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Det akademiska klansamhället i mätbarhetens tidevarv  
 
Akademiska samfund har ofta liknats vid klansamhällen. I varje samhälle sägs det finnas 
hövdingar, tronföljare och särskilda entréritualer som avkrävs nybörjarna för att uppnå 
medlemskap.1 Medlemmarna i gemenskapen håller sen noga koll på varandras förehavanden, sina 
inbördes relationer och de symboliska värden som de både tillerkänner varandra och fightas om. 
Istället för pengar tävlar man om mer svårbegripliga saker, men i förlängningen handlar det om 
kollegiala former av anseende, ryktbarhet och erkänsla. För att låna ytterligare begrepp från 
antropologin skulle man kunna jämföra prioriteringen av detta kollegiala erkännande med 
primitiva stammars föreställningar om mana. Mana är notoriskt svåröversatt men handlar om en 
slags makt som orienterar, i detta fall forskares, mentala och praktiska handlingar i tid och rum.  
 
Akademikern tenderar således att framstå som en något världsfrånvänd filur för en utomstående 
betraktare. Vi tycks göra ungefär samma sak på jobbet som på semestern. Inte så sällan kämpar vi 
om något så gammalmodigt som prestigen kopplad till vår arbetstitel. De mest åtråvärda titlarna, 
vilka lär vara det närmaste vi kommer hövdingar, kallas för professorer. Inom universitet och 
högskolor går det oftast få professorer på de många uppfinningsrika titlar som underställs dessa i 
den kollegiala hackordningen: assisterande professor, docent, lektor, forskarassistent, vik. lektor, 
juniorlektor, postdoktor, doktorand, forskningsassistent, labbassistent, högskoleingenjör, adjunkt 
- för att bara nämna några.   
 
Ofta organiserar sig de vetenskapliga samfunden i en hierarkiska ordning. Så sker vanligtvis helt 
utan att yrkestitlarna nämns eller andra synbara tecken på statushierarkier används (t.ex. 
uniformer, medaljonger eller peruker). Titlarna tenderar icke desto mindre att orientera våra 
handlingar i tid och rum. De kan till exempel avspeglas i materiella arrangemang såsom i vem 
som sitter i vilket korridorsrum eller i andra tillsynes mer triviala konventioner såsom var i ett 
långsmalt seminarierum åhörarna väljer att sätta sig, hur ofta hen hummar med eller hur högt 
denne harklar sig. En annan akademisk sedvänja är att det tenderar att finnas ett visst samband 
mellan arbetstitel och talutrymme. Men frågor av detta slag kan vara betydligt mer komplexa än 
ovanstående karikatyr.  
 
Det inträffar också, titt som tätt, att de där arbetstitlarna som klanmedlemmarna stoltserar med 
och de kollegiala föreställningarna om personens anseende eller ”mana” hamnar i konflikt. Ett 
vanligt sätt att bli varse konflikter mellan titel och ställning är den kollegiala ryktesspridningen. 
Kanske kan det roa någon att veta att skvaller är en essentiell del av den akademiska 
professionens modus operandi. Vidare tenderar klaner som har sin hemvist på äldre lärosäten att 
betrakta klaner som har sin hemvist på yngre lärosäten som något mindre värda. Motsvarande 
hackordningar finns även mellan olika vetenskapliga discipliner (Matematik och Fysik = Högt, 
Sociologi och Pedagogik= Lågt) samt mellan klansamhällen i olika länder. Detta komplicerar 
saker och ting ytterligare. För att bringa full klarhet i statushierarkierna och yrkeskulturerna på 
universitet och högskolor skulle man alltså behöva när-studera vad som varje liten klan och dess 
position i forskarvärlden under mycket lång tid. Som antropolog handlar det om att go native.  
 
Men vem har egentligen tid med det? Frågan är faktiskt högaktuell. Från statsmaktens sida vill 
man förstås ha valuta för de stora satsningar som görs inom forskning och utveckling (FoU), en 
budgetpost som expanderat kraftigt under hela efterkrigstiden. I det riktigt långa perspektivet har 

																																																								
1 Se t.ex. Frederick George Bailey (1977) Morality and Expediency: The folklore of academic politics eller Tony Bechers 
(1989) Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Cultures of Discipline. På svenska rekommenderas Billy 
Ehn & Orvar Lövgrens (2004) bok Hur man blir klok på Universitetet - för den som vill lära sig mer om vardagen på 
svenska universitet.  
	



universitet- och högskolesektorn gått från att vara ett reservat för en liten bildningsaristokrati till 
att idag utgöra kolossalt stora och komplexa organisationer med många olika ideal och 
målsättningar inom sig (undervisning, forskning, innovation, folkbildning). Hur kan man då från 
statsmaktens sida förvissa sig om att forskare på universiteten gör sitt jobb? Hur kan man vara 
säker på att alla miljarder som går till FoU inte leder till någon meningslös improvisationsdans 
runt de akademiska totempålarna? Utmaningen att mäta och utvärdera forskarklanernas ”bidrag” 
till samhälle och akademi hade lätt kunna te sig oöverstiglig. Universiteten är som 
organisationsform betraktad äldre än nationalstaten själv. Och kunskapsövertaget i detta fall 
tillfaller nog universitetspersonalen själv (åtminstone om vi agerar samfällt).  
 
Ett forskningspolitiskt policyinstrument som blivit särskilt omdiskuterat inom akademin på 
senare tid är försöken att knyta upp delar av resurstilldelningen inom FoU till utfall i 
bibliometriska mätningar och jämförelser.2 Något förenklat kan man säga att man med hjälp av 
bibliometriska mätmetoder konstruerar mått på forskningens genomslag vilka tar utgångspunkt i 
var någonstans forskningsbidraget publicerats. Värdet på publikationen blir först och främst 
avhängig vedertagna indexeringar och genomsnittlig ”impact” i den tidskrift där forskaren 
publicerar sig. Därtill mäts ofta om artikeln citeras av andra forskare i liknande tidskrifter. Att 
publiceras och citeras blir i denna resurstilldelningsmodell det absolut viktigaste tecknet på 
kollegialt erkännande.  
 
Från policymakarnas sida lär det finnas många goda skäl att bryta upp de mest sekteristiska 
dragen av forskarklanernas verksamhet, till exempel att få oss svenska samhällsvetare att i högre 
grad publicera oss i internationella tidskrifter (läs engelskspråkiga). En fördel med den nya 
målstyrda ”managerialismen” är att den kan försvåra det vetenskapliga klansamhällets patriarkala 
tendenser. När saker och ting ”objektiveras” och görs mätbara blir det förstås svårare för 
forskare att förfördela (var)andra på grundval av illegitima faktorer som klass-, kön- eller etnicitet 
a la ”the old-boys club”. Andra fördelar med att använda bibliometriska produktions- och 
citeringsmått för att fördela forskningsresurser är att spelreglerna blir helt transparenta. Game on 
hör’ni gubbar!  
    
Med det finns även de som argumenterar för att framväxten av en publiceringsekonomi ska 
betraktas som en akademisk form av avgudadyrkan. Särskilt avog brukar inställningen vara bland 
ärevördiga hövdingar på de humanistiska institutionerna vid Sveriges äldre universitet. Dessa 
överstehövdingar råkar ofta byggt upp sitt eget akademiska anseende på att skriva tjocka böcker 
på svenska och har förstås väldigt lite att vinna på att ställa om forskningen mot engelskspråkiga 
tidskrifter indexerade i någon databas ägd av amerikanska företag (Web of Science).  
 
En vanlig invändning mot att forskningsmedel nu i allt högre grad knyts upp mot engelskspråkiga 
tidskrifter är att sådana saker som samhällskritik och folkbildning inte räknas. Så medan den här 
lilla essän är ett bra exempel på vad litteraturprofessorn Annelie Bränström Öhman kallat ”det 
poänglösa skrivandet” hade exakt samma argument publicerat i en hallstämplad engelskspråkig 
tidskrift kunnat ge en fjäder i doktorshatten. Forskningspolitikens nysvenska slogan ”publicera 
dig eller försvinn” borde alltså egentligen varit något i stil med ”publish (in international english-
speaking-peer-review journals), or perish”. kvalitétsmarkör”.   

																																																								
2 Bibliometri är egentligen en forskningsdisciplin i egen rätt där forskares och lärosätens produktivitet och kvalitet 
kan beräknas via t.ex. publikations- och citeringsmönster. För begränsningar i hur bibliometrin bör användas se 
Diana Hicks och Paul Wouters ”The Leiden manifesto”. I Fejes & Nylanders ”Some dominating methodological and 
theoretical trends in adult education research” kan man lära sig mer om den internationella 
vuxenutbildningsforskningen utifrån en bibliometrisk innehållsanalys.  
  
		



 
Och kanske är det så att vi istället för att bryta sönder de vetenskapliga klansamhällenas primitiva 
skråväsende med hjälp av moderna styrningstekniker bör finna oss i att professorer och 
universitetslektorer ska ha en hög grad av professionell autonomi? Professorer är förstås 
fortfarande en relativt priviligierad korporation med ytterst stränga inträdeskrav och upparbetad 
känsla av yrkesheder. Den något förmoderna klanmodell som professorer ofta föredrar har 
åtminstone den fördelen att de har ett moraliskt och etiskt ansvar långt bortom efemära (men 
mätbara) mått på framgång.  
 
Man skulle också kunna tänka sig att det öppnas helt nya möjligheter om nu högskolor och 
universitet tvärtom omvandlas fullt ut till poängjagande forskningskonglomerat och 
varumärkesbyggande yrkesanstalter. Är det månne en chans för folkbildningen att återigen kliva 
fram och bli den självklara huvudarenan för det fria bildningsarbetet och djupare intellektuell 
förkovran? Om nu inte folkbildningen sitter fast i sina egna poängräknarsystem, vill säga.  


