år sedan. Jag blev 
mycket förtjust! Paulsson Frenckner är 
mycket ”skarpsynt”, redan innan visste jag 
att jag brukar tycka om vad han skriver, för 
det stämmer för det mesta med min syn på 
”verkligheten”. De rekommendationer som 
Frenckner presenterar är de rekommendatio-
ner som jag vill ge till mina studenter. I 
några inledande föreläsningar till D-uppsats-
kursen vid Mälardalens Högskola brukade 
jag kopiera fram kopior (med Frenckners 
tillåtelse) av den kopia av Frenckners rapport 
som jag en gång lyckades låna via bibliote-
ket. Tyvärr blev inte detta av så hög standard 
(då ”originalet” är kopia på maskin skrivet) 
och med rätt låg läskvalité, som onödigt för-
svårande inläsningen för moderna studenter. 
Detta är också ett material som jag ämnar 
påtvinga mina nuvarande och kommande 
studenter och doktorander. Därför har jag 
(med hjälp av skanner) helt enkelt skrivit av 
rapporten och redigerat om texten framförallt 
för att minska pappersförbrukningen. Jag har 
inte ändrat språkstilen, även om jag kan för-
stå att en del ungdomar tycker vissa saker 
kan låta lite ”ålderdomligt”. Detta skulle 
förstöra det kraftfulla språk som jag tycker 
Frenckner presenterar. Men de tankar och 
rekommendationer som presenteras är inte 
ålderdomliga, det är högst aktuella. Jag 
hoppas att nya läsare skall finna rapporten 
lika intressant och tankeväckande som jag 
har gjort. (Någon liten omedveten miss kan 
jag ha gjort i ”konverteringen”, alltså valt fel 
ord eller vridit till något, för detta ber jag om 
ursäkt i förväg.) Jag vill gärna att mitt arbete 
ses som en något försenad 80-årspresent till 
Paulsson Frenckner. 

Luleå augusti 2001 
Anders Segerstedt 
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Författarens föreställningsram 

Vi är alla bundna av egna erfarenheter och 
föreställningar. I det följande är det viktigt att 
läsaren är medveten om författarens medvetna 
eller omedvetna föreställningsram. 

Låt oss först konstatera att jag har ringa skol-
ning i vetenskapsteoretiska frågor. Däremot har 
jag varit med länge och haft rätt breda kontakter 
med andra vetenskapsområden än företagseko-
nomi. 30-talets korporativistiska samhällsten-
denser födde ett intresse för ett öppnare rollspel 
mellan experter och beslutsfattare. Studier i 
matematik och statistik samt egna erfarenheter 
av variansanalys och statistisk kvalitetskontroll 
har satt sina spår. 

Samma gäller 50-talets positivistiska och 
andra fasta regler för vetenskapligt arbete. 
Kontakter med matematisk programmering, 
spelteori och andra med operationsanalysen 
förbundna metoder har säkert också inverkat. 

Samtidigt har brytningen mellan beslutsteo-
rins enkla rationalitet och den konsultativa 
kontakten med verklighetens pluralitet medfört 
visst kaos i tankegångarna. Systemsynsättet har 
liksom tagit loven av det analytiska synsättet. 
För mig gäller det särskilt att jag trott att väl så 
styrande som orsakssamband är teleologiska 
samband (dvs. ändamåls- eller syftesbetingade, 
finala samband, se ytterligare nedan). Detta 
ledde till en kraftig kritik av mina skrifter på 50-
talet. 

Det är uppenbart att skeendet inom och kring 
företagen är starkt beroende av aktörerna eller 
parterna samt deras intressen och samspel. Vi 
har ett behov av att se både systemet i sig (kau-
salitet och finalitet) och hur detta ständigt änd-
ras med aktörernas mångtydiga växelverkan 
därinom (dialektik). 

Företagsekonomin utmärkes av att studieob-
jektet ibland kan betraktas som ett slags meka-
nism. Oftast måste dock de mänskliga beteen-
dena också beaktas och studeras. Kanske kan vi 
tala om ett samspel mellan "mekanismen" och 
beteendena. 

Min egen forskning har främst gällt företags-
administration och kostnads/intäktsanalys. Den 
senare avsåg systemsynen dvs. beroendeförhål-
landena mellan verksamhet och syften å ena 
sidan samt kostnader och intäkter å den andra. 

För kunskaperna om hur aktörerna fungerar 
och beror av olika intäkts- och kostnadsincita-
ment sökte jag en gång införa termen "administ-
rativ ekonomi". Hit hör frågor om företaget och 
parternas (intressenternas) mål, internprisers 

inverkan på handlandet, aktörernas beroende av 
tilldelat och/eller upplevt ansvar etc. Ämnet 
administrativ ekonomi begränsas dock till de 
verkningar som kan mätas i resursuppoffringar 
och prestationsvärden. 

Sammanfattningsvis är min egen aktiva erfa-
renhet begränsad till kvantitativt mätbara för-
hållanden inom traditionella företags utveck-
lingsarbete, tillverkning, marknadsföring och 
administration. Även som handledare har jag 
ringa erfarenhet av intervjuer surveyundersök-
ningar, samhällsorganisationer, fallstudier och 
hermeneutik. Aktörsforskning saknar jag så gott 
som varje erfarenhet av annat än som på kortare 
eller längre tid anlitad konsult i företag inom 
olika branscher. 

 
Läsaren bör alltså vara vaken för de begräns-

ningar som ovannämnda föreställningsram in-
nebär. Samtidigt finns troligen många spelregler 
för vetenskapligt arbete och framförallt rekom-
mendationer som är rätt oberoende av ämnes-
område, synsätt m.m. 

 
Min allmänna syn på lämpligt arbetssätt för 

doktorander antydes kortfattat i bilaga 1. 
 
 

Regler kontra rekommendationer 

I fotboll, tennis, biljard etc. gäller vissa spel-
regler. De är absoluta. Om tennisbollen träffar 
utanför plan år den förlorad. Samma gäller om 
spelaren berör nätet innan bollen är död. Det 
hjälper inte hur väl utfört slaget än är. I många 
former av biljardspel tillkommer regeln om att 
bollens avsedda väg mot ”målet” måste annon-
seras i förväg. 

Andra regler är ej lika absoluta. Det gäller 
framförallt vissa etiska konventioner. Tennis-
spelarna bör inte skälla på varandra eller doma-
ren. Vid publik spelas ej bollen förrän det är så 
lugnt att spelarna kan koncentrera sig på spelet. 
Denna regel kan t.o.m. leda till att man tvingas 
bryta mot den absoluta regeln om högst 30 se-
kunder från föregående bollduells slut. 

Mängden regler är emellertid begränsad jäm-
fört med alla de rekommendationer som ges av 
olika tränare. Målet är ju att nå ett effektivt spel. 
Vissa rekommendationer ges av så gott som alla 
tränare till så gott som alla spelare, Det anses 
t.ex. normalt inte vinstgivande att rusa fram till 
nät direkt efter en svag serve. Att stå stilla på 
halvvolleydistans är vanligen farligt. 
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Andra rekommendationer ges blott till spelare 
med särskild längd, styrka, spelstil etc. Eller 
anpassas de efter personliga mål, banans karak-
tär, motståndarens spelstil och svagheter etc. 
Vid annonserat biljardspel rekommenderas van-
ligen spelaren att söka spelsätt som så direkt 
som möjligt leder mot målet men samtidigt ger 
bra utgångsläge för nästa stöt. Spelsättet beror 
emellertid av spelarens kvalifikationer. 

Alla analogier har sina begränsningar. Natur-
ligtvis kan avhandlingsskrivande ej i alla delar 
jämföras med ovannämnda spel. Just relationen 
mellan regler och rekommendationer kan upp-
visa likheter. När det gäller själva bedömningen 
av avhandlingar leder dess subjektiva karaktär 
dock tanken mer till simhopp, konståkning etc. 
Det gör generella rekommendationer än svårare 
att ge respektive riskablare att lita på. 

 
 

VETENSKAPLIGT BIDRAG 
 

Forskningsarbete 

Innebörden av vetenskapligt arbete blir starkt 
beroende av forskningsideal, värderingar och 
filosofi. Kanske är det helt omöjligt att säga 
någonting generellt. Samtidigt är det nödvändigt 
att åtminstone någorlunda ange innebörden av 
de begrepp som vi arbetar med i avhandlingars 
bedömning. 

Traditionellt uppfattas vetenskapligt arbete 
eller forskningsarbete som en process att for-
mulera antaganden, deducera modeller eller 
teorier, samla fakta och med strikta metoder för 
bearbetning av dessa finna förklaringar. Tradi-
tionen finns främst inom naturvetenskaperna 
och har mer eller mindre starka positivistiska 
inslag. Ofta önskar man ledning för förutsägel-
ser om vad som kommer att hända i framtiden i 
liknande situationer. 

Alternativt eller komplementärt kan man tala 
om att söka ett vetande för större förståelse. Det 
blir särskilt aktuellt inför unika situationer och 
tolkningen av uppgifter om dessa. Ibland ut-
nyttjas kunskapen eller vetandet också till att 
vidta åtgärder för att styra framtiden. Dessa 
"mjukare" metoder har kanske framför allt ut-
nyttjats inom humaniora. De har ofta starka s.k. 
hermeneutiska inslag. 

Vetenskapligt arbete får mening för andra 
först när resultat och tillvägagångssätt kommu-
niceras. Kommunikationen måste skapa förtro-
ende för forskaren, resultaten och hur de senare 
uppnåtts. 

Vetenskapligt arbete bygger vanligen på i nå-
gon mening rationellt tänkande - ett slags indi-
viduell inlärningsprocess - som ett av instru-
menten. Förtroendet för resultaten kräver 
öppenhet och ärlighet. Dessutom fordras logisk 
konsistens i arbetet. 

Mer om detta nedan. 
 

Det egna bidraget 

All forskning bör för att förtjäna namnet inne-
bära något kunskapsbidrag. Detta kan avse att 
med kända metoder nå ökad kunskap om ett 
tidigare ej behandlat område. Ja, det kan rent av 
gälla att bestyrka eller eventuellt ifrågasätta 
tidigare kunskap med hjälp av samma metodik 
som denna har uppnåtts på. I andra fall angripes 
kända problem med nya metoder. Både pro-
blem- och metodval kan naturligtvis vara "ori-
ginellt". 

Även att hitta nya mönster bland kända för-
hållanden kan vara ett väsentligt bidrag. Som 
exempel kan nämnas geografernas karteringar. 

På dagens doktorsavhandlingar torde kraven 
på eget bidrag vara låga. Det väsentliga synes 
snarare vara att doktoranden skall visa skicklig-
het i att formulera problem och syften samt att 
med öppet och ärligt visade metoder nå resultat 
och eventuella slutsatser. 

Detta hindrar inte att doktorander kan rekom-
menderas att med täta mellanrum under sitt 
arbete försöka kortfattat precisera sitt förvän-
tade bidrag. Genom att ständigt hålla detta aktu-
ellt underlättas vägvalet under forskningens 
gång. Risken för att forskningsarbetet spretar åt 
alla håll reduceras. Varje vägval måste strikt 
återföras till det avsedda bidraget. Givetvis må 
det dock visa sig efter hand lämpligt att - med-
vetet och öppet redovisat - ändra detta mål. 

Inte minst i slutrapporten - avhandlingen - är 
det väsentligt att det egna bidraget - sådant som 
författaren upplever det - klart framgår. Det bör 
avteckna sig både mot tidigare kunskap och 
forskarens egen angivna föreställningsram och 
problemformulering. 

Min egen rekommendation är att en avhand-
ling ständigt inledes med ett kapitel kring "in-
ledning och sammanfattning". 

Motivet för detta förslag är att läsaren på ett 
tidigt stadium skall få klart för sig var forskaren 
börjat och slutat. Därigenom underlättas läsa-
rens förståelse för hur forskaren sedan presente-
rar sin väg mer i detalj, 

Om avhandlingen blott presenterar forskarens 
väg genom projektet steg för steg tappar läsaren 
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lätt tråden. Utan en första kontakt med forska-
rens väg i stora drag blir framställningen för 
detaljfylld. Läsaren får ingen känsla av syste-
matiskt och relevant kunskapssökande. För att 
förstå en vetenskaplig rapport måste läsaren 
ständigt i tanken gå från enheten till delarna och 
tvärtom. 

 
Ny kunskap och dess användning 

Imponerande är små barns snabba tillväxt i 
kunskap. Varje dag erbjuder nya upplevelser. 
Minneskapaciteten förefaller otrolig. Även om 
vi saknar mått på kunskap synes kunskapstill-
växten per tidsenhet oerhört mycket större i 
barnaåren än senare. 

Även för en avgränsad grupp av individer kan 
föreningsmängden av kunskap följas. Med 
gruppens storlek ökar svårigheterna att avgöra 
vilka kunskaper som tillkommer. Kunskapen 
ökar inte bara genom påtagliga, nya upplevelser, 
ny empiri. Även sättet att se mönster i kunska-
pen växlar och medför nya kunskaper. Till ny 
kunskap måste också räknas ny förståelse av 
tidigare kända sammanhang. 

Uppenbart är det emellertid mycket svårt att 
precisera vad som skall räknas son ny kunskap. 
Bl. a. kan det diskuteras om nyheten skall anges 
relativt forskare själv, hela forskarsamhället 
eller en ännu vidare grupp av människor. 

Ännu svårare blir bestämningen av ny kun-
skap om man också ser till kunskapens använd-
ning. Viss forskning kan leda till kunskaper som 
knappt kommer till allmän användning. Detta 
kan gälla oberoende av om kunskapen uppnåtts 
genom teoretisk eller empirisk forskning, ge-
nom grundforskning eller tillämpad forskning 
genom positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt 
etc. Annan forskning får inom rimlig tid inte ut 
resultaten utanför en trång krets av forskare. 

 
Vetenskap kontra upptäckt och uppfinning 

Han visste inte vart han skulle. När han var 
framme visste han inte var han var. När han 
kom hem visste han inte var han varit. Så brukar 
det sägas om Columbus. 

Han blev världsberömd som upptäcktsresande 
men inte som vetenskapsman. Upptäckt eller en 
uppfinning kan ofta bli en framgångsrik följd av 
en slumphändelse. Andra uppfinningar har kan-
ske nåtts mer systematiskt av genier, som dock 
inte i efterhand kan redogöra för den väg efter 
vilken uppfinningen nåtts. 

Kravet på vetenskaplig verksamhet i "gesäll-
provet" -doktorsavhandlingen - synes vara 

annorlunda. Det gäller att söka bidrag till vår 
kunskap på i efterhand kontrollerbart eller i 
varje fall rapporterbart sätt. Det måste gälla 
urskiljbara bidrag som nåtts på ett målmedvetet, 
motiverat och uppföljbart sätt. Till de delar 
vissa idéer kreerats utan att doktoranden kan 
ange hur de "utlösts" är det önskvärt att detta 
särskilt anges. 

En precisering av vetenskapligt - dvs. mål-
medvetet, motiverat och uppföljbart vunnet - 
kunskapsbidrag är svår. Bl. a kan ju vissa inslag 
vara följden av ouppföljbara "snilleblixtar". 
Någon operationell definition är ej möjlig. Det 
torde dock vara önskvärt. 
⋅ att det skall gälla kunskap eller vetande, 

dvs. resultat av något slag ur kreativt sö-
kande och helst med viss allmängiltighet. 

⋅ att kunskapen eller vetskapen skall vara i 
någon mening ny eller uppnådd på nya 
vägar. 

⋅ att den skall bidra genom utveckling, veri-
fiering eller falsifiering av tidigare kun-
skap eller förståelse av att skeende. Rena 
faktakunskaper utan analys eller tolkning 
är inte tillräckliga. 

⋅ att därför forskningen anknytes till tidi-
gare kunskap eller vetskap (teorianknyt-
ning). 

⋅ att klara mål för sökandet efter bidrag 
uppsatts. 

⋅ att vägvalet från målformulering till kun-
skap eller vetskap så långt möjligt är angi-
vet steg för steg. 

⋅ att det dessutom motiveras i relation till 
alternativt möjliga vägar. 

⋅ att detta vägval särskilt specificeras och 
motiveras när doktoranden går egna (av 
många läsare oväntade) vägar. Misstanken 
att vägvalet beror på bristande metodkun-
nighat e d bör ej få uppkomna. 

 
Kunskap och vetskap 

Kunskap uppfattas ofta som kännedom om 
absolut sanning rörande t ex vissa allmängiltiga 
lagbundenheter. Man talar ibland om objektiv 
kunskap. Samtidigt torde de flesta medge att 
knappast någon kunskap har dessa egenskaper. 
Det för över till den svåra frågan om någonting 
finns i sig eller om det t ex är graden av likhet i 
människors uppfattning av detta någonting som 
ger uttryck för graden av "objektivitet". 

Åtminstone inom samhällsvetenskaperna sy-
nes mycket sökande efter kännedom om vad 
som är eller sker aldrig kunna leda fram till lika 
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allmängiltig kunskap som i naturvetenskaperna. 
Kanske kan man istället tala om en målmedvetet 
och systematiskt uppnådd vetskap. Det är vad 
som uppnås genom bl. a olika former av herme-
neutisk forskning. 

Sättet att uppnå denna förståelse eller vetskap 
- ofta i ej återkommande men djupstuderade 
situationer - omöjliggör krav på reproducerbar-
het och verifierbarhet. Gängse statistiska meto-
der för prövning av på teoretiska eller andra 
grunder preciserade operationella hypoteser blir 
heller ej aktuella. 

Kravet på målmedveten och motiverad snits-
ling av vägen från problemformulering till re-
sultat synes emellertid väl så starka. Detta gäller 
även explorativ induktion i syfte att nå fram till 
formulering av nya problem, hypoteser m.m. 
Genomförandet bör fortfarande grundas på an-
givna teoretiska utgångspunkter. Anpassningen 
till under forskningens genomförande nådd 
vetskap måste hela vågen markeras. 

Kreativ idérikedom och praktisk anpassnings-
förmåga är värdefulla egenskaper. Noggrann-
heten i redogörelsen för vägvalet, för sättet att 
söka och finna idéer m. m. får dock ej eftersät-
tas. 

Kraven på snitslingen kan i hermeneutisk 
forskning ej återföras till önskan om att exakt 
visa vägen för efterföljande forskare i exakt 
sanna situation. Däremot skall det vara möjligt 
för läsaren att tänka sig in i hur en annan fors-
kare i samma situation skulle ha kunnat välja 
väg. 

Kravet på begripligt och klart språk för att öp-
pet och ärligt belysa forskarens upplevelser och 
efterhand uppnådda ökade vetskap blir stort 
beträffande fallstudier, aktionsforskning m m. 
Ja, stora delar av forskarsamhället saknar ännu 
vana vid sättet att tolka och dra slutsatser från 
enstaka fall. Därför blir kraven på öppenhet 
närmast större än i t ex traditionell hypotesprö-
vande experimentverksamhet och/eller statistisk 
bearbetning. 

Forskaren måste visa hur både data och upp-
nådd vetskap tolkats steg för steg. Förtroendet 
för uppnådd vetskap kräver att tolkningarna hela 
vägen uppleves som rimliga och relevanta. 
Forskaren måste göra troligt att data och tolk-
ning ej tillrättalagts för att nå uttalade eller out-
talade syften. Samtidigt kan denna öppenhet 
försvåras med hänsyn till erforderligt anonymi-
tetsskydd för uppgiftslämnarna. 

För att inte i onödan arbeta med olika ord har i 
denna framställning ordet kunskap i fortsätt-
ningen använts i betydelsen av all kunskap eller 

vetskap som uppnåtts genom olika former av 
forskning. Att skilja mellan kunskap och vet-
skap eller liknande uttryck skulle dessutom 
kunna uppamma olika statusvärdering för olika 
former av forskning och kunskap. 

 
 

AVHANDLINGENS INRIKTNING 
 
Ämnesval 

En avhandling i ämnet företagsekonomi för-
väntas behandla ett företagsekonomiskt ämne. 
Vidden av företagande i olika organisationer 
och därvid aktuella uppoffringar och presta-
tionsvärden, administrativa avvägningar och 
mellanmänskliga problem är dock stor. Det 
synes vara forskarens egen sak hur hon eller han 
vill se sitt ämnesval som företagsekonomiskt. 

Dock bör forskaren vara beredd på att särskilt 
representanter för andra discipliner kan ställa 
sig tveksamma till om problemet inte fördelak-
tigare skulle behandlas av personer med annan 
ämneskompetens än företagsekonomi. Dokto-
randen måste också vara beredd på att av bedö-
mare från andra discipliner bli "tilldelad bevis-
bördan" för att problemet lämpligen behandlas 
inom företagsekonomin. 

Ämnet kan vara rent teoretiskt. Ur vissa anta-
ganden med mer eller mindre påtaglig förank-
ring i verkligheten kan olika slutsatser härledas. 
Bl.a. matematik och datorsimulering kan bjuda 
viktiga instrument i sådana deduktioner. Vanli-
gen är dock ett sådant ämnesval svårbehandlat. 
Kravet på beläsenhet och konstruktivt tänkande 
eller originalitet torde ofta bli mycket stora. 

Det kan vara svårt att övertyga många bedö-
mare att ett teoretiskt arbete är någonting mer än 
en fyllig litteraturgenomgång eller en elegant 
matematisk fingerövning. Särskilt besvärliga är 
de bedömare som kräver verklighetsförankring 
eller rent av praktisk relevans för en positiv 
bedömning. Detta torde ofta vara aktuellt bland 
samhällsvetenskapliga bedömare. 

En rent empirisk undersökning löper en annan 
risk. Om problemformuleringen ej är säkert 
förankrad i tillgänglig teoribildning och ut-
vecklas till en sammanhängande modell eller ett 
hypotesbatteri kan undersökningen upplevas 
som osystematiskt trålfiske. 

Allra störst torde risken vara vid empirisk 
forskning (ev. aktions-) i praktikfall kring illa 
strukturerade problem. Avsaknaden av klar 
undersökningsdesign, svårigheten att finna 
mönster i tolkningarna och de av forskarens 
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person och värderingar starkt beroende slutsat-
serna kan innebära en betydande nackdel. Fors-
karen kan få svårigheter att övertyga sina be-
dömare att tillgängliga spelregler verkligen följs 
på ett ärligt och sanningssträvande sätt. 

Är probleminriktad forskning mera god än 
metodinriktad? Knappast. Även starkt metodek-
vilibristisk forskning utan synbar anknytning till 
någonting användbart kan som forskning vara 
god. Uppsatta forskningsmål kan nås på ett för-
troendeingivande och ärligt sätt Mycken metod-
utveckling har först skett på verklighetsfräm-
mande skrivbordsproblem. Risk finns dock för 
att bedömare av en avhandling tycker att dokto-
randen valt alltför snälla problem och därmed 
undvikit svårigheterna. 

Därtill kommer att ren metodforskning knap-
past kan rekommenderas för en ung forskare. 
Hon eller han bör nog i eget intresse syssla med 
praktiskt eller teoretiskt snabbare användbar 
forskning. Risken är annars att vederbörande 
förlorar kontakt med omvärlden och minskar 
sina möjligheter till meningsfull sysselsättning. 
Flertalet doktorander kommer ju att efter exa-
men omsätta sina kunskaper i praktiskt arbete. 

 
Ämnesvalet och mognaden 

Det är svårt att ge några klara rekommenda-
tioner för ämnesvalet för en avhandling. Vad 
som däremot aldrig tillräckligt kan poängteras 
är vikten av att ämnesvalet kan kommuniceras. 
Kan forskaren ej intressera andra personer för 
sitt ämnesval, torde det i allmänhet vara ännu 
svårare att vinna intresse för resultaten. 

Ett oklart preciserat ämnesval eller problem är 
vanligen uttryck för att det ej är tillräckligt "ut-
mognat" ens hos forskaren själv. Sannolikheten 
att effektivt - dvs. utan onödig tid- eller resurs-
förspillan – nå resultat är ringa. Samma preci-
sionskrav är också motiverade vid de ändringar 
i problemformuleringen som ofta utföres under 
arbetets gång. En klassisk amerikansk historia 
är följande: Berätta om ditt problem för en taxi-
chaufför eller annan förnuftig medborgare. 
Lyckas du ej få honom eller henne förstå pro-
blemet, ge upp det. Säger sig chauffören förstå 
det men utan ytterligare kommentar: jobba vi-
dare med preciseringen av problemet. Endast 
om du får kommentarer från hans sida, som är 
av intresse för problemet men som du själv 
glömt har du fått problemet tillräckligt klart för 
att sätta igång på allvar. 

 

Ett förslag till bedömning av ämnesvalet 

Ovan har det betonats hur svårt det är att ge 
några rekommendationer för ämnesvalet Först 
av allt måste det passa doktorandens eget in-
tresse och egna kunskaper. Doktoranden bör 
kunna förvänta sig att nå ett verkligt kunskaps-
bidrag. I allmänhet underlättar det också pro-
blemformuleringen och forskningsprocessen 
om: 
⋅ Problemet är formulerbart i operationella 

termer 
⋅ uppleves som väsentligt av viss eller vissa 

intressenter 
⋅ så väsentligt att någon vill betala för att få 

fram resultat 
⋅ möjligt att dela upp det i delproblem 
⋅ som gärna skall kunna behandlas i viss 

ordningsföljd 
⋅ utan att allting går förlorat om man ej gör 

alltihop 
⋅ som går att lägga ut på studenter i delstu-

dier 
⋅ som kan bygga på åtminstone delvis redan 

insamlade data 
⋅ som är empirisk (eller åtminstone verklig-

hetsanknutet) som därför tillför ny kun-
skap 

⋅ utan att leda till jättestora datainsamlingar 
m.m. 

⋅ som kan formuleras i en distinkt thesis 
proposal  

⋅ som utnyttjar tillgänglig kompetens inom 
institutionen (eller annorstädes tillgäng-
ligt) 

⋅ som anknyter till vad andra sysslar med i 
närheten  

⋅ som bygger på vad som tidigare ned fram-
gång behandlats inom institutionen 

⋅ som kan publiceras med feedbackmöjlig-
heter (progress reports, artiklar, avhand-
lingsdelar). 

 
Ämnesvalet - i retrospektion 

I beslutsanalysen förekommer termen potenti-
ell problemanalys. Idén är att sedan man fattat 
ett beslut stanna upp före dess genomförande. 
Frågan gäller vilka möjliga problem som man 
kan råka ut för vid det valda handlingsalternati-
vet. Vilka sådana problem är troliga och hur 
skall de kunna motarbetas? 

I traditionell beslutsanalys går man från alter-
nativmängden via målfunktion och konsekvens-
värdering till alternativvalet. I den potentiella 
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problemanalysen utgår man ifrån det valda al-
ternativet och fördjupar sig i just dess konse-
kvensmängd. Ja, kanske man rent av omprövar 
sin målfunktion och börjar om igen med beslu-
tet. 

På liknande sätt kan det vara aktuellt att ställa 
en del frågor kring ett valt avhandlingsalterna-
tiv. Är det tillräckligt klart och avgränsat? Är 
det tillräckligt intressant för att underlätta dialo-
gen med andra under genomförandet? Kan det 
väntade bidraget förväntas ha intresse för andra? 
Hur tydligt framträder dispositionen i en fram-
tida avhandling? Riskeras att ämnet redan är 
genomforskat? Är litteraturen någorlunda över-
skådlig? Finns risk att andra just kastat sig över 
samma ämne och hinner före med ett liknande 
bidrag? 

Är vägen fram mot resultat någorlunda tydlig? 
Finns många tänkbara fallgropar? Finns erfor-
derliga data tillhands? Riskeras konflikter med 
datalämnare? Kan det bli för mycket eller för 
svåranalyserade data? Är önskad representati-
vitet eller variabilitet möjlig? Kan datainsam-
landet styras tillräckligt? 

Är den egna kompetensen för ämnet tillräck-
lig? Har handledaren och den egna institutionen 
tillräcklig kompetens som hjälp? Finns intresse 
för ämnet bland kamrater och handledare? 

Den följande framställningen kan ge upphov 
till ytterligare sådana retrospektiva frågor inför 
ämnesvalet. Det kan inte nog betonas hur viktigt 
ämnesval och avgränsningar däri är med hänsyn 
till effektiviteten i det fortsatta arbetet fram mot 
ett eget bidrag till kunskap eller vetande. 

 
Ämnesvalet och finansieringen 

För vissa ämnen är det lättare att få finansiellt 
stöd än för andra. Det kan gälla till både forska-
rens lön och till andra utgifter. Såväl i ämnes- 
och problemval som ibland i metodval kan 
doktoranden påverkas av finansieringsmöjlig-
heterna, Även beträffande stipendier, fondmedel 
mm är det troligt att dessa val påverkar möjlig-
heterna till finansiering. 

För den unge doktoranden utan försörjnings-
plikt är valet enkelt. Forskarutbildningen är 
livets kanske enda chans till att syssla med 
verkligt fri forskning. Den chansen bör inte 
missas. Den akademiska forskningen erbjuder 
större frihet från partsintressen än kanske någon 
annan forskning, 

För en doktorand med försörjningsplikt, fasta 
utgifter - är valet svårare. Även här bör natur-
ligtvis friheten utnyttjas så långt det går. Samti-

digt konstateras att alltför många har stupat på 
att genom sidoinkomster försöka klara ekono-
min. Det leder så lätt till bristande koncentration 
på avhandlingsarbetet och därmed olycklig tids-
utdräkt eller rentav avbrott. 

 
Avhandlingen och disciplingränserna 

Företagsekonomin har som ovan antytts stora 
kontaktytor mot andra discipliner. Av erfarenhet 
vet vi hur ofta företagsekonomiska arbeten kriti-
seras för att ofullständigt behandla problem, 
som åtminstone delvis bättre bearbetas inom 
andra ämnen. Samtidigt skulle det vara ytterst 
olyckligt om detta skulle avhålla forskare från 
att angripa gränsområden. 

Andra vägar måste sökas. En väg kan vara 
samarbete över ämnesgränserna mellan forskare 
med olika inriktning. En annan väg är utnytt-
jande av handledare även från andra ämnen. 
Lättast att organisera praktiskt är kanske att 
forskaren tydligt avgränsar sitt angrepp på pro-
blemet. Om det klart framgår att forskaren stu-
derar problemet blott ur ett begränsat perspektiv 
torde detta godtas. 

Risken med en snäv ämnesavgränsning är 
emellertid att viktiga samband förloras. Företa-
gens uppträdanden beror av individers beteen-
den, som i sin tur kan vara att återföra till soci-
ala politiska m.fl. förhållanden. Företaget är ju 
ett intressant studieobjekt även för sociologer. 
Företagens ekonomiska och finansiella styrning 
kan förväntas bero av och på längre sikt påverka 
lagstiftningen osv. 

Djupare kunskap om företagen förutsätter att 
även sådana samband beaktas. Det gäller både 
marknads- och budgetorienterade företag och 
andra organisationer. Att anta enkla schablon-
samband kan äventyra tilltron till forskningens 
resultat. Att utreda dem kan ställa orimliga krav 
på forskaren. 

Problemet synes olösligt. Åtminstone gäller 
det så länge som reglerna för gemensamma 
avhandlingar (olyckligtvis) är så snäva Dock 
kan det vara något enklare att ange vad fors-
karna var för sig har bidragit med om de har helt 
olika kompetensbakgrund. De praktiska svårig-
heterna att organisera och inte minst finansiera 
samarbete över institutionsgränserna kvarstår 
dock. 

Tills vidare synes enda möjligheten vara att 
examinatorerna är medvetna om svårigheterna. 
Betygsnämnderna måste vara villiga att godta 
att en forskare inom ett område inte också upp-
fyller de krav man inom andra områden skulle 
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vilja ställa. Kraven på ärlighet och öppen redo-
visning är oåterkalleliga och gemensamma. 
Kraven på beläsenhet och kontakt med annan 
forskning måste däremot eftersättas i viss ut-
sträckning om önskvärd forskning på gränsom-
råden skall komma till stånd. 

 
Forskare bliv vid din läst 

Kritik riktas ibland mot forskare som med ut-
gångspunkt från en viss metod söker efter pro-
blem att tillämpa metoden på. Naturligtvis vore 
detta för forskningssamhället i sin helhet olyck-
ligt om det bleve det vanliga förfaringssättet. 

Samtidigt kan det inte vara lämpligt att en 
forskare ger sig i kast med snart sagt vilket pro-
blem som helst. Världen är idag alltför kompli-
cerad för att tillåta en enskild forskare att an-
gripa ett problem "fullständigt allsidigt". Det är 
snarare naturligt att en forskare söker samman-
passa valet av problem respektive valet av per-
spektiv på och bidrag till detsamma med sin 
egen kompetens enligt grundexamen och fort-
satt skolning. 

Å ena sidan är det väsentligt att mångsidiga 
och väsentliga problem blir utforskade. Å andra 
sidan kan det inte begäras att forskare - särskilt 
doktorander - skall med framgång arbeta utanför 
sina intresse- och kompetensområden. Samord-
ningen mellan dessa synpunkter synes behöva 
lösas på institutionell väg. Åtminstone vid ut-
vecklingen av större forskningsprogram inom 
en institution gäller det att attrahera intresserade 
doktorander och dela upp problemen efter in-
tresse och kompetens. Det vore en väg att för-
ena de båda önskemålen. 

 
Forskningsprofilen för institutionen 

Även handledare har emellertid vanligen 
starkt begränsade kompetensområden. Samma 
gäller övriga individer inom en institution. Här 
uppkommer den svåra frågan hur en institution 
bör utforma sin forskningsprofil. Brett eller 
djupt? 

För bredd talar stödet till undervisningen. 
Samhället är också ofta mer betjänt av att om-
fattande problem far en hygglig lösning. Djup-
borrning inom små, ofta ointressanta områden 
har ringa samhälleligt värde. 

Far djup talar emellertid kvalitetseffekten. 
Särskilt en oerfaren forskare har större möjlig-
heter att lyckas med ett snävt avgränsat och 
helst någorlunda välstrukturerat problem. Dok-
toranden bör slippa oron för att problemet bara 

växer och växer eller ändrar karaktär under 
utforskningen. 

En lösning kan vara att flera doktorander 
samtidigt sysslar ned varandra närliggande pro-
blem. Gärna väljs problem i anslutning till 
handledarnas intresse och kompetens. Lös-
ningen kräver emellertid ett omsorgsfullt förbe-
redelsearbete för att klara ut gränserna mellan 
problemen och för att undvika meritkonflikter 
mellan de inblandade. 

Samtidigt måste det naturligtvis tillses att 
forskningsprofilen ej blir för ensidig. Bl.a. 
skulle stödet för undervisningen utebli. Dokto-
randerna skulle ej heller erbjudas tillräckligt 
mångskiftande alternativ. Diversifiering och 
kraftansamling i forskningsprofilen synes dock 
möjliga att förena. Forskningen koncentreras på 
ett antal ordentligt utspridda "öar" av det möj-
liga forskningsfältet. 
 
 
SYNSÄTT 
 
Forskningens uppläggning och metodik 

En klar problemformulering underlättar valet 
av uppläggning för forskningsprojekten. Det 
kan gälla sättet att deduktivt utveckla en modell 
eller att genomföra en empirisk undersökning 
eller fallstudie respektive uttolka data och re-
sultat. Ofta omfattar uppläggningen (forsk-
ningsarbetets design eller metodik i stort) flera 
sådana led. 

Uppläggningen påverkar i sin tur valet av 
metoder att genomföra olika led i forskningsar-
betet. Valet av metod kan behöva motiveras 
med hänsyn till vald problemformulering och 
dess syften, vald design och förväntade eller 
avsedda slag av resultat. Bl.a. gäller detta ambi-
tionsnivån beträffande t.ex. kvantifiering för 
olika förklaringar eller kvalitativ fullständighet 
för olika djup förståelse. 

Ett viktigt delproblem inom empirisk forsk-
ning är graden av önskad representativitet och 
därmed generaliserbarhet. Vid representativa 
stickprov gäller naturligtvis den statistiska infe-
rensens regler för hypotesprövning och skatt-
ningar m.m. Sedan är det en omdömesfråga om 
och när representativitet är önskvärd eller nöd-
vändig. 

I andra sammanhang kan det ställa krav på re-
dovisad öppenhet hos forskaren för att belysa 
vad resultaten egentligen ger uttryck för. Ibland 
begränsas strävan till att visa att ett visst feno-
men överhuvudtaget kan förekomma. Ett exem-
pel kan vara att ett företag kan bedrivas fram-
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gångsrikt även med låg soliditet. Ibland är syftet 
att belysa variationsvidden av olika fenomen, 
t.ex. prisvariationer på en marknad. Då bör me-
todiken sikta mot att just fånga extremsituatio-
ner. 

 
Företagsekonomisk forskning och beslutsverk-
samheten 

Företagsekonomisk forskning har många lik-
heter med medicinsk forskning. Önskan är ofta 
att skapa en säkrare grund för beslut i praktisk 
verksamhet. Besluten kan fattas antingen i 
företagen eller i t.ex. samhälleliga organ men 
avse företagens verksamhet. Företagsekonomin 
kan lätt avundas medicinen dess större preci-
sion, säkrare data, bättre mätteknik m.m. 

Många företagsekonomiska forskare har näs-
tan uteslutande koncentrerat sig till forskning 
som grundval för beslutsfattande. Uppenbart 
ligger stora risker häri. Stora områden av före-
tagsekonomin har bundits vid vissa beslutsfatta-
res värderingar. Ägare och företagsledning har 
ansetts vara ”bärare” av huvudobjektet i före-
tagsekonomisk forskning, nämligen företaget. 
Företagsekonomin har uppfattats som bunden 
till kapitalismen. 

Företagsekonomisk forskning 'har sålunda i 
stor utsträckning fått tjäna just vissa parters 
syften. Att höja räntabiliteten eller annan lön-
samhet, minska byråkratin eller öka försälj-
ningen har varit klara mål. Forskningen har i 
stort sett varit konditionellt normativ. Villkoren 
har relativt kritiklöst övertagits från vissa par-
ters värderingar och mål. En utvidgning till även 
andra mål är motiverad och har påbörjats. 

Kunskap om maktspel, partsrelationer m.m. 
behöver emellertid ej läggas till grund för be-
slut. Liksom historikern kan vi vara intresserade 
av kunskapen i sig. Användbarheten i besluts-
verksamhet kan ej vara ett kriterium på forsk-
ningens godhet. Kunskap eller vetskap om ”das 
Ding an sich” eller snarare om sammanhangen i 
sig själva kan vara värdefull.  

Återigen är det en helt annan sak att konkur-
renssamhället motiverar särskilt en ung forskare 
att syssla med någonting användbart. Möjlighe-
ten att få arbetsuppgifter, forskningspengar, 
m.m. är ju starkt beroende av resultatens an-
vändbarhet för någon part. Däremot synes detta 
ej påverka bedömningen av forskningens god-
het. 

 
 

Olika vetenskapsområden – olika metodik 

Ofta urskiljes inom skilda vetenskaper helt 
olika vägar eller metoder att nå kunskap. Natur-
vetenskapernas sökande efter generella lagbun-
denheter skiljer sig starkt från historikerns för-
sök att belysa enstaka sammanhang. Matemati-
kerns strikta deduktioner försiggår efter andra 
spelregler än samhällsvetarns strävan att förstå 
och kanske förutsäga även emotionella beteen-
den. 

Företagsekonomen liksom övriga samhälls-
vetare utnyttjar metoder från de mest skilda 
områden. Det för ämnet gemensamma är stu-
dieobjektet - företaget i vid mening - samt dess 
både omgivning och inre. Studieobjektet kan 
emellertid studeras från de mest skilda utgångs-
punkter, i olika avseenden eller perspektiv och 
med olika syften för forskningen. 

Det har lett till att flertalet företagsekonomer 
inom området måste specialisera sig även me-
todmässigt. En del har kompletterat sina kun-
skaper närmast i riktning mot matematik och 
statistik, andra mot psykologi och sociologi. För 
vissa är företagets inre en svart låda, för andra 
ett närmast tekniskt förlopp och för åter andra 
huvudsakligen mänskliga relationer. 

Det vore fullständigt meningslöst att försöka 
finna en gemensam verktygsutrustning för 
samtliga företagsekonomiska forskare. Var och 
en måste med nödvändighet begränsa sin verk-
tygsanvändning. Det hindrar inte kravet på en 
någorlunda fyllig behärskning av vilka metoder 
som står till förfogande för den valda forsk-
ningsuppgiftens genomförande. Valet av metod 
måste ju kunna motiveras som ett led i snits-
lingen av vägen från problem till resultat. 

 
Kausalitet och finalitet 

Äpplets fall från trädet är det klassiska ex-
emplet på naturvetenskapernas orsakssamband. 
För att förklara och än mer för att förstå mänsk-
ligt handlande är antaganden om kausala sam-
band helt otillräckliga. I den klassiska ekono-
miska teorin anses människan styrd av rationella 
målsträvanden. Handlandet förklaras som ut-
tryck för finala samband. Människans hand-
lande styrs - åtminstone delvis - av hennes syf-
ten. Vi arbetar med finala eller teleologiska 
förklaringar till beteenden. 

Naturvetenskapernas kausala samband antas 
ofta vara icke-absoluta. Skeendet påverkas 
också av en slump eller åtminstone av ännu ej 
kända kausala samband. Samma gäller de för-
klaringar som grundas på även finala samband. 
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De antas räcka blott till att förklara en del av 
variationerna i beteendet. 

Antaganden om rationella målsträvanden kan 
sägas ligga till grund för spel-, nytto- och be-
slutsteori. Strängt taget synes dessa förutsätta 
antingen en enda målfunktion eller en bestämd 
algoritm för sammanförandet av flera målfunk-
tioner. Mycket samhällsvetenskaplig forskning 
synes ha gått ut på att kartlägga hur drifter, mo-
tiv, konflikter mellan motiv m.m. styr männi-
skor, grupper av människor, företag och andra 
organisationer. 

Inom företagsekonomin har åtminstone sedan 
50-talet syftet mot högsta möjliga vinst på sina 
håll ifrågasatts. Det kunde ske på mättekniska 
grunder genom att vinstbeloppet helt enkelt var 
oklart. Alternativt skedde det på närmast empi-
risk grund genom att förklaringarna inte stämde 
med beteendet. Det är också känt hur Simon 
1978 erhöll Nobelpriset i ekonomi för främst 
ifrågasättandet av mikroekonomins förutsätt-
ningar. De finalt betingade förklaringarna till 
mänskligt beteende i ekonomiska frågor (ratio-
nell nytto- eller vinstoptimering) var alltför 
enkla. 

Vid försök att förklara skeenden på finala 
grunder måste likartade krav på precision i an-
taganden eller hypoteser gälla vid kausala för-
klaringar. Det gäller både målskalorna och algo-
ritmen för hur de sammanföres. Inte minst vik-
tiga är precisa antaganden om hur optimering 
eller satisfiering antas gå till, inklusive om irra-
tionalitet, slump m.m. inverkar. 

Ibland går forskare ett steg längre. Genom att 
kartlägga och tolka motiv för det handlande 
söker forskaren påverka dem. Som ett av många 
exempel kan nämnas psykoanalytikerns försök 
att upplösa tvångsföreställningar m.m. Inom 
företagsekonomin märkes andra försök att nå 
ökad ömsesidig förståelse i affärsavtal, samar-
bete, förhandlingar m.m. Eventuellt utsträckes 
försöken till aktionsforskning. 

Därmed har forskaren gått in i processen. Hon 
eller han lämnar sin tidigare distans till det stu-
derade handlandet och blir en del av detta. Till 
de delar bestämning av kausala eller finala sam-
band ingår som förstadier eller led i denna för-
ståelseprocess synes traditionella krav på fors-
karen gälla. Till de delar som forskaren lämnar 
dessa avsnitt, gäller snarare krav på noggrann 
”dagbok” som vägsnitsling för tolknings- och 
förståelseprocessen mot ökat vetande (jfr kraven 
på hermeneutisk forskning). 

Kanske kan vi över tiden se en utveckling. 
Förklaring av kausala samband har utvecklats 

mot en förklaring av även finala samband. Bun-
denheten till enstaka situationer har försvårat 
generaliseringar. Forskarna har drivits mot att 
söka nå ökad förståelse. Uppenbarligen ställer 
de olika synsätten olika krav på forskaren. 

Uppenbarligen har vi åtminstone inom före-
tagsekonomin mindre vana vid praktikfalls-
forskning, aktionsforskning m.m. än vid ”klas-
sisk” sökande efter verifiering av olika kausal-
samband m.m. Detta motiverar de följande 
sidorna kring tolkning, hermeneutik m.m. 

 
 

TOLKNINGSRAM 
 
Tolkning 

En forskare vill ofta kartlägga eller helst be-
visa samband, t.ex. till ledning för prognoser. 
Ett företag uppvisar efter vissa åtgärder högre 
vinst än tidigare. Arbetstrivseln försämras sam-
tidigt med att kapacitetsutnyttjandet i en fabrik 
ökas. 

Här ställs stora krav på snitsling av forskarens 
väg och motiven för olika vägval. Det måste 
vara möjligt - åtminstone i tanken -för andra 
forskare att gå samma väg. Då bör - frånsett 
slumpvariationer - samma resultat uppnås. 
Redan valet av mått på vinst, arbetspriser, kapa-
citetsutnyttjande m.m. måste preciseras och 
motiveras. 

Forskaren gör i realiteten en tolkning av måt-
ten och sambanden De utsäger någonting för 
forskaren, vilket måste förmedlas till läsaren av 
rapporten - avhandlingen. Vilken grund har 
forskaren för att t.ex. tolka personalomsätt-
ningshastigheten som uttryck för arbetstrivsel? 
Dels kanske det finns anledning använda andra 
uttryck som bättre tolkar arbetstrivsel. Dels är 
måhända en annan uttolkning av personalom-
sättningshastigheten, t.ex. som uttryck för läget 
på arbetsmarknaden, för relationen till en 
mindre angenäm chef eller dylikt aktuellt eller 
rent av mer trolig. 

Forskaren har kravet på sig att ange inte bara 
vilka data som används utan också hur de uttol-
kats och varför de valts och uttolkats på angivet 
sätt 

 
Ovetenskaplig tolkning 

Många forskare betraktar alla på traditionella 
metoder ej grundade resultat och uttolkningar 
som ovetenskapliga. Andra kanske själva inte 
arbetar med vad som grovt kan hänföras till 
hermeneutiska metoder men har respekt för 
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desamma om de utföres på ett öppet och ärligt 
sätt enligt vissa spelregler. Flertalet hermeneu-
tiskt arbetande forskare torde också följa åtmin-
stone vissa gemensamma sådana regler. Troli-
gen har utvecklingen ännu inte stabiliserat sig i 
detta avseende. 

För en närmare beskrivning av hermeneutiska 
och liknande metoder (till skillnad från positi-
vistiska) hänvisas till Andersson, 1979, och 
Ödman, 1979. Även om företagsekonomin upp-
visar forskning som inte vidare kan klassificeras 
i den ena eller andra vetenskapsfilosofin synes 
problematiken i dessa arbeten värd allt beak-
tande. 

För att skapa en respekt mellan forskare av 
olika skolor synes det nödvändigt att parterna 
ömsesidigt lär känna varandras spelregler. Ett 
skräckexempel på djup uttolkning av målningar 
som åstadkommits av apor, viftande kosvansar 
eller rent av slumpmekanismer har naturligtvis 
rubbat respekten för viss konsttolkning. Det 
vore olyckligt om en liknande brist på respekt 
skulle aktualiseras inom forskningen. 

Oklarheten i tolkning och kriterier för tolk-
ning gäller emellertid även många andra områ-
den. Hur har inte opinionen missbedömts inför 
vissa amerikanska presidentval, t.ex. 1948 och 
1980. I förra fallet fortsatte bedömningen av 
Harry Truman som en pajasbetonad nolla under 
lång tid efter hans presidentperiod. Senare tiders 
uttolkare av den amerikanska politiken under 
dessa år har emellertid lämnat en radikalt an-
norlunda, långt mer positiv bild av Truman. 
Kanske har tolkningarna varit i god samklang 
med vid respektive tillfälle tillgängliga data. 
Kanske inte. I varje fall har omtolkningarna inte 
bidragit till att skapa respekt för kriterierna. 

Liknande situationer kan andras från företags-
världen. Vi har gott om exempel på företag och 
företagsledare som vid en tidpunkt av nog så 
vetenskapligt arbetande bedömare uppfattats 
som i någon mening framgångsrika. Senare 
händelser har visat att bedömningen inte bara 
varit felaktig utan dessutom borde ha kunnat 
gjorts bättre om fakta uttolkats på ett riktigare 
sätt. 

Förhållandena skulle kunna tas till intäkt för 
att all uttolkning som går längre än till en pre-
sentation av klara fakta skulle vara alltför sub-
jektiv och ovetenskaplig. En alternativ slutsats 
är att vi ännu har för dåliga kriterier för uttolk-
ning. Lika väl som medicinen uppvisar en över 
tiden stark förbättrad förståelse för sambanden 
mellan kropp och själ, skulle en liknande ut-

veckling kunna förväntas inom företagsekono-
min. 

Uppenbart är att fastställda kausalsamband 
mellan naturvetenskapligt mätbara faktorer inte 
varit tillräckliga för medicinen. Troligen gäller 
detta ännu mer företagsekonomin. Att blott 
avfärda all uttolkning som sträcker sig längre än 
till kausala (och eventuellt finala) samband 
skulle kunna bromsa företagsekonomins ut-
veckling. Framför allt skulle dess praktiska 
användbarhet i företag och samhälle försvagas. 
Det inger emellertid ej heller förtroende om 
forskarna skulle hänge sig åt ett ohämmat spe-
kulativt uttolkande utan några krav på spelreg-
ler. 

Sammanfattningsvis vore det önskvärt att vi 
inom företagsekonomin snarast möjligt försöker 
föra över erfarenheterna av hermeneutisk forsk-
ning på andra områden till vårt. Vi måste ut-
veckla åtminstone några grundläggande spel-
regler eller rekommendationer med direkt syfte 
på företagsekonomins situationer. 

 
Arbetsprinciper vid hermeneutisk forskning 

De krav på snitsling av vägen som traditionell, 
positivistisk forskning ställer är rätt entydiga. 
Svårare blir det vid hermeneutisk forskning. Här 
eftersträvas ju en förståelse som knappast är 
möjlig parallellt med positivismens krav på 
forskarens distans till problemet. 

Även för hermeneutisk forskning synes dock 
vissa krav på arbetssätt och kriterier ha utkris-
talliserats. De har betydande likheter med de 
traditionella kraven. De synes kunna ha en vid 
tillämpning inom företagsekonomin även för 
vad som inte skulle hänföras till hermeneutisk 
forskning. Framställningen nedan följer i det 
stora hela närmast Ödmans enligt min mening 
modesta önskemål. 
1) En tolkning måste beakta både vad som 
varit enligt dataunderlaget och vad som verkar 
möjligt, tänkbart eller troligt framöver. I histo-
riska sammanhang kan dels skeendet i sig be-
höva tolkas, dels dåtidens (och eventuellt senare 
tiders) tolkningar på nytt behöva uttolkas. För 
en företagsekonom är det t.ex. av värde att vid 
genomgång av skeendet i Kreugerföretagen 
följa både dåtidens och senare tiders tolkningar. 
Dessutom tillföres ännu ner förståelse om tolk-
ningen kan beakta den kunskap om företag som 
utvecklats senare och som belyser vad som 
kunde ha hänt framöver med företagen. En in-
tressant fråga är t.ex. om vissa av företagen 
hade mer livskraft och avkastningsförmåga än 
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som dåtidens aktiekurser och överlåtelsevärden 
angav. 
2) Tolkningssystemet i sig måste vara sådant 
att olika delar hänger ihop. Delar och helhet 
måste vara logiskt förenliga. Olika tolkningar av 
tillgängligt underlag får inte motsäga varandra. 
Kontrollen av denna inre logik omfattar också 
en kontroll mot tillgängliga teorier. Som exem-
pel från företagsekonomin kan anges att en 
tolkning om varför ett företags utvecklats bra 
eller dåligt måste stämma inbördes och med 
information från t ex styrsystem, nyckeltal, 
rapporter m.m. 
3) Tolkningen måste ej bara vara internt konsi-
stent utan också kunna återföras till tolknings-
objektet. Som exempel kan nämnas att uttolk-
ningen och förståelsen av ett företags liv under 
ett skede bör kunna återföras till en bedömning 
för ett annat skede. Vederhäftigheten i tolk-
ningen synes ju högre om tolkningen kan ut-
sträckas att gälla objektets beteende under 
längre tid än under kortare. 
4) Om forskarens uttolkning kan ställas mot de 
agerandes kan detta ge ytterligare vägledning. 
Att forskarens uttolkning av ett skeende skiljer 
sig från de medagerandes är dock inget bevis för 
att endera parten har fel. Jämförelsen kan emel-
lertid utnyttjas till att ytterligare pröva rimlig-
heten av olika tolkningar av vad som skett. Vid 
företagsekonomiska fallstudier synes det så-
lunda önskvärt att forskarens bedömning och 
kartläggningen av de medagerandes bedömning 
hålles isär. Vid aktörsforskning torde detta vara 
svårare. Kanske kan dock bedömningarnas och 
tolkningarnas utveckling över tiden registreras. 
5) En tillfredsställande tolkning skall (enligt 
Trankell) kunna förklara samtliga föreliggande 
väsentliga data. Vid ringa datamängd i början av 
en undersökning kan många tolkningar vara 
möjliga. I Baysiansk formulering skulle man 
kunna säga att osäkerheten i àprioriuppfattning-
arna är stor. Detta torde ofta vara läget i början 
av t.ex. en företagsekonomisk fallstudie. Med 
ökad information till forskaren blir det ofta allt 
svårare att finna en förklaring som är konsistent 
med samtliga föreliggande data. Kanske blir 
ingen förklaring överhuvudtaget möjlig. 
6) Processen av fortgående uttolkning bör 
sålunda med tiden medföra utmönstring av otill-
räckliga tolkningar. Gradvis kan antaganden 
eller hypoteser förbättras, preciseras. En given 
tolkning kan (enligt Trankell) betraktas som 
säkerställd först då den ensam förklarar infor-
mationen på ett restlöst och rimligt sätt. För en 
enda entydig förklaring av varför skeendet i 

företag utvecklar sig på visst sätt torde vi ofta 
ha otillräcklig information. Samtidigt är det 
uppenbart hur även naturvetenskaperna gått 
vägen från en tolkning till en annan efterhand 
som ytterligare kunskap tillkommit. Jämför 
utvecklingen med antagandet med jorden som 
plan, rund eller nästan rund respektive kring 
dess plats relativt solen, olika planetsystem 
m.m. Det väsentliga synes vara att forskaren 
ständigt visar en öppen strävan mot dem vid 
varje tillfälle mest troliga förklaringen till till-
gängligt underlag. Det är också forskarens upp-
gift att belysa varför ifrågavarande förklaring 
kan anses vara om ej den enda så åtminstone 
den mest rimliga förklaringen. En viktig skill-
nad synes behöva upprätthållas. Hermeneuti-
kens strävan mot att förbättra hypoteser fram till 
en enda godtagbar sådan, en enda tolkning, 
innebär ingen testning. Man rör sig så att säga i 
en annan tankevärld än när man först uppställer 
en hypotes med ledning av teori eller ett visst 
dataunderlag för att sedan pröva densamma på 
ett annat dataunderlag. Vi bör vara noggranna 
med att inte blanda samman dessa synsätt eller 
metoder. 
7) Forskning blir som nämnts ett självändamål 
om dess genomförande och resultat ej kan för-
medlas till andra på ett förtroendeingivande sätt. 
Ärliga, tydliga och enkla uttryckssätt för att till 
rapportmottagaren överföra just vad forskaren - 
uttolkaren vill förmedla synes väsentliga. Ris-
ken att med krånglig fackjargong förlora kon-
takten med läsaren är uppenbar. I företagseko-
nomins fall kan sägas att det praktiska experi-
menterandet och agerandet i stor utsträckning 
utföres av icke forskare. Skall dessa praktiker ha 
någon nytta av forskningens resultat och kunna 
återföra egna intryck till forskaren ställes stora 
krav på enkel, koncis och konkret formulering 
av forskningsrapporterna. Samarbetet mellan 
forskare och praktiker inom företagsekonomin 
synes kunna jämföras med motsvarande samar-
bete mellan forskare och kliniker inom medici-
nen. 
8) Sedan länge har man även vid traditionell 
forskning betonat vikten av att forskaren redo-
gör för sin referensram All forskning innehåller 
subjektiva element i problemval, avgränsningar, 
metodval, uttolkning av resultat och rekommen-
dationer till åtgärder. Forskaren avkräves en 
redogörelse för sina föreställningar, àprioriupp-
fattningar eller sin förståelse vid forskningsupp-
giftens början. Även förutfattade meningar och 
senare upptäckta felbedömningar bör strängt 
taget redovisas. Ju tidigare detta framlägges i 
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forskningsrapporten, desto mer underlättas 
mottagarens förståelse av problemen. Kraven på 
redovisning av nämnda föreställningsram eller 
förförståelse synes snarast större vid hermeneu-
tisk än vid traditionell forskning. För företags-
ekonomiska forskare verkar detta krav innebära 
en starkare självdisciplin än som normalt ålagts 
i företagsekonomiska avhandlingar. 
9) Kravet på vägsnitsling gäller vid hermeneu-
tisk forskning hela vägen av datainsamling tolk-
ning av enstaka data bearbetningar, tolkningar 
av dessa m.m. Helt naturligt kan dataunderlaget 
vid t ex öppna omfattande intervjuer bli helt 
oöverskådligt och obeskrivbart. Viktigt är 
emellertid att forskaren här gör en väl motiverad 
avvägning mellan önskan om begriplighet och 
därmed begränsad datainformation och önskan 
om kontrollerbarhet för läsaren. Särskilt viktigt 
är det att icke avsett informationsbortfall - t.ex. 
genom missuppfattningar av frågor, bias i inter-
vjusvar m.m. - redovisas. Ibland kan detta bara 
göras i form av misstankar, t.ex. om den inter-
vjuade kan förväntas ha något skäl att ge miss-
ledande svar. I företagsekonomiska forsknings-
situationer förefaller det senare problemet vara 
mycket vanligt. Normbildningen kring hur det 
bör vara med arbetstrivsel, lönsamhet etc. är 
stark. Det torde kräva speciell finurlighet att 
finna frågor som skiljer ut ärliga svar från frise-
rade normuppfattningar. Inte minst uppmärk-
sammas hur den skriftliga dokumentationen i 
form av rapporter m.m. inom företag kan vara 
starkt syftesbetingad. 
10) Forskarens försök till förståelse innesluter 
ofta en starkt personlig argumentering med 
utgångspunkt från tolkning av data och bearbet-
ningar. En traditionellt inriktad forskare ställer 
här gärna kraven att "fakta" och argumentering 
hålles isär. I praktiken kan detta vara svårt att 
göra. Ingenting synes emellertid motsäga kravet 
att forskaren så långt möjligt bör bevisa var 
"fakta" slutar och var den egna uttolkningen och 
argumenteringen börjar. 
11) All forskning eftersträvar ju att öka kunskap 
och vetande, att finna mönster av något slag. 
Detta gäller även om mönstret ej kan förklaras i 
kausala eller finala termer utan t ex blott kan 
upplevas som historiskt eller på annat sätt tid- 
eller situationsbundet. Olika forskare visar sig 
kunna se helt olika mönster ur ett och samma 
dataunderlag. En jämförelse kan göras mellan 
de olika synbilder vi människor kan få från en 
och samma teckning. Inom företagsekonomin 
och dess beroende av starka normbildningar 
kring vad som anses bra eller dåligt av olika 

parter vore det önskvärt att forskaren anger i 
vilken utsträckning vissa ”normmönster” efter-
sökts i materialet. De kan jämföras med den 
traditionella forskarens formulering av hypote-
ser. On forskaren i stället helt explorativt sökt 
efter mönster utan förutfattade meningar bör i 
stället ”sökalgoritmen” anges och motiveras. På 
flertalet fält har andra redan förut explorerat. 
Forskaren förväntas utnyttja denna ”forsknings-
samhällets àpriorikunskap”. 
 
 
FORSKNINGSMÅL OCH 
VÄRDERINGAR 
 
Avhandlingens problem och syfte 

Problemet för avhandlingen måste vara ut-
tryckligt formulerat och syftena med behand-
lingen klart angivna. Gärna ställs det upp i ett 
antal punkter för att även belysa bakgrund och 
avgränsningar. Skärpan i problemformuleringen 
och syftena är ofta avgörande för hela stadgan i 
avhandlingen. Det kan aldrig nog upprepas. 
Doktoranden rekommenderas att ideligen under 
sitt forskningsarbete och under rapportgiv-
ningen gå tillbaka till sin problemformulering. 
Ju hårdare forskningen och rapporteringen knyts 
härtill, ju klarare kan det egna bidraget till kun-
skap eller vetande framstå. 

I allmänhet är det önskvärt att problemvalet 
också är motiverat. Vad är det som lockat fors-
karen att välja just detta problem? Varför har 
just valda infallsvinklar på problemet intresserat 
forskaren? Dessa frågor tvingar ofta forskaren 
att avslöja sin egen föreställningsram och kom-
petens. Det kan underlätta kommunikationen 
med och därmed förståelsen hos läsaren. 

Personligen vill jag gärna rekommendera 
doktoranden att såväl översiktligt för hela av-
handlingen i dess början som i början av varje 
kapitel ange respektive kapitels syfte och plats i 
forskningsprocessen. Ofta är det också ända-
målsenligt att i slutet av varje kapitel försäkra 
sig om att läsaren i en sammanfattning uppfattar 
hur kapitlet lett just dit forskaren utlovat. I få 
”tillverkningar” torde ”marknadsföringen” spela 
så stor roll som i anvhandlingsskrivande. 
 
Måldiffus forskning 

Många värdefulla forskningsresultat har till-
kommit utan klar målmedvetenhet i bakomlig-
gande forskning. Resultaten har uppnåtts på ren 
slump. I andra fall har forskaren styrts av någon 
känsla, arbetshypotes eller nästan omedveten 
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önskan om att letande på visst område borde ge 
ett mer eller mindre diffust förväntat resultat. 
Inom illa strukturerade forskningsområden sak-
nar vi en tillfredställande helhetsbild. 

Dessa ”svagheter” gäller också många natur-
vetenskapliga områden. Som exempel kan näm-
nas medicinens sökande efter olika läkemedel 
eller operationsmetoder. Kanske är sådan mål-
diffus forskning rent av dominerande. Vi måste 
nämligen komma ihåg att de stora delar av den-
samma som ej lett fram till några intressanta 
resultat aldrig rapporterats. 

Strävan borde emellertid alltid vara att genom 
förklaring eller förståelse för delar så små-
ningom uppnå en fylligare helhetsbild. På 
många områden är det dock frågan om någon 
sådan är möjlig. 

Som forskare söker vi förklara och helst förstå 
utvecklingen av samhället och företagets eko-
nomi. Hur har emellertid inte vår tro i början av 
70-talet på en kunskap om samhällsekonomi 
raserats av senare utveckling. Hur dålig helhets-
bild har vi inte av skillnaden mellan framgångs-
rika och mindre framgångsrika företag? Ut-
vecklingen synes ha ändrats medan vi sökt lära 
känna systemet. 

Våra förklaringar och tillkämpade förståelse 
gäller vad som varit. Dess bärighet på framtiden 
är i många fall osäker. Antaganden om bestå-
ende kausalsamband, värderingar och finala 
samband håller inte streck. Ja, inte ens kartlägg-
ning av utvecklingslinjer och eventuella accele-
rationer eller retardationer däri räcker till för att 
förklara skeendet i en värld av ”discontinuities”. 

Vi konstaterar sålunda att helhetsbilden kan 
vara oklar från början. I andra sammanhang är 
en bestående helhetsbild överhuvudtaget inte 
möjlig. Ju mer endera av dessa förutsättningar 
föreligger, ju ner måldiffus måste forskningen 
med nödvändighet vara. Traditionella kriterier 
for snitsling av vägen från i början preciserade 
syften genom olika metodval fram till klara 
förväntade resultat och slutsatser blir en omöj-
lighet. Krav härpå skulle helt enkelt omöjlig-
göra mycken väsentlig forskning 

Desto större blir emellertid istället kraven på 
att forskaren beskriver sin egen väg genom 
blindskären. Även om en annan forskare inte 
kan följa i spåren och förväntas uppnå samma 
resultat, kräver förtroende för resultaten att 
forskaren i detalj beskriver vägen dit. Det måste 
vara möjligt för läsaren - bedömaren att vid 
varje vägval själv ta ställning till den valda vä-
gen. 

Kravet på väl snitslad väg kvarstår sålunda. 
Den kan inte anges från början ända till målet. 
Forskaren måste emellertid visa hur erfarenheter 
av ett steg motiverar valet av nästa steg. 

 
Forskarens värderingar 

Det må vara en forskare likaväl som varje an-
nan person fritt att utgå från sina egna värde-
ringar. Det ligger i samhällsvetenskapernas 
karaktär att olika värderingar kan ge upphov till 
mycket olika problemval och problembehand-
lingar. Även metodvalet beror av värderingarna 
som exempel kan nämnas brytningen mellan 
strävan mot att finna, förklara och generalisera 
samband kontra strävan att tolka och förstå det i 
varje situation speciella. 

Det stora bedömningsproblemet beträffande 
värderingar gäller de klassiska kraven på att så 
långt som möjligt skilja fakta och värderingar. 
För många forskare (jämför framförallt herme-
neutik och aktionsforskning) är en sådan distans 
i sig omöjlig och ej heller önskvärd. Förnuft och 
känsla går för dem ej att åtskilja. Vetenskap och 
konst kan för dem vara i stort sett samma sak. 

Det kan vara svårt att få en hermeneutisk 
byggd avhandling accepterad i en huvudsakli-
gen positivistisk forskningsmiljö. Även här tror 
jag emellertid att en ärlig och motiverad snits-
ling av vägen kan vara till hjälp. Om det klart 
framgår hur forskaren gått fram från val av pro-
blem till tolkning, förståelse och uppnådd vet- 
eller kunskap verkar allt OK. 

Den doktorand som väljer hermeneutisk me-
todik måste för acceptans tydligt visa sin be-
härskning av dess spelregler. Avsteg måste klart 
annonseras och motiveras. Häri ligger knappast 
någon skillnad mot "klassisk" forskning. Risken 
synes påtaglig att vi kan ha svårt få acceptans 
inom företagsekonomin innan vi fått större erfa-
renhet av bra hermeneutisk forskning och bra 
forskning men med "ovanliga" värderingsfor-
mer i botten. 

 
 

METODIKKRAV 
 
Bundna metodregler 

Det finns inga metoder eller regler för meto-
der som forskaren i en given situation måste 
följa. Någon ett-mot-ett-konstans mellan pro-
blem och metoder vore olyckligt att eftersträva. 
För varje problem - även för de mest välstruktu-
rerade - kan flera metoder stå till buds. Ingen 
torde våga påstå att blott en enda metod är möj-



16 

lig. Vi måste ständigt vara vakna för nya och 
bättre eller åtminstone annorlunda metoder. 

Om forskaren emellertid valt en viss metod 
för ett visst problem, måste regelsystemet för 
denna metod beaktas. Tolkningen av t.ex. något 
korrelationstal för icke-parametriska data blir 
nödvändigtvis annorlunda än motsvarande tolk-
ning för parametriska data. Uttryck som t.ex. 
signifikans på viss nivå får inte begagnas i annat 
än stipulerad innebörd. 

God metodkunskap och framför allt förståelse 
för en viss metods innehåll underlättar för fors-
karen att, göra egna avvikelser från kända me-
toder. Detta gäller även de striktaste statistiska 
metoder eller matematiska modeller. Det vä-
sentliga är bara att forskaren och omgivningen 
uppfattar avvikelsen och motiven därför på 
samma sätt. Många gånger kan det vara mer 
väsentligt för resultatet att forskaren förmedlar 
ett intryck av att ett visst samband förekommer 
än att med statistisk precision påvisa andra men 
för problemet mindre väsentliga men säker-
ställda samband. 

Okulärbesiktning av data, upplevelser under 
intervjuer och tillgång till annan sidoinforma-
tion kan rent av leda till att forskaren betvivlar 
sanningen i enligt klassiska metoder formuler-
bara resultat. Att absorbera denna forskarens 
kunskap och inte utlämna den till omgivningen 
vore olycklig. Ja, kanske skulle det rent av 
kunna formuleras som ett etiskt krav, en skyl-
dighet för forskaren att förmedla även sådan 
kunskap. Viktigt är dock att vägen till denna 
sidokunskap snitslas. Det måste framgå att kun-
skapen uppnåtts på annat sätt än vanliga, "klas-
siska" vägar. 

Naturligtvis måste forskaren ha rätt att avvika 
från kända metoder och hitta på egna när om-
ständigheterna motiverar detta. Forskaren får 
inte drivas till att bli en metodslav. Ett brett och 
djupt metodkunnande bör aldrig få vara en be-
lastning eller hämma kreativiteten. Snarare kan 
den kreativa forskaren koncentrera sig  på ska-
pandet om större delen av hantverket kan göras 
rutinmässigt skickligt. 

Metoderna får inte vara självändamål men det 
tar lätt en ända utan mål om man tror sig kunna 
hitta på alla metoder själv. 

 
Metodik 

Valet av metoder att gå från problem och syfte 
till resultat och slutsatser kan ej diskuteras gene-
rellt. Endast kraven på öppen redovisning och 
motivering av metodvalet gäller för alla situa-

tioner. Kraven blir snarast större ju mer säregna 
val bort från konventionella eller väletablerade 
tillvägagångssätt som forskaren väljer. 

En skillnad kan också göras mellan val av 
vissa huvudmetoder och eventuella val att gå 
ifrån gängse tillvägagångssätt inom dessa. Av-
handlingen utgör ju gesällprovet i forskarutbild-
ningen Dem skall bl.a. visa att doktoranden 
förvärvat viss "hantverksskicklighet". Då är det 
väsentligt att avvikelser från gängse sätt att 
genomföra etablerade metoder ej uppfattas som 
okunnighet eller oskicklighet. 

Är avvikelserna ordentligt redovisade och 
hyggligt motiverade kan forskarens beslut na-
turligtvis kritiseras. Det är emellertid ofta en 
omdömesfråga där olika personer kan tycka 
olika. Det väsentliga är att diskussionen mellan 
forskaren och kritikerna ej gäller ett ifrågasät-
tande av själva hantverket. 

 
Metodanpassning 

En alltför stark bindning till viss metodik och 
vissa regler för densamma kan låsa forskaren. I 
värsta fall koncentrerar forskaren sig på från 
metodsynpunkt välstrukturerade problem. För 
forskningsuppgiften i någon mening viktigare 
men illa strukturerade problem ställs åt sidan. 

Om problem och metod inte stämmer överens 
måste metoden anpassas. Det leder lätt till att 
förutsättningarna för metoden rubbas Om blott 
både forskaren och rapportmottagarna är med-
vetna härom synes detta tillåtet. Förtroendet för 
resultaten uppnås bättre vid en öppen redovis-
ning av metodavvikelser än vid omedvetna eller 
ännu värre medvetna (oärliga?) avsteg. 

Många forskningsresultat är villkorliga. Sta-
tistiskt betingade slutsatser bygger på antagan-
den om sannolikhetsfördelningar t.ex. att de 
skall vara lika i framtiden med vad de varit i det 
förgångna. På liknande sätt bör det vara tillåtet 
att ställa upp andra villkor. Ett resultat kan t.ex. 
anges betingat av ”om utvecklingen av försälj-
ningen i Sverige kan antas analog med försälj-
ningen i USA fem år tidigare". "Om individerna 
beter sig rationellt mot ett visst mål" är ett annat 
vanligt villkor Det väsentliga är att sådana vill-
kor for resultaten klart framgår.  

Av vissa villkor betingade resultat uppleves 
ofta som föga realistiska. En slutsats som blott 
gäller en perfekt marknad kan vara exempel 
härpå. Till en strikt slutsats under vissa villkor 
kan emellertid fogas mer lösa resonemang om 
vad som kan hända om villkoren ej uppfylles. 
Resonemangen bör vara logiskt och/eller empi-
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riskt motiverade. En sådan anpassning av en 
deduktiv metod borde emellertid inge mer för-
troende än oklara deduktioner från suddiga för-
utsättningar. En alternativ väg kan emellertid 
vara fallstudier med klart angivna tolkningar av 
de förutsättningar som synes föreligga i respek-
tive fall enligt forskarens upplevelse. 

En del problem behöver men tillåter inte 
samma precision i mätning och bearbetning av 
data som anges i statistiska läroböcker. Svårig-
heten att precisera synes emellertid ej tillåta 
forskaren att ge avkall att rapportera hur preci-
sionsbristen hanteras. Kanske skulle man våga 
formulera det så att ju sämre mätningen funge-
rar, desto viktigare blir tolkningen och redovis-
ningen av densamma. 

 
Regler och undantag 

På många områden har bestämda metodregler 
skapats. Som exempel kan nämnas de krav som 
statistisk inferens ställer. Dessa regler är i sig 
mycket klart grundade. Man kan inte pröva en 
hypotes med hjälp av de data som gett upphov 
till samma hypotes - detta är ju det klassiska ex-
emplet. 

I flera fall är emellertid reglerna oklara. Den 
traditionella statistikern kan inte godta mycket 
av de utsagor som grundas på Byesiansk stati-
stik. Det synes också vara olika innebörd i till 
synes likvärdiga utsagor om de grundats på 
olika statistiska "filosofier". För det vetenskap-
liga värdet, dvs tilltron till framkommen kun-
skap, synes det avgörande att det klart framgår 
hur resultaten nåtts, enligt vilken filosofi. 

I många situationer står ej representativa 
stickprov till buds. Data om det man innerst 
inne är ute efter går ej att få tag i. I stället 
tvingas forskaren observera data som antas vara 
nära sammanhängande med sökta data. Ibland 
måste slutsatser dras via analogier. Det blir helt 
enkelt inte möjligt att till punkt och pricka upp-
fylla det krav son olika metoder ställer. 

Många viktiga forskningsresultat har också 
nåtts via mindre regelmässiga metoder. Genier 
har ofta gått sina egna vägar. Även andra har 
tvingats till undantag från reglerna. För tilltro 
till framkomna resultat är det då av den största 
vikt att forskaren tydligt anger just på vilka 
punkter gängse metoder frångås eller krav på 
förutsättningar medvetet uppges. Snitslingen av 
vägen från problemformulering till resultat blir 
viktigare ju mer forskaren formligen tvingas 
göra undantag från reglerna. Vi möter återigen 

ärlighetskravet att avsteg från "normalt förvän-
tad väg" anges. 

 
Kvasivetenskap 

Naturligtvis finns risken att slarvig metodtil-
lämpning kan missbrukas. Att osystematiskt 
springa omkring med ett aldrig så perfekt verk-
tyg och planlöst söka användningsmöjligheter 
kan ej innebära något vetenskapligt bidrag. 
Samma gäller  onödiga matematiska formule-
ringar eller statistiska tests, där förutsättning-
arna (t.ex. representativitet, normalitet etc) sak-
nas. 

Sådana försök till "vetenskaplig" polityr lika-
väl som rapportering i utstuderade meningar 
med "fina" ord är helt naturligt ett otyg. Ibland 
kan sådan "window-dressing" rent av dölja ett i 
övrigt värdefullt forskningsarbete. Vanligare är 
dock att det utgör blott ett tomt skal. Tyvärr 
finns emellertid alltid risken att även tränade 
vetenskapliga bedömare luras av "bländverket". 

 
Okänd metodik 

För all forskning har utmejslat sig vissa av 
många accepterade vägar att söka kunskap. Ju 
mindre välkända eller strukturerade problemen 
är, desto mer fantasi fordrar emellertid metod-
valet. Data som passar kända metoder kan som 
ovan nämnts vara svåra att finna. Metoderna 
passar ej att ge svar på ställda frågor, dvs ge 
önskad typ av resultat. Forskaren tvingas då att 
söka nya vägar utveckla nya metoder tolka data 
på nytt sätt m.m. Samtidigt måste forskaren 
kunna kommunicera med omgivningen. Resul-
taten måste accepteras av denna. Detta ställer 
ytterligare krav om metodiken är okänd för rap-
portmottagaren. 

Acceptans är knappast möjlig om inte vägen 
snitslas och dessutom i detalj motiveras. Läsa-
ren måste verkligen känna sig övertygad om att 
det för forskaren säregna angreppssättet är lo-
giskt förenligt med forskningssyftet. Detta 
gäller även om situationen skulle vara unik - 
t.ex. ett fall. Visserligen kan då andra personer 
inte upprepa exakt samma fall. Läsarna bör 
emellertid i tanken kunna följa forskaren steg 
för steg och bedöma acceptansen efter hela vä-
gen från problemval till slutsats. 

Behovet av snitsling av vägen växlar sålunda 
ned problemets karaktär och vald metodik. På 
upptrampade stigar utan sidospår kan snits-
lingen göras mindre tät. I olämplig terräng eller 
med ett virrvarr av vägar måste snitslingen vara 
tät. Ju mer ostrukturerat problemet är, ju fler 
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metoder som kan tänkas och ju okonventionel-
lare de valda metoderna är, desto större krav på 
detaljmotiverad snitsling.  

 
Variation i metodikkunskap  

Genom naturvetenskapernas sedan länge do-
minerande ställning i den allmänna forskarut-
bildningen har flertalet doktorander eller åtmin-
stone handledare en hygglig kännedom om 
"klassiska" forskningsmetoder. Ibland kräver 
forskningsuppgiften icke-parametriska metoder 
istället för parametriska. Mängden variabler kan 
motivera försök med faktoranalys. Undersök-
ningskostnader fordrar ibland mycket små 
stickprov samtidigt som representativitet är 
önskvärd Redan i sådana frågor måste expert-
kunskap i allmänhet sökas.  

Mindre väl rustade är doktorander och hand-
ledare vanligen inför omfattande intervjuunder-
sökningar. Riskerna för att använda oklara eller 
vilseledande frågor är stora. Vid öppna inter-
vjuer har vi otillräcklig kunskap om hur svaren 
kan komprimeras och bringas till jämförbarhet. 
Sätten att tolka svaren kan vara många. Kon-
trollerna av att intervjuobjekten verkligen svarar 
ärligt är svår. Få forskare torde behärska områ-
det. 

Svårt är också att på ett förtroendeingivande 
sätt använda praktikfall för forskning. Kon-
struktivt kan de lätt utnyttjas för generering av 
förslag till hypoteser. Fallmetoden är ofta nöd-
vändig för att ge den helhetsbild som är önsk-
värd för förståelsen. För testning av hypoteser, 
förutsägelser eller annan validering med hjälp 
av fallmetoden har vi fortfarande otillräcklig 
erfarenhet men här skönjes en klar utveckling. 

Fallmetodens styrka synes ligga i dess för-
måga att generera de mest skilda slag av såväl 
kvantitativa som kvalitativa data. Styrkan ligger 
så att säga i det djupa informationsinnehållet 
som belyser helheten. Metodens svaghet är 
främst i det smala informationsinnehållet, som 
ger ringa generaliserbarhet till andra situationer. 
Ibland är emellertid an sådan generaliserbarhet 
knappast önskvärd eller rimlig. 

När företagsekonomen använder fallmetoden i 
syfte att bearbeta information till slutsatser torde 
erfarenheter behöva hämtas från andra veten-
skapsområden såsom juridik, medicin och soci-
ologi. Dessa har större erfarenheter av metodi-
ken att dra slutsatser från olika typer av fall. 

På liknande sätt uppvisar aktionsforskning 
fortfarande tyvärr många olösta metodproblem 
för företagsekonomen. Vilka krav ställer den för 

att man skall kunna tala om vetenskapliga bi-
drag jämfört med konsultativa insatser? Hur 
valideras resultat? Vilken generaliserbarhet är 
nödvändig, önskvärd respektive möjlig för ve-
tenskapliga bidrag? Även här synes företags-
ekonomisk forskning ha mycket att lära av 
medicinsk forskning. Dessutom måste kritiken 
mot denna senare beaktas vad gäller bristande 
försök till tolkning och förståelse av helheten. 
Jfr psykoanalysen. 

Sammanfattningsvis kan det vara motiverat att 
inom företagsekonomin i ökad utsträckning 
söka kartlägga hur olika forskningsproblem 
lämpligen angripes med annat än "klassiska" 
metoder. Dessutom skulle vi då kunna lära oss 
var vi behöver ökad sakkunskap för att använda 
metoderna på ett tillfredsställande sätt. Varje 
metod bygger ju vanligen på sin "filosofi" för 
hur data insamlas och tolkas samt bearbetning 
och slutsatser grundas logiskt. 

 
Revidering av sannolikheter och tolkningar 

Inom statistiken bryts två synsätt vid dragning 
av slutsatser mot varandra. Det gäller subjektiva 
eller personliga àprioriuppfattningars roll. 
Enligt klassisk syn är de utan intresse. Enligt 
Bayesiansk statistik kan subjektiva sannolik-
hetsomdömen hanteras ungefär som frekvens-
bedömda. Regler finns för hur efterhand upp-
nådd frekvenskunskap utnyttjas för revidering 
av bedömningen. Detta gäller även för unika 
händelser, där frekvenstolkning är otänkbar. 

Båda angreppssätten är emellertid subjektiva. 
I klassisk statistik ingår subjektiva val av data 
(t.ex. stickprov). Tyst antas att samma frekvens-
styrande fenomen gör sig gälla i stickproven 
som i moderpopulationen. Klara, i och för sig 
subjektiva spelregler finns dock angivna för att 
begränsa situationsbetingad subjektivitet. 

Bayesiansk statistik uppleves lätt som en 
uppluckring av tidigare regelsystem. Kanske går 
detta otillåtligt långt enligt metodikens belack-
are. Just genom uppbyggnaden av ett eget regel-
system erbjuder metodiken dock möjlighet att 
steg för steg följa tillvägagångssättet. Läsaren 
av en i Bayesiansk anda välskriven rapport över 
en undersökning har alla möjligheter att själv 
acceptera eller förkasta varje steg i framställ-
ningen. 

Även den mest rabiate motståndare till Baye-
siansk statistik kan uppskatta en i denna lära 
gjord undersökning. Vid välskriven rapport 
erbjuds alltid möjlighet att följa tankegångarna. 
Revideringarna av sannolikhetsomdömen sker 
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inte på en höft. Vore alla åsiktsrevideringar som 
efterhand uppträder hos forskare lika strikt rap-
porterade på andra områden, skulle omgivning-
ens förtroende för nådda resultat bli långt större 
än nu. 
 
Spekulation 

Mycken forskning kan karaktäriseras som 
spekulation. Till stora delar bygger dem kanske 
på introspektion. Matematikernas strikta härled-
ningar från en begränsad uppsättning av axiom 
motsvaras inom samhällsvetenskaperna ofta av 
ett mindre välstrukturerat tyckande. Alternativt 
begagnas strikta modeller, där slutsatserna här-
ledas från mer eller mindre tvivelaktiga eller 
orealistiska förutsättningar. 

Många högt uppskattade forskningsresultat 
har dock uppnåtts genom sådan spekulation. 
Först långt efter "teoribildringen" har någon 
egentlig empirisk prövning förekommit. Keynes 
och Stockholmsskolans teorier kan nämnas som 
exempel. Under decennier har fortsatt spekule-
rande man även praktiska erfarenheter lett till 
omprövningar. 

Forskning är alltså fullt möjlig utan omedelbar 
empiri. Kunskap kan naturligtvis också vinnas 
på rent deduktiv väg. Tillvägagångssättet behö-
ver ingalunda vara strikt matematiskt. Många är 
vägarna till Rom. 

Kvar står dock kravet på motiverad snitsling 
av vägen även i dedukationer. Forskaren måste 
informera om hur problemen ställts och varför. 
Varje steg i utvecklingen mot slutsatser måste 
framgå. Läsaren måste så att säga komma in i 
den för forskaren eventuellt säregna 'logiken". 
Förtroende för slutsatserna fordrar att vägvalet 
på varje punkt är motiverat. 
 
VÄGSNITSLING I DETALJ 
 
Problem och syfte 

En klar skillnad mellan vetenskapligt förfa-
ringssätt och fria upptäckter eller uppfinningar 
synes ligga i det systematiska sökandet. Det har 
betonats ovan. Detta förutsätter en klar precise-
ring av uppställt problem och syftet med att 
studera detta. Om flera syften förekommer är 
det viktigt att eventuella samband mellan syf-
tena framgår. Vad är över- och vad är underord-
nat? Annars blir forskarens väg svår att uppfat-
tas eller uppleves den som ett planlöst vand-
rande mellan syftena. 

Naturligtvis innebär ej det sagda att forsk-
ningsprocessen skulle eller kan vara i alla avse-

enden rationell. Tvärtom. Önskan om kreativitet 
är ju stark. Väsentliga inslag av slumpidéer 
måste tillåtas. Viktig är blott forskarens strävan 
att sätta in dessa i sitt sammanhang. 

I många forskningsuppgifter uppnås sidore-
sultat utanför de egentliga syftena. Det är lock-
ande att då plocka med allt. Eventuellt ändras 
syftena i efterhand till att täcka samtliga de re-
sultat son framkommit. Risken att totalresultatet 
uppfattas som oöverskådligt, löst, osamman-
hängande, etc kan då vara stor. 

Än större är emellertid risken att sådana efter-
handsjusteringar uppfattas som oärliga. Natur-
ligtvis har forskaren rätt att under hand ändra 
syften och inriktning på sin forskningsuppgift. 
Skall resultaten inge förtroende synes det dock 
viktigt att inte minst sådana ändrade inriktningar 
tydligt anges. 

Alternativet är att redovisa sidoresultat för sig 
i andra rapporter än avhandlingen. Ibland kan 
det vara motiverat att göra det före avhand-
lingen för att i denna kunna hänvisa till dessa 
rapporter. I andra sammanhang kan det vara 
fördelaktigare att spara materialet för en djupare 
behandling efter disputationen. 

 
Definitioner 

Till god snitsling av vägen hör också tydliga 
definitioner och distinktioner av för framställ-
ningen väsentliga begrepp. Läsaren skulle helst 
aldrig behöva sväva i okunnighet om vad fors-
karen menar. Det är svårt att leva upp till detta 
krav. Särskilt i den mån vanliga ord användes i 
ovanliga betydelser måste detta framgå. 

Viktigt är också att forskaren ej använder 
samma ord i olika betydelser. Begrepp måste 
användas konsekvent genom hela avhandlingen 
såvida inte alldeles speciella skäl motiverar 
undantag härifrån. I så fall måste detta tydligt 
anges och motiveras. Ett skäl kan t.ex. vara att 
praktisk observation eller mätning inte tillåter 
bestämning av just det begrepp som egentligen 
avses. Det är svårt. 

 
Samband problem - resultat och slutsatser 

En vanlig kritik mot avhandlingar är bristande 
konsistens mellan problem och syfte å ena sidan 
samt resultat och slutsatser å den andra. På 
vägen via olika metoder att angripa problemen 
anses forskaren ha irrat bort sig. Om läsaren 
upplever detta, har forskaren uppenbarligen inte 
lyckats snitsla vägen på ett tillfredsställande 
sätt. 
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En rekommendation till varje doktorand är 
därför att ideligen under arbetets gång ställa 
frågan om någon avvikelse i problemformule-
ring eller syfte skett. Naturligtvis är det fullt 
tillåtet att göra sådana avvikelser. De bör dock 
vara medvetna och ärligt redovisade. Fördelen 
med en tidig, operationellt formulerad arbets-
plan är just att forskaren ständigt kan vara med-
veten om sitt läge på vägen från problem till 
resultat. 

Risken för att en sådan arbetsplan kan slav-
binda forskaren är dock uppenbar. Planen får ej 
uppfattas som en absolut norm att följa. Den är 
blott ett orienteringsmärke. Den skall underlätta 
bestämningen om var forskaren befinner sig. 
Det är alltid möjligt att byta orienteringsmärke. 
Det viktiga är bara att vara medveten om att och 
hur man bytt. 

 
Återvändsgränder och misstag 

Få forskare torde ha gått spikrakt från pro-
blemformulering till resultat och slutsatser. Ide-
liga upprepningar med ändringar av problem-
formulering, metoder etc. torde vara det vanliga. 
Många gånger kan återvändsgränder och miss-
tag ha gett åtminstone forskaren själv mer kun-
skap än de slutliga resultaten belyser. 

Många forskare har varit olyckliga att nå re-
sultat som helt stått i strid med uppställda 
hypoteser eller lösare förväntningar. Andra får 
olika resultat i skilda praktikfall på ett sätt som 
inte tillfredsställande kan förklaras eller tolkas. 
Även sådana resultat kan dock ofta vara värde-
fulla. Om förväntningarna om visst resultat, om 
lika utfall i olika praktikfall, blott grundats på 
tidigare kunskap kan resultaten ge anledning 
ompröva eller komplettera denna. Forskningen 
har kanske i sig inte direkt bidragit med ny kun-
skap men kan ändå vara ett nödvändigt led i 
skapandet av sådan kunskap. 

Det vetenskapliga värdet för en avhandling 
synes ej allvarligt drabbat av ovannämnda 
"olycksfall". Om forskaren kan visa att förvänt-
ningarna eller hypoteserna varit grundade och 
att metodiken att gå fram är rimlig synes detta 
kunna vara godtagbart. Dock förutsättes att 
forskaren så långt möjligt kan förklara varför de 
intetsägande resultaten uppstått. I vissa fall kan 
ju de ouppfyllda förväntningarna bero på att 
tidigare "kunskap" i själva verket är falsk. 

Förklaringarna får dock icke upplevas som 
bortförklaringarna i nattorienteringens efter-
snack. Detta talar för att man redan vid utform-
ningen av hypoteser eller lösare förväntningar 

funderar igenom vad som kan tala emot 
desamma. Dessutom gäller det att vid under-
sökningens design resonera igenom vilka fakto-
rer som skulle kunna leda till intetsägande eller 
icke signifikanta resultat. En sådan form av 
"potentiell problemanalys" kan också leda till 
nyttig omprövning av undersökningens design. 

 
Logik 

Resultat och slutsatser måste uppfattas som 
logiskt hämtade ur den forskning som avhand-
lingen avrapporterar. Det gäller återigen väg-
snitslingen. 

Den naturliga rekommendationen blir att till-
råda forskaren att ideligen under arbetets gång 
åtminstone för sig själv delrapportera alla steg. 
Även om sådana åter innebär ett omfattande 
skrivande för papperskorgen, tvingar det fram 
en ökad precision i vägvalet. Dessutom möjlig-
gör de en fortgående dialog med kamrater, 
handledare etc. 

Det är också lättare för forskaren att vid för-
fattandet av slutrapporten ompröva sina egna 
motiveringar om de finns i tidigare skriftliga 
utkast.  Det repetitiva tillvägagångssättet ger en 
mognad som kan leda till en mer koncis och på 
det relevanta koncentrerad avhandling. 

 
Teorianknytning 

Inom olika ämnesområden finns mer eller 
mindre väl utvecklade teorier i betydelsen. av 
utsagor eller kombinationer av utsagor, som 
antas inrymma viss sanning. Teorier kan vara 
rent härledda ur uppställda postulat efter vissa 
logiska regler eller bygga på genom empiriska 
undersökningar mer eller mindre verifierade 
hypoteser. Teorier kan innehålla såväl kausala 
eller finala förklaringar som förståelse i betydel-
sen av mer eller mindre allmänt godtagen tolk-
ning av t.ex. ett visst händelseförlopp. 

Inom företagsekonomin saknas en enda teori-
bildning i form av sammanhängande system av 
teorier. Snarare kan man tala om teorifragment. 
Dessa kan i sin tur uppfattas som lånegods från 
andra ämnesområden eller sediment av här och 
där bedriven forskning eller inhämtade erfaren-
heter. 

Med nationalekonomin har företagsekonomin 
betydande teoridelar gemensamt. I vad gäller 
studiet av mikroenheten företag (eller andra 
organisationer) och deras omgivning föreligger 
en ganska oklar arbetsfördelning mellan äm-
nena. Samtidigt uppvisar företagsekonomin 
betydande lånegods från sociologi, psykologi, 
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statsvetenskap, statistik, olika juridiska ämnen 
etc. Betydande inflytande märks också från 
operationsanalys, systemanalys, beslutsteori 
m.m.. På vissa områden har företagsekonomin 
dock utvecklat egna teorifragment, modeller etc, 
som i sin tur utnyttjas även av andra vetenska-
per. Inte minst denna blandning av teorier från 
skilda håll ställer extra krav på tillfredsställande 
teorianknytning för en företagsekonomisk fors-
kare. Föreställningsramen för en forskare kring 
företaget och företagandets villkor kan t.ex. 
variera. Forskaren kan anknyta till mikroeko-
nomins svarta låda, en input-output-matris, re-
dovisningens balansekvationsmodeller eller 
administrationslärans belöningsmodell för med-
verkande parter. 

Forskaren har också bevisbördan att den valda 
teorianknytningen är relevant för problemet och 
kan väntas leda mot avsett mål. Anknytningen 
måste med andra ord göras både bakåt mot pro-
blemformuleringen och framåt mot det förvän-
tade resultatet. Dessutom måste forskaren vara 
beredd på kritiken att en annan teorianknytning 
hade varit forskningsmässigt "effektivare". 

 
Vägsnitslingen och kunskapsbidraget 

Vägsnitslingen innebär också att forskaren 
placerar in sig själv i ett större sammanhang. 
Sedan det egna problemet är klart preciserat 
gäller det att ta reda på vad som redan är känt, 
bl.a. genom andras forskning. Endast därigenom 
kan sedan de egna resultaten ställas mot andra 
och ge sitt bidrag till en samlad kunskapsbild. 

Inte bara konceptuellt behöver forskaren mar-
kera sin plats relativt andra. Även processtek-
niskt är det viktigt att det framgår hur forskaren 
avviker från andras behandling av samma eller 
liknande problem. För att läsaren skall kunna 
bedöma eventuella skillnader i resultat måste 
vägen till desamma vara utmärkt. Vilka egen-
heter i ett kunskapsbidrag är att återföra till 
säregna värderingar? Speciella syften? Eller 
annorlunda metoder och uttolkningar? 

För att ytterligare belysa denna relation till 
annan forskning är det viktigt att forskaren visar 
sin egen upplevelse av tillgänglig kunskap. Re-
dan i en kortfattad och koncentrerad litteratur-
genomgång har forskaren möjlighet att bevisa 
var och hur det egna bidraget kommer in. 

Litteraturgenomgångens omfattning beror 
naturligtvis starkt på problemområde och meto-
dik. Om forskarens eget bidrag huvudsakligen 
är en litteraturbearbetning på ett nytt sätt, blir 
kraven på genomgång naturligtvis långt större 

än inför en experimentell prövning av ett väl-
strukturerat och allmänt känt problem. Samti-
digt bör doktoranden avrådas från att välja den 
första typen av avhandlingsämne. Den torde 
kräva en synnerligen omfattande och mognad 
litteraturkännedom. 

Viktigt är att litteraturanknytningen presente-
ras och att det klar framgår hur forskaren till-
godogjort sig litteraturen för just sitt eget pro-
blem respektive valet av egna vägar att attack-
era detsamma. 

 
Forskningens ansvar för resultatens användning 

Inom naturvetenskaperna har sedan århundra-
den diskuterats forskarens eller forskningens 
ansvar för sina resultat. Värdefulla mediciner 
för rätt syfte kan vara förödande i andra an-
vändningar. Starkast har problemet ställts på sin 
spets beträffande atomkraften och atomvapnen. 
Vilket ansvar borde kärnforskarna före och 
under andra världskriget känna för atombom-
berna? 

Även inom samhällsvetenskaperna kan lik-
nande frågor bli aktuella. Uppdragsforskning 
medför lätt att forskaren medvetet eller omed-
vetet begränsar sig till vissa data eller vissa 
tolkningar. För uppdragsparten ogynnsamma 
resultat kan medvetet eller omedvetet förbigås. 
Särskilt om forskaren själv i sina värderingar 
står uppdragsparten nära är riskerna ännu större. 

Riskerna finns inte bara i litteraturval, under-
sökningsdesign och uttolkningen av mjukdata. 
Även till synes strikt bearbetning av hårddata 
bjuder liknande och kanske mer svårupptäckta 
risker. Många statistikläroböcker redogör för 
sådana fällor. 

I beslutsteorin talar man om riskreducerande 
tekniker. Risker kan oftast inte helt undvikas 
men väl begränsas. Forskningen bör heller ej 
undvika vissa ämnen eller områden bara med 
hänsyn till nämnda risker. Det skulle i sig inne-
bära risker för att slags oärlighet. All forskning 
är mer eller mindre subjektiv i problem- och 
metodval, uttolkning m.m. 

Däremot bör forskarna söka reducera risken 
för att mottagarna av forskningsinformationen 
vilseledes. Bästa utvägen synes återigen vara en 
klar markering av forskarens vägval. Därigenom 
kan den kritiska mottagaren av informationen 
göra egna bedömningar. Ja, även forskaren själv 
kan vid genomgång av sitt eget vägval och mo-
tiveringarna därför upptäcka tidigare förbi-
gångna risker. 
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I ett demokratiskt samhälle är det knappast 
önskvärt att forskaren håller inne information 
även on den skulle kunna användas i någon 
mening felaktigt eller samhällsfientligt. Snarare 
kan på god forskning det motsatta kravet ställas. 
Information bör ej undanhållas mottagarna. 
Forskarna måste lita på demokratins förmåga att 
utnyttja kunskapsbidragen på ett samhälleligt 
ansvarsfullt sätt. 

 
Avhandlingen som rapportering 

Avhandlingen är forskarens rapport till sin 
omgivning. Informationen kan aldrig hos mot-
tagaren uppfattas som mer precis än den är av-
given. Detta ställer krav på avhandlingens for-
mella utförande beträffande språk, tabeller, 
figurer m.m. 

Här skall framför allt betonas vikten av att 
författarens vägsnitsling verkligen når fram till 
läsaren. Några försök gjordes i en del ameri-
kanska avhandlingar under 1960-talet med full-
ständiga utredningsdagböckar, som dag för dag 
eller vecka för vecka beskrev forskningsproces-
sen. (Jfr avhandlingar hos Forrester vid MIT). I 
allmänhet torde detta ha blivit en alltför oöver-
skådlig information. Läsaren såg inte skogen för 
bara träd. De stora dragen i forskningsprojekten 
med motiveringar av vägval, förklaringar och 
resultat samt diskussion och tolkning av dessa 
gick förlorade. 

 
Utredningsdagbok 

Det torde vara få förunnat att i början av en 
forskningsuppgift kunna ange klara syften, pre-
cisa förväntningar om resultat och en väl moti-
verad väg däremellan. Snarare torde vägen av 
de flesta upplevas som krokig. Syften omfor-
muleras och anpassas till vad som synes möjligt. 
Ambitionsnivån på resultaten skruvas ned. Av-
gränsningar, utvidgningar eller förskjutningar 
av problemområdet förekommer. Metodvalet 
torde ofta upplevas som ett osystematiskt trål-
fiske. 

Litteraturstudier, provundersökningar, dialo-
ger med kolleger. m.m. kan vara värdefulla. 
Ofta bidrar de emellertid blott till att forskaren 
upptäcker irrandet och det oavsedda återvän-
dandet till utgångspunkten. Bakhalkan känns 
besvärande. Forskaren får ständigt ta sats på 
nytt. 

Vilka risker innebär detta för vägsnitslingen? 
Det kan ju knappast vara ett önskemål att fors-
karen i sin rapport släpar läsaren med igenom 
alla irrgångarna (jfr ovan). Samtidigt kan det 

vara svårt för forskaren att i efterhand rekon-
struera de vägavsnitt son verkligen fört fram 
problemet till resultat. 

Utvägen synes vara att forskaren ständigt för 
ett slags utredningsdagbok. I denna antecknas 
olika omformuleringar av syften, nya metodan-
satser och uppnådda, godtagna eller förkastade 
resultat. Naturligtvis bör olika mellanrapporter, 
PM m.m. bevaras. Sedan blir det en omdömes-
fråga vad av allt dessa som skall tas in i den 
slutliga rapporten. Redan att forskaren bakom 
slutrapporten fört något slags dagbok kan väntas 
öka förtroendet för dem slutliga presentationen. 

 
Formalia 

Doktorsavhandlingens karaktär av gesällprov i 
forskarutbildningen innebär också krav på vissa 
formalia. Det är närmast självklara krav på att 
doktoranden kan kommunicera med både fors-
kare och andra personer på ett i åtminstone 
forskarsamhället accepterat sätt. 

Det bör uppmärksammas att detta inte innebär 
krav på krångliga ord och meningar, påklistring 
av för forskningsuppgiften onödiga filosofiska 
utsvävningar etc. Snarare är det strävan till kon-
cis framställning som är huvudkravet. Ett lätt-
samt språk med korta ord, meningar och 
stycken, en klar disposition och vägledande 
rubriker, välorganiserade tabeller och diagram 
med texter och förklaringar. Allt detta under-
lättar för läsaren att följa forskarens tankar. 
Tydliga och enhetliga litteraturreferenser, or-
dentlig korrekturläsning, fullständig litteratur-
förteckning, informativ innehållsförteckning, 
fylligt sakregister, eventuellt symbolregister 
m.m. hör också till avhandlingsskrivandets etik 
(obs att det finns särskilda böcker och anvis-
ningar om detta). 

Kravet på språkets tillgänglighet m.m. måste 
helt naturligt växla med ämne och målgrupp för 
avhandlingen. Det är emellertid av vikt att av-
handlingarna inte får en sådan språklig utform-
ning att det i själva verket utestänger läsare från 
andra ämnesområden, praktiker m.fl. Avhand-
lingen ingår ju i forskarutbildningen och denna 
siktar mot användning i vida kretsar, i vitt skilda 
befattningar etc. 
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AVHANDLINGARS BEDÖMNING 
 

Kriterier 

Som ovan nämnts synes det närmast omöjligt 
att formulera hållbara kriterier för vad som gör 
en avhandling god. Det kan den vara på så 
många olika sätt. Dessutom torde olika bedö-
mare lägga olika vikt vid kreativitet, noggrann-
het, teorigrundval, empirisk relevans m.m. 

Något enklare synes vara att precisera egen-
skaper som kan dra ned en avhandling till att 
eventuellt komma under streckat. Det är ledsamt 
med en negativ formulering men tyvärr motsva-
rar det nog verklighetens bedömningar. Det 
måste också ihågkommas att - frånsett vissa 
minimikrav - svagheter i ett avseende kan upp-
vägas av styrkor i andra. 

Det mest påfallande synes då vara bristande 
snitsling av vägen så att det ej är möjligt för 
läsaren att följa hur forskaren gått tillväga. Det 
måste framför allt vara möjligt att upptäcka hur 
avhandlingen leder fram till ett särskiljbart bi-
drag till kunskapen eller vetandet. Det är allvar-
ligt om det ej klart framgår 
⋅ hur problemet och däri behandlande be-

grepp identifieras 
⋅ hur och varför forskaren valt metodik och 

eventuella avvikelser från valda metoder 
⋅ hur och varför data valts ut, insamlats och 

kontrollerats samt eventuellt tolkats 
⋅ hur och varför slutsatser och 

rekommendationer tillkommit 
⋅ hur och varför tolkningar utsatts för olika 

konsistenskontroller. 
 
Naturligtvis kan en avhandling fällas på grund 

av att forskaren - trots klart redovisade motiv - 
valt en helt olämplig metodik, förbisett väsent-
liga fakta, litteratur eller forskningsbidrag, 
misstolkat situationer och sammanhang, dragit 
felaktiga slutsatser eller lämnat otjänliga re-
kommendationer. Vid omsorgsfull snitsling av 
vägen fram till ett klart eget bidrag till kunska-
pen eller vetandet bör dock sådana misstag säl-
lan vara av den omfattning att det fäller en av-
handling. 

Ifrågasättas kan också huruvida en doktorand 
kommit med något egentligt bidrag eller ej. 
Detta fordrar ofta en mycket subjektiv bedöm-
ning. I realiteten blandas det också med om det 
eventuella bidraget har någon relevans, om det 
kan förväntas få någon acceptans eller använd-
ning hos andra forskare eller i praktiken. 

Även om bidraget är ringa eller närmast består 
i ett konfirmerande av tidigare kunskap eller 
vetande, synes det kunna accepteras. En förut-
sättning är dock att arbetet genomförts på ett 
öppet och ärligt redovisat sätt. Problemformule-
ringen bör dessutom ha varit sådan att det var 
rimligt att anta att något bidrag skulle kunna 
uppnås. Forskaren har så att säga bevisbördan 
för att forskningsuppgiften åtminstone vid star-
ten var motiverad av strävan mot ökad kunskap. 

Slutligen skall avhandlingens formella sida 
beröras. En dålig eller otillgänglig språkbe-
handling, oklar disposition, vilseledande rubrik-
sättning, dålig sammanfattning, undermålig 
korrekturläsning, avsaknad av erforderliga litte-
raturreferenser respektive litteraturförteckning, 
sakregister m.m. kan bidra till en negativ be-
dömning av en avhandling. Normalt sett bör 
bristerna inte kunna leda till att en avhandling 
fälls. 

Långt allvarligare är naturligtvis om en av-
handling till några delar innebär plagiat av and-
ras text eller tankegångar. Samma gäller om 
referenser till begagnad litteratur eller andra 
upplysningar underlåtits för att ge sken av egna 
bidrag. Alla former av sådan oärlighet kan na-
turligtvis fälla även en i övrigt bra avhandling. 

 
Diskvalificerande egenskaper hos en avhandling 

Mot bakgrunden av framställningen ovan vore 
det önskvärt att kunna lämna en fullständig 
förteckning över diskvalificerande egenskaper 
hos en avhandling. Ett första försök skulle 
kunna se ut som följer. 

 
1) En problemformulering eller probleman-
grepp, där forskaren inte gör troligt att några 
kunskapsbidrag överhuvud taget är möjliga. 
Ännu värre är naturligtvis om något bidrag ej 
föreligger. 
2) Bristande kännedom om forskningsfronten 
för det valda problemet. Det kan gälla såväl 
teorier som forskningsresultat. Det kan avse 
förhållandena antingen inom andra berörda 
ämnesområden eller ännu värre inom det egna. 
Samtidigt bör det för avhandlingar på gränsom-
råden mellan olika discipliner tillåtas att en 
forskare inte har den behärskning av närlig-
gande ämnen som kräves av forskaren inom 
dessa. 
3) Brist på entydiga definitioner av i avhand-
lingen väsentliga begrepp. 
4) Brist på konsekvent användning av sådana 
definitioner, t.ex. genom att samma ord använ-
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des i olika betydelser eller att olika termer an-
vändes för samma begrepp utan att detta fram-
går. 
5) Otillräcklig förtrogenhet med möjliga meto-
der att angripa det valda problemet 
6) Otillräcklig förtrogenhet med använda 
metoders variationsmöjligheter, styrka och 
svagheter respektive felkällor eller oförmåga att 
begagna metoderna på ett tillfredsställande sätt 
7) Bristande motivering för eller beskrivning 
av de metoder som kommit till användning, 
särskilt när egna metoder eller avsteg från kända 
metoder förekommer 
8) Slutsatser som inte logiskt kan dras ur det 
underlag som forskningen anges utnyttja. Ob-
servera att här inkluderas slutsatser som dras 
från praktisk erfarenhet som ej redovisats som 
àprioriuppfattningar och därmed led i forsk-
ningen Det senare är ett vanligt fel bland prakti-
ker som efter lång erfarenhet startar forskning. 
Skälet till att praktikererfarenheterna ej utan 
vidare kan godtas som underlag för slutsatser är 
att de icke utan särskild redovisning kan kon-
trolleras eller följas av rapportläsaren. Däremot 
kan de ju vara naturliga led i gången från àprio-
ribedömningar som systematiskt revideras - 
eventuellt i flera angivna steg - till aposteriori-
bedömningar.  
9) Mer svårpreciserade är brister och 
ofullkomligheter i självständig bedömning eller 
tolkning av underlaget, diffus resultatredovis-
ning eller –bedömning, otillräcklig bearbetning 
av möjliga argument gentemot forskarens slut-
satser, beroende av personliga värderingar eller 
synpunkter, som inte har stöd i fakta eller redo-
visad tolkning etc. Brister av nämnda slag är 
ofta i sig själva så svårdefinierade att de endast i 
undantagsfall kan läggas till grund for att dis-
kvalificera en avhandling blott på denna grund. 
 
Externa doktorander 

Det är ingen tvekan om att externa doktoran-
der utan stöd i alternativ forskningsmiljö upple-
ver olägenheter jämfört med den egna institu-
tionens anställda doktorander. Ibland kan detta i 
någon mån motsägas av fördelar av bredare 
livserfarenhet, vana vid ett hårdare arbetstempo 
etc. Möjligheterna att följa just diskussionen 
kring krav och bedömningskriterier för avhand-
lingsarbete är dock alltid mindre. 

Frågan är vilken ytterligare handledning så-
dana externa doktorander kan behöva respektive 
kan få. En möjlighet vore att i större utsträck-
ning uppmana dem att arbeta i klara etapper 

med etappvis rapportering. Eventuellt skulle 
motiven för sammanläggningsavhandlingar vara 
större för externa doktorander än för interna. 
Det torde emellertid bero av problemområdet. 

En annan utväg vore att dessa externa dokto-
rander i större utsträckning utnyttjade möjlig-
heter att få olika delrapporter eller avhandlings-
utkast diskuterade. Eventuellt skulle de uppma-
nas relativt sett mer satsa på metodinriktade 
kurser i forskarutbildningen. I gengäld skulle de 
kunna läsa mindre för sådan kunskapsbreddning 
som i stället deras erfarenheter utanför institu-
tionen borde kunna ge dem. 

 
Rekommendation beträffande bedömningar 

Det synes vara ett otillfredsställande tillstånd 
om avhandlingar ej blir utsatta för någon allsi-
dig bedömning förrän i slutstadiet. Visst fyller 
ett s.k. pajseminarium kring ett i stort sett fär-
digt manuskript en viktig funktion. Särskilt 
uppnås en bred bedömning om även represen-
tanter för andra ämnen deltar. Dessutom bör 
vissa bedömare se till utvalda detaljer alltefter 
vederbörandes kompetens, andra till helheten. 

Den stora vikt som vid amerikanska universi-
tet fästes vid ”thesis proposals” är värd att be-
akta. Det är inte nog med att dessa arbetsplaner 
skall belysa problemformuleringar och syften 
samt uppläggning i stort. Helst bör de även om-
fatta uppgifter om förväntade eller avsedda slag 
av resultat liksom motiv för val av uppläggning 
och metodik. Även viss bekantskap med forsk-
ningsfronten bör kunna utläsas. Som ovan mar-
kerats är det samtidigt viktigt att arbetsplanerna 
ej får uppfattas som ett tvång. 

Företagsekonomiska institutionen kräver nu-
mera även en mellanpresentation någonstans 
mitt emellan arbetsplan och färdigt avhand-
lingsutkast. Avsikten är att någonstans före 
själva rapportskrivandet tvinga doktoranden att 
pröva hållbarheten i sitt forskningsbidrag i en 
större krets. Det bör ge institutionen möjlighet 
att hjälpa doktoranderna tillrätta utöver den 
vägledning som erhålles i dialoger med enskilda 
handledare. Särskild vikt synes böra läggas vid 
den logiska förbindelsen mellan problemfor-
mulering, metodik och bidrag. 

En absolut förutsättning för framgång med 
seminarier kring arbetsplaner och delrapporter 
är att diskussionen ej blir alltför negativ. Dokto-
randerna är i första hand betjänta av en hjärn-
stormning. Vägledningen måste vara kreativ. 
Samtidigt är det dock viktigt att varningar utfär-
das inför på olika sätt riskabla vägval. 
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Arbetsmetodik 

En viss skillnad kan göras mellan det veten-
skapliga arbetets innehåll och metodiken att 
utföra det. I bilaga bifogas det underlag som jag 
under årens lopp har använt i kurser i arbets-
metodik. Det anknyter främst till de slag av 
forskning som jag har mest erfarenhet av. För 
aktörsforskning, användning av praktikfall, 
intervjuundersökningar m.m. behövs ytterligare 
underlag. Det vore önskvärt att sådant fram-
ställdes inom institutionen. 

 
Kravspecifikation för doktorsavhandlingar i 
företagsekonomi 

Frågan ställs ofta av doktorander vad som 
krävs för att en avhandling skall godkännas. 
Doktoranderna skulle önska ett svar i stil med 
att minst tre av åtta givna räknetal skall vara 
oklanderligt uträknade och motiverade för god-
känd matematikskrivning. 

En specifikation av krav skulle antingen bli 
intetsägande eller uniformerande och dödande 
på avhandlingsarbetet. Däremot synes det vara 
möjligt att lämna vissa allmänna rekommenda-
tioner samt varningar för diskvalificerande 
egenskaper. Tillsammans bör dessa kunna ut-
vecklas till checklistor som av doktorander kan 
begagnas i olika skeden av avhandlingsarbetet. 

Innan sådana listor kan presenteras bör emel-
lertid viktiga åsiktsskillnader mellan handle-
darna ytterligare penetreras. 

 
Arbetsinsats 

Bedömningen av en avhandlings värde kan ej 
beakta verkligt nedlagd tid utan blott den tid 
som bedömes erforderlig för en ”normaldokto-
rand”. En tidsutdräkt som är att återföra till t.ex. 
diffust ämnesval, onödigt ostrukturerade pro-
blem eller forskarens oförmåga till koncentrerat 
arbete kan ej räknas tillgodo. Däremot måste 
avhandlingens kvalitet givetvis bedömas mot 
bakgrunden av ämnesområdets troliga svårig-
hetsgrad. 

 
 

SLUTSATSER 
 
Doktorsavhandlingen kan ses som den slutliga 

proberstenen i forskarutbildningen. Där kan 
doktoranden visa hur hon eller han tillgodogjort 
sig förmågan att arbeta vetenskapligt. Där fram-

går också förmågan att kommunicera med andra 
beträffande problem, metoder och resultat. 

Det vetenskapliga arbetet kan avse de mest 
skilda ämnesområden, problemformuleringar, 
metoder och resultat. Endast få fasta regler kan 
ges för hur forskningen eller avhandlingen - 
rapporten skall vara uppbyggd. Däremot kan 
många rekommendationer ges som kan göra det 
lättare för doktoranden att nå sitt mål. 

Det väsentliga för ett vetenskapligt arbete är 
att det skall lämna bidrag till kunskap eller ve-
tande. Ärlighet krävs för att bidraget skall inge 
förtroende. Relationen till tidigare kunskap an-
ges. Dessutom måste forskarens väg vara väl 
utstakad eller snitslad. Det måste vara möjligt 
för rapportläsaren att i detalj, åtminstone i tan-
ken, följa hur doktoranden kommit fram. Det 
gäller hela vägen från problemformulering via 
olika data, datatolkning, olika bearbetningar 
m.m. till slutsatser och eventuella rekommen-
dationer. Vägvalen måste vara motiverade. 

Mindre absoluta är önskemålet att kunskaps-
bidraget måste vara intressant för några utöver 
forskaren själv, att framställningen skall vara 
både precis och lättillgånglig, att traditionella 
krav på rubriksättning, meningsbyggnad, språk, 
register m.m. är uppfyllda. 

Det är lättare 
⋅ att arbeta med en begränsad syftesmängd än 

med en större 
⋅ att arbeta mot mål vars uppfyllelse kan mä-

tas i allmänt accepterade eller lättillgängliga 
mått än mot mer diffusa mål 

⋅ att följa en av andra upptrampad och tidi-
gare snitslad väg än att välja egna vägar 

⋅ att i förväg ange förväntat resultat och 
känna moraliskt stöd under arbetets fortgång 
än att famla i blindo. 

 
Naturligtvis är det inget önskemål att forska-

ren i alla avseenden gör det lätt för sig. För en 
doktorand kan det dock vara viktigt att kunna 
överblicka svårigheterna och begränsa riskta-
gandet. 

 
 
Andersson, S., 1979, Positivism kontra hermeneutik, 
Bokförlaget Korpen, Göteborg 
Ödman, P.-J., 1979, Tolkning, förståelse, vetande. 
Hermeneutik i teori och praktik, Almqvist & Wiksell 
Förlag AB, Stockholm. 
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Bilaga 1 
 
 
SPRÅKLIGT: 
 
Språkligt är framställningen ofta mycket tung 
och svårläst. Vissa människor har naturliga 
anlag för att skriva tillgängligt. Andra får be-
gagna vissa enkla tricks. Jag brukar själv för-
söka följa följande råd: 
 
Att börja arbetet med en slagkraftig och för 

både praktiker och teoretiker attraktiv sam-
manfattning som fångar läsaren till att vilja 
läsa mer 

att undvika krångliga, utländska eller långa ord 
(över femton bokstäver) som inte behövs 

att helst aldrig ha meningar längre än tre rader 
att gärna växla mellan meningar av olika längd 

för att liva upp språket 
att begränsa styckena till helst sju högst nio 

rader 
att försöka ha minst två ”ledande” rubriker på 

varje sida 
att med rubrikstilar eller numrering mycket 

tydligt markera rubrikernas hierarki 
att försöka utforma rubrikerna så att redan en 

detaljerad innehållsförteckning ger läsaren en 
klar bild av dispositionen eller tillvägagångs-
sättet 

att i början av varje kapitel (eller motsvarande) 
ge en kort översikt över kapitlets plats i hel-
heten och därmed syftet och huvudinnehållet i 
kapitlet 

att i slutet av varje kapitel försöka fånga upp 
vad det lett till 

att för varje stycke och avsnitt fråga om det 
behövs, om det passar in i en för läsaren för-
ståelig tankekedja 

att för använda termer bestämma om de behövs, 
om de är tillfredställande definierade (ofta 
operationellt) och om tilltänkta läsare kan för-
väntas förstå innebörden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 
 
 
TILL EN DOKTORAND: 
 
1. Sätt inte Ditt självförtroende på spel genom 
onödigt umgänge i den akademiska miljön. 
 
2. Gå ej på metodkurser (matematik, statistik 
etc.) som kan hämma Din kreativitet. 
 
3. Håll avhandlingsämne, metod och avsett 
bidrag flytande så att Du inte behöver arbeta 
planmässigt. 
 
4. Undvik all rapportering av vad Du eventuellt 
gjort de senaste månaderna eller avser göra 
framöver. 
 
5. Börja ej skriva på avhandlingen så tidigt att 
Du kan behöva göra om något. 
 
6. Lämna aldrig ifrån Dig utkast eller delrap-
porter som rentav kan utsättas för kritik. 
 
7. Delta ej i seminarier o d ty där tjatas det 
bara om syften, metoder, källanvisningar och 
annat ovidkommande. 
 
8. On Du deltar, var destruktiv mot alla så att 
Du slipper utbyta tankar med dem i fortsätt-
ningen 
 
9.Om handledare stressar Dig, dränk dem i 
omfattande manuskript utan sammanfattningar, 
rubriker eller röd tråd. 
 
10. Disputera ej ty faran är att Du i framtiden 
drabbas av intellektuellt krävande arbete eller 
blir handledare. 
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