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Talking about quality 

What is quality in research? What is good research? How can we now how to practice it and 
how to assess it? These questions are almost impossible to answer, and they are precisely for 
this reason all the more important to talk about. This is, perhaps, all the more pressing in an 
interdisciplinary research context such as ours since we from this position are exposed to, 
and in contact with, many different conceptions of what counts as good quality in research. 

I asked the participants in the group of professors to each write a short reflection essay on the 
topic of quality in research. The aim with these contributions is to spark further 
conversations. This group at tema T was singled out not because they know the answers, they 
were asked to reflect on this because they represent a long experience of not knowing the 
answers.  

It is my hope and belief that these contributions here can help us elaborate our conversation 
about these ever-topical issues. 

Claes-Fredrik Helgesson, head of tema T 2012-2014 
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Spelöppning  –  några  tankar  om  vetenskaplig  kvalitet  
Jonas	  Anshelm	  

När vi diskuterar vetenskaplig kvalitet hamnar vi ofta i högtidliga och abstrakta 
formuleringar som är lätta att instämma i, men svåra att precisera. Vi talar gärna om 
metodologisk stringens, teoriutveckling, väldefinierade begrepp, skarpa frågeställningar, 
motiverade avgränsningar, god förankring inom ett specificerat forskningsfält, och ett 
välavvägt syfte som dessutom måste uppfyllas. Få skulle invända mot vikten av att 
sådana saker eftersträvas, och således förefaller det som om vi inom forskarvärlden är 
tämligen överens om vad ett gott vetenskapligt arbete innebär. Så är dock knappast fallet. 
Inom en fakultet, en disciplin, en institution eller en avdelning råder mycket olika 
uppfattningar om kvaliteten på de arbeten som produceras där, trots samstämmigheten 
om de allmänna kvalitetskriterierna. Ett skäl till detta är naturligtvis att vi i stor 
utsträckning fyller de generella begreppen med olika innehåll, men det är långt ifrån den 
enda förklaringen. Vetenskap är i högsta grad ett hantverk och att dess olika moment 
utförs i enlighet med handböckernas instruktioner kan och bör uppfattas som ett 
kvalitetskriterium, men räcker det och är det den enda vägen att uppnå kvalitet i arbetet? 
Jag skulle vilja besvara den frågan nekande. Enligt min uppfattning kan ett arbete som 
bryter mot samtliga överenskomna och i handböcker processade kvalitetskriterier, även 
om detta inte är något jag skulle förorda allmänt eller rekommendera någon, vara 
utomordentligt i ordets djupare mening, medan ett arbete som uppfyller alla dessa krav 
kan vara godtagbart, men inte nödvändigtvis så mycket mer. Är ett sådant påstående 
försvarbart? Om så är fallet, vad beror det på? Jag skulle vilja använda denna essä till att 
argumentera för att så är fallet och till att försöka förklara varför.  

Hur kan det komma sig att så många av oss anser att exempelvis Michel Foucaults 
Sexualitetens historia eller Donna Haraways Primate Visions är vetenskapliga arbeten av 
yttersta kvalitet, med tanke på att de knappast tillmötesgår handböckernas kvalitetskrav? 
Hur har, om vi vänder på perspektivet, Foucaults Vansinnets historia kunnat bli så 
vetenskapligt betydelsefull om den inte besatt de vetenskapliga kvaliteter som Sten 
Lindroth ansåg krävdes för att hålla måttet som doktorsavhandling inom idé- och 
lärdomshistoria vid Uppsala universitet på 1950-talet? Svaret måste rimligen ha att göra 
med att dessa arbeten gör något annat än vad som föreskrivs och att vi bedömer detta 
andra som vetenskapligt oerhört väsentligt, så väsentligt att vi är beredda att överse med 
eller till och med uppskatta avvikelser från handböckernas långa listor med formaliserade 
krav. Jag misstänker att detta beror på att de uppräknade arbetena tillmötesgår vad Jürgen 
Habermas i Erkentnis und Interesse talar om som humanioras grundläggande 
kunskapsintresse, fördjupad förståelse, och samhällsvetenskapernas grundläggande 
kunskapsintresse, emancipation. De gör det möjligt att betrakta samhället och kulturen 
med nya ögon och skapar därigenom också möjligheter till förändring, alldeles oaktat 
metodologisk stringens och väldefinierade begrepp. Kan vi tänka oss ett finare 
kvalitetskriterium för vår verksamhet? 

Nu kanske någon skulle vilja invända att ett sådant kvalitetskriterium är förbehållet de 
stora andarna, medan vi som trägna arbetare i den akademiska vingården bör hålla oss till 
handböckernas rekommendationer. Jag skulle i så fall varken dela 
verklighetsbeskrivningen eller slutsatsen. Enligt min uppfattning har det exempelvis 
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producerats flera doktorsavhandlingar vid Tema T som tillgodoser Habermas krav på 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, men som kanske inte varit klanderfria 
när det gällt handbokskraven. Ett neutralt, men illustrativt, exempel som visar på att detta 
är fullt möjligt inom ramen för en doktorsavhandling är Per Wisselgrens Samhällets 
kartläggare, en fascinerande och djupsinnig analys av samhällsvetenskapernas framväxt 
och etablering i det tidiga 1900-talets Sverige. Det kan kanske tyckas övermaga att resa 
detta slags kvalitetskrav på doktorsavhandlingar med tanke på det återkommande 
påståendet om att dessa utgör en form av gesällprov. Min erfarenhet, och inte bara min, 
säger mig dock att mycket av den viktigaste och kvalitetsmässigt mest högtstående 
forskningen utgörs av doktorsavhandlingar, och att det inte är ovanligt att även seniora 
forskares främsta arbeten är och förblir deras avhandlingar. Beträffande kvalitetskraven 
ser jag ingen skillnad mellan doktoranders och seniora forskares arbeten, vad den 
officiella forskningspolitiska retoriken om progression, hierarkier och excellens än må 
göra gällande. Oavsett hur vi ställer oss till detta kvarstår emellertid frågan om hur vi går 
tillväga för att åstadkomma en fördjupad förståelse eller emancipatorisk kunskap och hur 
vi avgör när och om detta uppnåtts.  

Detta är knappast rätt sammanhang för att reda ut så svåra frågor och jag är inte heller 
särskilt väl skickad att besvara dem, men det betyder ju inte att de bör förbigås. 
Avgörande för hur väl Habermas krav kan uppfyllas är i hög grad den kvalitet som kan 
uppnås i det analytiska arbetet, och jag tänkte därför säga några ord om vad jag anser 
karakteriserar en god analys. 

Till att börja med skulle jag vilja göra gällande att det inte är någon principiell skillnad 
mellan att analysera texter, intervjuer eller deltagande observationer. Oavsett det 
empiriska materialets karaktär måste analysen innehålla tolkande referat och graden av 
tolkning, tolkningsdjupet, avgör i vilket utsträckning Habermas krav kan tillgodoses. En 
avgörande sak därvidlag är naturligtvis att hitta ett lämpligt avstånd till källmaterialet. En 
analys som ligger för nära riskerar att endast parafrasera källmaterialet, medan en som 
ligger för långt ifrån blir för spekulativ. Hur vet vi då vad som är en lämplig distans? För 
det första är det givetvis nödvändigt att trovärdiga belägg kan presenteras som grundval 
för varje sanningsanspråk och att ett källkritiskt förhållningssätt till det empiriska 
materialet ligger till grund för analysarbetet, men detta är knappast tillräckligt. 
Analysarbetet är till stor del en kreativ process, där fantasi och intuition är nödvändiga för 
att skapa en djupgående förståelse. Här måste således ett slags dialektik mellan fantasi 
och akribi upprättas. Det är akribit som sätter gränser för fantasin, samtidigt som det är 
fantasin som möjliggör att en djuplodande analys kan skapas utifrån ett akribi som aldrig 
talar för sig själv. Det är alltid forskaren som måste få källmaterialet att tala och här är det 
den analytiska fantasin som möjliggör förståelsen. 

I denna process har vi som forskare en rad möjliga strategier att tillgå. En av dem är 
kontextualisering. Att sätta in ett specifikt fenomen eller en enskild utsaga i ett större 
sammanhang möjliggör en breddning och en fördjupad analys, inte minst för att det får 
oss att förstå vad fenomenet är en del av och vad som är karakteristiskt för det. Att följa 
Fredric Jamesons uppmaning att alltid historisera kan möjligen tänkas kräva ett 
encyklopediskt vetande, men även om vi inte anser oss besitta ett sådant innebär det 
knappast att vi bör avstå från den möjligheten. Och Pierre Bourdieus påstående att varje 
text eller varje fenomen måste förstås mot bakgrund av de sociala omständigheter under 
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vilka den eller det producerats blir knappast mindre giltigt därför att vår kunskap om 
dessa omständigheter är begränsade. Vi kan bara göra så gott vi kan med de medel vi har 
till vårt förfogande och därmed berika våra analyser. 

Ett annat sätt att fördjupa våra analyser är att sätta det empiriska materialet i relation till 
tillämpliga teorier. Teorin kan ge oss ögon att se med och hjälpa till att öppna materialet, 
få det att börja tala till oss. Som samhällsvetare och humanister sysselsätter vi ju oss 
sällan med att, på naturvetenskapligt vis, pröva teorier. Falsifiering eller verifiering är 
oftast inte vår sak, utan teorins roll är snarare att möjliggöra nya tolkningar eller andra 
tolkningar av studieobjekten. Den kan ge oss redskap för att sätta igång fantasin eller 
utgöra ett slags fast punkt, mot vilken vi kan ta spjärn. Genom att empiri och teori 
relateras till varandra kan den analytiska processen sättas i rörelse. Teoretisk inspiration 
kan hämtas från flera olika håll i den mån analysen så kräver. En bokstavstrogen och 
rigorös tillämpning av teori är dock sällan befrämjande för den analytiska fantasin, utan 
medför snarare att våra undersökningar blir tautologiska. Enligt min mening är ett 
eklektiskt, lätt självsvåldigt och promiskuöst förhållningssätt till teori befrämjande för 
analysarbetet, och det som räknas är som jag ser det slutresultatet, om analysen skapar 
ökad förståelse och möjligheter till emancipation, inte rättrogenheten gentemot teoretiska 
auktoriteter. 

Ytterligare en analysstrategi som jag funnit användbar är Paul Ricouers förslag om att 
tillämpa en kombination av försoningens och misstankens hermeneutik. Det finns något 
djupt sympatiskt och samtidigt något genuint produktivt i Ricouers tanke. När vi tolkar 
ett fenomen eller en text bör vi enligt denna först inta ett försonande eller sympatiskt 
förhållningssätt och försöka att så gott vi förmår förstå det eller den på dess egna villkor; 
vi bör ”läsa” medhårs. Vi kan dock inte nöja oss med detta, utan måste komplettera det 
med ett misstänksamt förhållningssätt, där fenomenet eller texten tolkas som ett symptom 
på något annat, där vi ”läser” mothårs. På så sätt möjliggörs en kritisk analys. En analys 
som enbart grundar sig på försoningens hermeneutik skulle bli okritisk, osjälvständig och 
underdånig, medan en som enbart grundar sig på misstankens hermeneutik skulle bli 
okänslig, fördömande och förutsägbar. Det är just pendlingen mellan de båda polerna 
som möjliggör en gradvis fördjupning av tolkningsarbetet och som kan lägga grunden för 
en analys som är både trovärdig och självständig, och som får oss att se världen med nya 
ögon, eller skapar en djupare förståelse och emancipation. 

I all vetenskap som övergivit objektivitetsanspråket uppstår frågan om hur det är möjligt 
att avgöra om en tolkning är giltig, om vad som gör att en viss analys kan sägas vara 
bättre eller mer rimlig än en annan. Få samhällsvetare och humanister är villiga att hävda 
att alla tolkningar är lika giltiga. I valet mellan objektivitetens Scylla och subjektivitetens 
Charybdis återstår endast intersubjektiviteten, vilket enligt min mening knappast är att 
beklaga. Intersubjektivitet framstår för mig som ett sunt ideal såväl inom 
samhällsvetenskap och humaniora, liksom i all annan praxis- eller handlingsorienterad 
verksamhet. Idén om att vi tillsammans genom våra subjektiviteter kan upprätta 
tillfälliga, men under rådande villkor tills vidare giltiga, försanthållanden som kommer att 
behöva revideras i den stund någon presenterar en mer rimlig och bättre underbyggd 
tolkning tycks mig både sympatisk och ofrånkomlig. Någon absolut sanning eller någon 
slutgiltig och uttömmande tolkning kommer i ett sådant perspektiv aldrig att kunna nås, 
men det innebär inte att det inte är möjligt att diskutera och till och med temporärt 
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komma överens om vad som är en mer rimlig tolkning eller en bättre analys av ett 
fenomen eller en text. Enligt min mening är detta vad samhällsvetenskap och humaniora 
går ut på, vilket innebär att jag är starkt kritisk mot allt tal om kunskapsackumulation, 
kunskapsluckor som behöver fyllas, kartläggningar, vita fläckar och progression. För mig 
är tolkningarna, eller analyserna, lokalt och temporärt giltiga. Hur övertygande de än må 
vara kommer de aldrig att vara uttömmande, fulländade eller slutgiltiga, och de kommer 
alltid att behöva göras om, vilket på intet sätt försämrar deras kvalitet. Det enda sättet att 
avgöra kvaliteten är att pröva graden av intersubjektivitet, och det är detta alla våra 
seminarier, disputationer, sakkunniggranskningar och vetenskapliga debatter syftar till. 
Sedan är det en helt annan sak att vi aldrig kommer att bli helt överens och att vi inte 
heller bör bli det.  

För att intersubjektiviteten skall kunna prövas är det dock, avslutningsvis, avgörande att 
själva presentationen av analysen och forskningsresultaten är textgrammatiskt tydlig och 
genomskinlig. Att presentationen är logiskt koherent, har en tydlig struktur, vägleds av en 
röst som knyter ihop dess olika delar och rymmer en väl artikulerad självreflexivitet är en 
förutsättning för att en bedömning av analysens kvalitet på intersubjektiva grunder skall 
vara möjlig. Att bedriva vetenskapligt analysarbete inom samhällsvetenskap och 
humaniora är först som sist att skriva. Det är i skrivandet analysen blir till och det är i det 
skrivna den prövas. 
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Konsten	  att	  skriva	  en	  bra	  ansökan	  

Boel	  Berner	  

I	   den	   akademiska	   världen	   är	   vi	   ständigt	   föremål	   för	   bedömning.	   Seminarieuppsatser	  
bedöms,	   artiklar	   bedöms,	   avhandlingar	   och	   projektansökningar	   bedöms,	  
anställningsansökningar	   bedöms	  och	  hela	  miljöer	   utvärderas.	   Vi	   bedömer	   själva,	   såväl	  
seminariekamratens	  alster	  som	  –	  om	  vi	  kommit	  så	   långt	   i	  karriären	  att	  vi	  är	   reviewers	  
eller	  sakkunniga	  –	  mer	  anonyma	  artikelskribenters	  bidrag	  eller	  den	  konkreta	  personen	  
som	  söker	  ett	  jobb	  eller	  en	  befordran.	  Det	  kan	  vara	  stressfullt	  att	  bli	  bedömd	  och	  även	  
att	  bedöma	  andra.	  Korridorsskvallret	  om	  kollegornas	  brister	  kan	  förgifta	  en	  institutions	  
atmosfär	  och	  negativa	  bedömningar	  kan	  sänka	  en	  karriär.	  Men	  –	  med	  lite	  god	  vilja	  kan	  
man	  också	  se	  det	  som	  att	  vi	  finns	  i	  en	  lärande	  organisation.	  Varje	  bedömningstillfälle	  lär	  
oss	  lite	  mer	  om	  det	  mångfacetterade	  i	  vad	  som	  är	  god	  forskning	  och	  intressanta	  forskare	  
och	  bidrar	  till	  att	  göra	  oss	  individuellt	  och	  kollektivt	  lite	  bättre.	  	  

Jag	  ska	  här	  fokusera	  en	  speciell	  bedömningspraktik,	  nämligen	  den	  som	  innebär	  kollegial	  
bedömning	   av	   forskningsansökningar	   och	   som	   äger	   rum	   i	   forskningsråd,	   stiftelser	   och	  
myndigheter	  av	  olika	  slag.	  Hur	  avgör	  bedömarna	  där	  vad	  som	  är	  en	  bra	  ansökan?	  Och	  
omvänt:	   vad	   kan	   man	   som	   forskare	   göra	   för	   att	   ens	   ansökan	   ska	   uppfattas	   ha	   hög	  
kvalitet?	  Mitt	  syfte	  är	  att,	  utifrån	  egna	  och	  andras	  erfarenheter,	  ge	  några	  goda	  råd	  på	  
vägen	  mot	  en	  positivt	  bedömd	  ansökan.	  

Entydighet	  eller	  mångtydighet	  

I	  forskningen	  om	  bedömningar	  har	  visats	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  entydig	  definition,	  vare	  
sig	   i	   litteraturen	   eller	   i	   bedömningspraktikerna,	   av	   vad	   som	   är	   vetenskaplig	   kvalitet	  
(Gemzöe	   2010).	   Dessutom	   tycks	   företrädare	   för	   olika	   discipliner	   ha	   högst	   olika	  
uppfattningar	   om	   huruvida	   det	   över	   huvud	   taget	   kan	   finnas	   några	   objektiva	  
kvalitetskriterier.	  Medan	  ekonomer,	   och	   i	   viss	  mån	   statsvetare,	   i	   en	   studie	   av	   Lamont	  
(2009),	   såg	   kvalitet	   som	   en	   objektivt	   existerande	   egenskap	   hos	   forskningen,	   så	  
tenderade	   historiker	   att	   se	   kvalitet	   som	   en	   kulturellt	   och	   socialt	   definierad	   egenskap	  
formad	   av	   vetenskapssamfundet	   i	   specifika	   bedömningsprocesser;	   kriterierna	   kunde	  
därmed	  förändras	  över	  tid.	  Även	  litteraturvetare	  och	  antropologer	  betonade	  att	  kvalitet	  
var	  något	  kulturellt	  konstruerad	  snarare	  än	  objektivt	  existerande,	  medan	  filosofer	  ansåg	  
att	   bara	   de	   var	   kapabla	   att	   bedöma	   kvalitet	   i	   filosofiska	   forskningsansökningar;	   de	  
menade	  att	  relevans	  och	  originalitet	  måste	  mätas	  med	  disciplinspecifika	  mått.	  	  
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Till	  detta	  kan	  dock	   läggas	  att	  det	  också	   inom	  discipliner	  kan	  finnas	  olika	  uppfattningar.	  
Sociologi,	   till	   exempel,	   spänner	   över	   vida	   epistemologiska	   fält,	   från	   en	   närhet	   till	  
humaniora,	  å	  ena	  sidan,	  till	  nästan	  naturvetenskap,	  å	  den	  andra	  –	  eller	  förenklat	  uttryckt	  
från	  en	  tolkande	  ansats	  till	  en	  som	  premierar	  statistik	  och	  variabelanalys.	  Synen	  på	  vad	  
som	  är	  god	  vetenskap	  skiljer	  sig	  därmed	  åt	  mellan	  olika	  slags	  sociologer,	  vilket	  illustreras	  
av	  diverse	  metodstrider	  under	  historiens	  gång.	  

Dessa	  skillnader	  är	  naturligtvis	   intressanta	  för	  forskare	  att	  känna	  till	  när	  man	  sänder	  in	  
en	  ansökan.	  Vem	  sitter	  i	  bedömningskommittén,	  vilken	  disciplin	  eller	  vilket	  perspektiv?	  
Finns	   en	   strävan	   efter	   dialog	   och	   acceptans	   för	   andras	   sätt	   att	   se?	   I	   fungerande	  
tvärvetenskapliga	  miljöer	  finns	  mötesplatser	  där	  olika	  forskningsstilar	  och	  -‐kriterier	  kan	  
tydliggöras	   och	   därmed	   bli	   begripliga	   och	   möjliga	   att	   förhandlas	   om.	   Konsensus	   kan	  
kanske	  inte	  alltid	  uppnås,	  men	  man	  kan	  ”agree	  to	  disagree”,	  ge	  utrymme	  åt	  olika	  synsätt	  
och	  undvika	   att	   ge	  något	   av	  dem	  en	   självklar	   övervikt	   (Berner	   2011).	   Förhoppningsvis	  
kan	   även	   bedömare	   i	   forskningsråd	   granska	   ansökningar	   utifrån	   deras	   specifika	  
epistemologiska	  perspektiv	  och	  kognitiva	  stil	  och	  inte	  utifrån	  kriterier	  som	  är	  de	  sökande	  
helt	  främmande.	  	  

Bedömningar	  är	  dock	  socialt	  och	  psykologiskt	  komplexa	  processer.	  I	  beredningsgrupper	  
finns	   förvisso	   oftast	   god	   vilja	   men	   också	   frestelser	   till	   godtycke	   eller	   partiskhet.	  
Prioriteringar	   påverkas	   av	   aktuella	   vetenskapliga	   kontroverser,	   av	   personliga	  
preferenser	   och	   ibland	   av	   ren	   okunnighet.	   Subjektivitet	   och	   professionell	   intuition	   är	  
dock	   inte	   självklart	   fel.	   Forskare	   är	   inga	   robotar	   och	   de	   flesta	   av	   oss	   vill	   inte	   ha	   ett	  
automatiskt	   räknande	   av	   bibliometripoäng	   som	   grund	   för	   vems	   och	   vilka	   projekt	   som	  
ska	  ges	  anslag.	  Det	  skulle	  innebära	  en	  standardisering	  efter	  vissa	  forskningstraditioners	  
aktuella	  (och	  ifrågasatta)	  kriterier,	  när	  diversifiering	  och	  mångfald	  vore	  mer	  fruktbart	  för	  
forskningen.	   Som	  ofta	  påtalats	  hade	  egensinniga	  och	   innovativa	   forskare	   som	  Einstein	  
och	   andra	   nobelpristagare	   med	   sådana	   ”objektiva”	   mätinstrument	   nog	   inte	   fått	   sina	  
ansökningar	  godkända.	  	  

Detta	   sagt,	   är	  min	   erfarenhet	   från	   olika	   bedömningssammanhang	   att	   det	   oftast	   råder	  
konsensus	  om	  vad	  som	  är	  bra	  och	   intressant	   forskning.	   I	  vad	  som	  följer	  ska	   jag	  därför	  
lyfta	  fram	  några	  av	  de	  signaler	  som	  jag	  uppfattat	  att	  många	  bedömare	  går	  efter	  när	  de	  
avgör	  om	  en	  ansökan	  (eller	  en	  avhandling	  eller	  en	  artikel)	  har	  kvalitet.	  Mina	  resonemang	  
blir	  förstås	  lite	  förenklade.	  De	  kan	  uppfattas	  som	  normativa,	  men	  förhoppningsvis	  också	  
som	  hjälpsamma	  och	  en	  grund	  för	  diskussion.	  

Kvalitet	  kommer	  inte	  av	  sig	  själv.	  Man	  måste	  arbeta	  för	  den	  och	  man	  måste	  visa	  att	  man	  
har	   arbetat.	   För	   enkelhetens	   skull	   delar	   jag	   upp	   det	   arbete	   och	   den	   ”impression	  
management”	  som	  man	  måste	  ägna	  sig	  åt	  i	  och	  för	  en	  ansökan	  i	  tre	  slags	  insatser:	  Det	  
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ska	  stå	  klart	  för	  bedömarna	  att	  1/3	  av	  jobbet	  redan	  är	  gjort,	  1/3	  skall	  göras	  på	  bästa	  sätt	  
och	  1/3	  skall	  förvåna	  världen	  om	  det	  kan	  bli	  gjort.	  Vad	  innebär	  detta	  konkret?	  

Den	  första	  utmaningen:	  att	  visa	  att	  man	  gjort	  sin	  hemläxa	  

Den	   första	   tredjedelen	   av	   det	   arbete	   som	   läggs	   ner	   på	   att	   göra	   en	  bra	   ansökan	   (eller	  
avhandling	   eller	   artikel)	   ska	   ge	   signaler	   om	   att	   den	   sökande	   är	   väl	   förberedd	   och	  
förankrad.	  	  

Forskning	   är	   en	   social	   verksamhet.	   Man	   ska	   således	   visa	   att	   man	   ingår	   i	   en	   social	  
gemenskap	  med	  andra	   forskare.	  Man	  vet	  vilket/vilka	   fält	  man	  vill	  ge	  ett	  bidrag	  till	  och	  
man	  känner	  till	  dess	  viktigaste	   frågor,	   teorier	  och	  resultat.	  Detta	  är	   inget	  självändamål	  
utan	  ska	  ge	  en	  bakgrund	  till	  den	  egna	  forskningen.	  Hur	  skiljer	  sig	  det	  man	  vill	  göra	  från	  
det	  som	  redan	  har	  gjorts?	  Vilka	  frågor	  har	  blivit	  hängande	  i	  luften	  eller	  har	  besvarats	  på	  
otillräckliga	  sätt,	  vilka	  dimensioner	  av	  ett	  problem	  har	  inte	  beforskats	  tillräckligt?	  	  

Det	  räcker	  alltså	  inte	  med	  att	  ha	  identifierat	  en	  lucka	  i	  tidigare	  forskning.	  Det	  kan	  ju	  vara	  
så	  att	  ingen	  brytt	  sig	  om	  den	  luckan	  för	  att	  den	  är	  vetenskapligt	  ointressant!	  Inte	  heller	  
uppfattas	   vad	   man	   kan	   kalla	   för	   upprepningsstudier	   som	   särskilt	   nydanande,	   hur	  
behjärtansvärd	   frågan	   än	   må	   vara.	   Bara	   för	   att	   andra	   forskare	   (eller	   man	   själv	   i	   ett	  
tidigare	  projekt)	  grävt	  i	  ett	  fält	  på	  ett	  kanske	  intressant	  sätt	  är	  det	  inte	  självklart	  att	  man	  
ska	  göra	  om	  den	  studien,	  med	  samma	  teoretiska	  utgångspunkter	  och	  metoder	  men	  på	  
en	  annan	  plats	  eller	  med	  annat	  material.	  Alltså	   inte	  ”more	  of	   same”.	  Då	  har	  man	   inte	  
tänkt.	  

Det	   jag	   efterlyser	   är	   problematisering	   och	   reflexivitet.	   Ansökningsskrivare	   bör	   (liksom	  
avhandlings-‐	  och	  artikelförfattare)	  förhålla	  sig	  såväl	  entusiastiskt	  som	  kritiskt	  till	  tidigare	  
forskning.	  Man	  bör	  inte	  hitta	  på	  alltför	  egna	  utgångspunkter,	  för	  då	  uppfattas	  man	  lätt	  
som	  ett	  udda	  bysnille	  som	  inte	  fattat	  att	  hjulet	  redan	  är	  uppfunnet.	  Inte	  heller	  bör	  man	  i	  
avsnittet	   om	   tidigare	   forskning	   strössla	   vilt	   med	   referenser	   till	   kända	   och	   okända	  
storheter	  och	  utan	  angivande	  av	  varför	  just	  de	  är	  relevanta	  för	  just	  detta	  projekt	  eller	  –	  i	  
andra	  extremen	  –	  ge	  en	  lång	  och	  detaljerad	  redovisning	  av	  allt	  man	  läst	  utan	  fokusering	  
eller	   problematisering.	   Det	   handlar	   ju	   inte	   om	   en	   läskurstentamen!	   I	   stället	   ska	  man	  
tydliggöra	   hur	   den	   egna	   forskningen	   både	   bygger	   vidare	   på	   tidigare	   forskning	   och	  
medvetet	  skiljer	  sig	  från	  den.	  

Exercisen	   om	   forskningsläget	   ska	   alltså	   informera	   läsaren	   om	   att	   man	   inte	   är	   en	  
fullständig	  novis	  på	  området.	  I	  en	  ansökan	  har	  dock	  man	  inte	  obegränsat	  med	  plats	  för	  
denna	  bakgrundsbild.	  Det	  krävs	  retoriska	  knep	  för	  att	  lugna	  bedömarna	  om	  att	  man	  vet	  
vad	  man	  talar	  om	  och	  att	  projektets	  startsträcka	  inte	  kommer	  att	  bli	  onödigt	  lång.	  Man	  
kan	  då	  exempelvis	  visa	  hur	  den	  egna	   forskningen	   lett	  en	   in	  på	  det	  aktuella	  spåret,	  att	  
man	   framgångsrikt	   använt	   en	   viss	  metod	   eller	   teoretiskt	   perspektiv,	   som	  man	   –	  med	  
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vissa	  innovativa	  tillägg,	  se	  nedan	  –	  vill	  använda	  på	  ett	  nytt	  material,	  eller	  att	  man	  redan	  
gjort	  en	  förstudie	  som	  visat	  på	  hanterbarheten	  i	  ansatsen	  och	  gett	  intressanta	  resultat.	  
Dessutom	  har	  man	  kollat	  att	  det	  finns	   intressant	  material	   i	  arkiven	  och	  att	  det	  faktiskt	  
går	  att	  få	  access	  till	  de	  miljöer	  man	  tänkt	  beforska.	  Sådana	  förtroendeskapande	  åtgärder	  
är	  viktiga.	  De	  bedömare	  som	  kan	  fältet	  ska	  känna	  igen	  sig	  och	  de	  som	  inte	  kan	  det	  ska	  
kunna	  lita	  på	  att	  projektet	  är	  i	  kompetenta	  händer.	  	  
För	  tvärvetare	  finns	  en	  ytterligare	  utmaning,	  nämligen	  att	  se	  till	  att	  man	  inte	  uppfattas	  
som	  ytlig	  eller	  konstig	  när	  man	  söker	  kombinera	  olika	  fält	  eller	  disciplinära	  inriktningar.	  
Ett	  råd	  här	  är	  att	  inte	  söka	  greppa	  över	  för	  många	  ansatser,	  utan	  strategiskt	  välja	  ut	  ett	  
(kanske	  disciplinärt)	   huvudperspektiv	   som	  är	   igenkännligt	   för	   de	   sakkunniga	   som	  man	  
tror/vet	  ska	  bedöma	  ens	  text.	  Ett	  annat	  råd	  är	  att	  se	  till	  att	  de	  perspektiv	  man	  väljer	  att	  
kombinera	   faktiskt	   är	   epistemologiskt	   kompatibla	   med	   varandra;	   de	   ska	   dela	  
vetenskaplig	  stil	  och	  uppfattning	  om	  kvalitet.	  	  

Den	  andra	  utmaningen:	  att	  visa	  att	  man	  kan	  hantverket	  

En	   aldrig	   så	   spännande	   forskningsidé	   (mer	   om	   den	   tredjedelen	   längre	   fram)	   måste	  
kunna	   följas	   upp,	   entusiasm	   paras	   med	   disciplin.	   Jag	   är	   nu	   inne	   på	   den	   tredjedel	   av	  
arbetsinsatsen	   som	   ska	   redovisa	   på	   vad	   sätt	   det	   föreslagna	   projektet	   kan	   besvara	   de	  
forskningsfrågor	   man	   ställt.	   Det	   handlar	   om	   att	   demonstrera	   att	   man	   kan	   det	  
vetenskapliga	  hantverket	  (vad	  som	  ibland	  kallas	  ”scholarship”).	  Det	  innebär	  flera	  saker.	  

En	   bra	   ansökning	   präglas	   av	   ordentlighet.	   Projektet	   har	   tydliga	   syften	   och	  
forskningsfrågor,	   nyckelbegrepp	   och	   teoretiska	   perspektiv.	   Det	   verkar	   vara	   praktiskt	  
genomförbart	   under	   rimlig	   tid,	   har	   en	   tydlig	   arbetsplan	   och	   ger	   information	   om	   vilka	  
deltagande	  forskare	  som	  gör	  vad	  i	  projektet.	  Det	  är	  metodologiskt	  hanterligt	  och	  etiskt	  
genomtänkt.	  Det	  har	  beaktat	  om	  genusdimensioner	  är	  aktuella	  och	  relevanta.	  Allt	  detta	  
är	  självklarheter	  om	  än	  inte	  självklart	  enkelt	  att	  leva	  upp	  till.	  	  

En	   bra	   ansökning	   har	   även	   en	   tydlig	   struktur	   –	   tydlig	   riktning,	   tydliga	   huvudpoänger,	  
balans	   i	   förhållandet	   mellan	   olika	   delar	   av	   texten.	   Centrala	   forskningsfrågor	   kommer	  
fram	  tidigt	  i	  texten	  och	  man	  motiverar	  varför	  de	  är	  socialt	  och	  vetenskapligt	  relevanta.	  
Så	   har	   projektet	   en	   tydlig	   och	   välmotiverad	   design.	   Ofta	   slarvar	   forskare	   här	   och	   ger	  
bara	  en	  allmän	  bild	  av	  vad	  man	  tänkt	  göra	  –	  men	  då	  riskerar	  det	  att	  se	  ut	  som	  om	  man	  
inte	   tänkt	   alls.	   Visa	   alltså	   hur	   syfte,	   teori	   och	   den	   tänkta	  metoden	   och	   arbetsgången	  
hänger	  ihop!	  Ett	  annat	  tips	  rör	  delstudier.	  Tala	  om	  hur	  de	  är	  tänkta	  att	  ge	  olika	  bidrag	  till	  
studiens	  övergripande	  syfte,	  kanske	  utifrån	  olika	  dimensioner	  av	  en	  fråga	  eller	  med	  hjälp	  
av	  olika	  metoder	  eller	  material.	  	  

Ansökningar	  är	  texter.	  En	  bra	  ansökan	  (liksom	  en	  avhandling	  eller	  artikel)	   leder	  läsaren	  
framåt	  genom	  informativa	  rubriker	  och	  underrubriker,	  ingångar	  och	  sammanfattningar.	  
En	  bra	  text	  undviker	  jargong,	  förkortningar	  och	  inneord,	  definierar	  sina	  begrepp,	  tolkar	  
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och	  utvidgar	  informationen	  i	  citat,	  tabeller	  och	  figurer	  (och	  upprepar	  alltså	  inte	  bara	  vad	  
dessa	   innehåller).	   Den	   har	   tydligt	   fokus	   och	   en	   tydlig	   ”story	   line”.	   Helst	   är	   den	   också	  
välskriven	  samt	  läsarvänlig	  även	  när	  den	  talar	  om	  komplicerade	  frågor;	  undvik	  t.ex.	  att	  
stapla	  många	  långa	  meningar	  på	  varandra,	  och	  bryt	  upp	  långa	  och	  tjocka	  stycken!	  

I	  skrivandet	  måste	  man	  dock	  anpassa	  sig	  till	  den	  specifika	  genre	  som	  är	  aktuell.	  Det	  finns	  
ofta	   ganska	   fasta	   ramar	   för	   hur	   man	   får	   strukturera	   sin	   ansökan/artikel/avhandling,	  
liksom	   för	   antalet	   tillåtna	   tecken	   eller	   ord.	   Man	   kan	   göra	   små	   avsteg	   från	   den	  
föreskrivna	   ordningen	   om	   det	   gör	   framställningen	   klarare.	  Men	   läsaren	  måste	   kunna	  
hitta	  i	  texten	  och	  känna	  igen	  sig	   i	  dess	  organisation.	  Bedömare	  i	  forskningsråd	  ska	  läsa	  
en	  väldig	  mängd	  ansökningar	  på	  kort	  tid.	  Om	  en	  sökande	  har	  en	  egenpåhittad	  eller	  virrig	  
ordning	  blir	  det	  svårt	  för	  bedömaren	  att	  snabbt	  få	  överblick	  över	  vad	  ansökan	  handlar	  
om;	  det	  irriterar	  och	  tyder	  inte	  på	  den	  sökandes	  professionalitet.	  

I	   en	   avhandling	   är	   man	   friare	   och	   har	   mer	   plats	   till	   sitt	   förfogande.	   Man	   också	   här	  
handlar	  det	  om	  att	  uppvisa	  ett	  hantverkskunnande.	  I	  en	  bra	  avhandling	  har	  man	  visat	  att	  
man	   kan	   strukturera	   en	   text	   så	   att	   läsaren	   förstår	   vart	   man	   är	   på	   väg,	   vad	  
huvudpoängerna	   är	   i	   ett	   stycke,	   ett	   avsnitt	   och	   ett	   kapitel	   och	   hur	   de	   bidrar	   till	   att	  
besvara	  avhandlingens	  syfte	  och	  frågor.	  Det	  är	  logiskt	  varför	  kapitlen	  finns	  och	  varför	  de	  
kommer	  i	  just	  den	  här	  ordningen.	  	  

I	  en	  bra	  studie	  har	  skribenten	  därutöver	   resonerat	  kring	  varför	  man	  valt	  att	   förstå	  sitt	  
material	  på	  ett	  visst	  sätt	  och	  inte	  på	  ett	  annat	  och	  alternativt.	  Man	  har	  varit	  vaksam	  mot	  
övertolkningar	   och	   tydliggjort	   när	  materialet	   inte	   håller	   för	   att	   bevisa	   eller	  motbevisa	  
ens	   älsklingshypotes.	   Teoretiska	   och	   metodologiska	   problem	   har	   inte	   sopats	   under	  
mattan	  utan	  reflekterats	  kring.	  Författaren	  har	  ändå	  tydligt	  satt	  ner	  foten	  och	  lyft	  fram	  
det	  väsentliga	  i	  resultaten,	  länkat	  dem	  till	  syftet,	  till	  tidigare	  forskning	  och	  till	  teori.	  Kort	  
sagt,	  har	  avhandlingsarbetet	  lett	  fram	  till	  en	  tydlig	  poäng	  (eller	  möjligen	  flera)	  –	  det	  som	  
fångats	  i	  avhandlingstiteln	  och	  lyfts	  fram	  i	  baksidestexten.	  

En	  fråga	  som	  det	  inte	  finns	  något	  enkelt	  svar	  på	  handlar	  om	  relationen	  mellan	  teori	  och	  
empiri	   –	   hur	   ska	   den	   se	   ut	   i	   en	   ansökan	   eller	   en	   avhandling?	   När	   jag	   studerat	   några	  
framgångsrika	   ansökningar	   har	   jag	   sett	   olika	   lösningar	   på	   detta	   problem,	   vilka	   alla	  
uppenbarligen	   accepterats	   av	   bedömarna.	   I	   den	   ena	   extremen	   finns	   rent	   teoretiska	  
projekt,	   i	   den	  andra	  nästan	   rent	  empiriska	  projekt.	  Där	   är	   kopplingen	   till	   explicit	   teori	  
svag;	  i	  stället	  har	  man	  lyft	  fram	  det	  tänkta	  projektets	  praktiska	  relevans	  (det	  har	  då	  gällt	  
mer	  tillämpningsinriktade	  forskningsfinansiärer).	  Däremellan	  finns	  några	  olika	  varianter.	  
En	   del	   projektförslag	   är	   tydligt	   teoridrivna,	   ibland	   med	   resonemang	   kring	   flera	   olika	  
perspektiv	  som	  är	  tänkbara	  eller	  användbara	  för	  den	  ställda	  frågan	  och	  för	  de	  metoder	  
och	   det	   material	   man	   tänkt	   använda.	   Man	   diskuterar	   vilka	   teoretiska	   bidrag	   som	  
projektet	   kan	   tänkas	   ge.	   Andra	   projekt	   länkar	   i	   huvudsak	   till	   ett	   enda	   (ofta	   ganska	  
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etablerat)	   teoretiskt	   perspektiv	   för	   att	   analysera	   ett	   empiriskt	   fenomen.	   I	   sådana	  
ansökningar	  görs	  i	  regel	  inga	  starka	  utfästelser	  om	  teoretiskt	  bidrag.	  	  

Jag	  har	  noterat	  samma	  spännvidd	  i	  relation	  till	  teori	  vad	  gäller	  avhandlingar	  på	  tema	  T	  
(Berner	   2010).	   Här	   har	   funnits	   någon	   enstaka	   teoretisk	   avhandling	   och	   även	   någon	  
enstaka	   helt	   teorilös	   som	   då	   utforskat	   ett	   tidigare	   ostuderat	   historiskt	  material.	  Men	  
merparten	   har	   byggt	   på	   ett	   eller	   flera	   teoretiska	   perspektiv	   (och	   i	   flera	   fall	   ansett	   sig	  
bidra	  till	  desamma).	  	  

Olika	  varianter	  innebär	  olika	  slags	  risker	  (och	  fördelar).	  Satsar	  man	  på	  ett	  rent	  teoretiskt	  
projekt	  är	  risken	  stor	  att	  man	  kommer	  att	  bli	  bedömd	  i	  relation	  till	  den	  internationella	  
forskningsfronten	  där	  beläsenhet,	  originalitet	  och	  djupsinne	  premieras.	   Satsar	  man	  på	  
att	   bara	   gräva	   fram	   nytt	   empiriskt	   material	   ställs,	   å	   andra	   sidan,	   rätt	   starka	   krav	   på	  
materialets	   intressanthet	   eller	   unicitet	   –	   det	   kan	  nog	   gälla	   arkeologi	  men	   idag	   kanske	  
inte	   så	   mycket	   annat	   inom	   samhällsvetenskap	   och	   humaniora.	   Att	   använda	   bara	   ett	  
(beprövat)	   teoretiskt	  perspektiv	  kan	   fungera	  väl,	  men	  riskerar	  att	   ses	   som	   inte	  särskilt	  
ambitiöst.	   Att	   bygga	   ett	   projekt	   på	   flera	   teoretiska	   perspektiv	   kräver,	   å	   andra	   sidan,	  
bredare	   beläsenhet	   och	   att	   perspektiven	   kan	   antas	   komplettera	   och	   berika	   varandra.	  
Det	  är	  dock	  något	  som	  jag	  rekommenderar	  och	  som,	   i	  princip,	   tvärvetare	  bör	  ha	  stora	  
möjligheter	  att	  åstadkomma.	  	  

Min	  bild	  är	  att	  intressanta	  projektansökningar,	  liksom	  avhandlingar,	  resonerar	  kring	  flera	  
möjliga	   teoretiska	   ingångar	   för	   att	   kunna	   fånga	   olika	   dimensioner	   av	   sitt	  
forskningsobjekt.	   Likaså	  uppvisar	  de	  en	  bredd	   i	   val	   av	   källor	  och/eller	  metoder	  och	  är	  
tydliga	  om	  vilken	  kunskap	  som	  olika	  teoretiska	  och	  metodologiska	  angreppssätt	  kan	  ge,	  
deras	  brister	  och	  förtjänster.	  

Den	  tredje	  utmaningen:	  att	  visa	  på	  originalitet	  

Ett	   projekt	   kan	   vara	   välgjort	   och	   värt	   att	   göra	   –	   och	   det	   räcker	   långt	   vad	   gäller	  
avhandlingar	  och	  ibland	  också	  vad	  gäller	  ansökningar.	  Men	  ofta	  vill	  bedömare	  se	  något	  
mer.	  Det	  gäller	  att	  få	  dem	  att	  vakna	  till	   i	  bruset	  från	  alla	  konkurrerande	  ansökningar	  –	  
och	  säga	  Wow!	  

Det	   som	   fångar	   uppmärksamheten	   är	   både	   en	   originell	   forskningsfråga	   och	   en	   smart	  
design.	   En	   bra	   fråga	   utgår	   från	   ett	   tydligt	   identifierat	   samhälleligt	   (eller	   teoretiskt)	  
problem	   eller	   fenomen.	  Den	   ställer	   etablerade	   uppfattningar	   på	   huvudet,	   eller	   så	   har	  
man	  sett	  ett	  välkänt	  eller	  bortglömt	  problem	  på	  ett	  nytt,	   intellektuellt	  utmanande	  och	  
uppfordrande	  sätt.	  Detta	  problem	  eller	  denna	  företeelse	  måste	  absolut	  undersökas!	  	  

Sedan	   gäller	   det	   att	   övertyga	   bedömarna	   om	   att	   den	   intressanta	   frågan	   kan	   ges	   ett	  
intressant	  svar.	  Ett	  empiriskt	  fall	  måste	  ses	  i	  ljuset	  av	  teori;	  det	  är	  ett	  fall	  av	  något	  som	  
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är	   mer	   generellt.	   Och	   den	   föreslagna	   designen	   måste	   ses	   som	   både	   nydanande	   och	  
solid.	  Bedömarna	  ska	  ges	  en	  aha-‐upplevelse	  –	  oj,	  kan	  man	  göra	  på	  detta	  sättet!–	  och	  en	  
stark	  förväntan	  på	  vad	  denna	  studie	  kan	  tänkas	  ge.	  	  

Originella	   studier	   bygger	   ofta	   på	   oväntade	   kombinationer	   –	   av	   teoretiska	   ingångar,	  
metoder,	   empiriskt	   material.	   Samtidigt	   måste	   bedömarna	   kunna	   lita	   på	   att	   forskaren	  
kan	   ro	   projektet	   i	   hamn.	   Det	   är	   därför	   klokt	   att	   som	   sökande	   inte	   kasta	   sig	   över	   för	  
många	  nya	  utmaningar	   samtidigt.	  Att	   föreslå	  metoder	   som	  man	   inte	  har	   använt	   förut	  
ihop	  med	  ny	   teori	   på	   ett	   okänt	   empiriskt	   fält	   inger	   inte	   förtroende.	   Alltså:	   gärna	   nytt	  
material,	  men	  med	  metoder	  eller	   teorier	  man	  har	  erfarenhet	  av;	  gärna	  nya	   teoretiska	  
ingångar	   men	   på	   ett	   fält	   där	   man	   har	   bakgrundskännedom	   och	   access;	   gärna	   en	  
annorlunda	  metod	  på	  ett	  nytt	  material	  men	  utifrån	  teoretiska	  ansatser	  som	  man	  visat	  
man	  kan	  använda	  på	  ett	  nyansrikt	  och	  kompetent	  sätt.	  	  	  

Denna	   sista	   tredjedel	   av	   arbetet	  med	  en	  ansökan	   (eller	   avhandling)	   kan	   kräva	  mycket	  
vånda	  och	  arbete	  för	  att	  hitta	  den	  rätta,	  spännande	  och	  hanterliga	  forskningsfrågan	  (se	  
Berner	   2005),	   liksom	   en	   originell	   design.	   Men	   det	   är	   dessa	   insatser	   som	   lyfter	   ens	  
ansökan	  från	  vara	  bra	  till	  att	  vara	  riktigt	  stark.	  Då	  har	  man	  visat	  att	  man	  tänkt	  till.	  Då	  har	  
man	   skapat	   tillit	   till	   sin	   förmåga	   och	   sina	   ambitioner.	   Då	   kan	   man	   förväntas	   ge	  
ögonöppnande,	  välförankrad	  och	  relevant	  kunskap	  om	  samhälle,	  människor,	  teknik	  och	  
natur.	  Då	  får	  man	  –	  kanske	  inte	  garanterat,	  men	  rätt	  sannolikt	  –	  anslag	  för	  sitt	  projekt!	  
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Tankar  kring  kvalitet  i  forskningen  
Kajsa	  Ellegård	  

Mitt bidrag till diskussionen kring kvalitet i forskningen är några diskussionspunkter 
snarare än en sammanhängande och bearbetad text.  

Min inledande utgångspunkt, som rör vad som är viktigt för att åstadkomma forskning av 
god kvalitet, utgår från att forskningens generella syfte är att utveckla nya insikter och 
kunskaper om områden i samhälle och natur. Det gäller såväl redan väl beforskade 
områden som nyidentifierade områden. När det gäller redan beforskade områden är det 
viktigt att fundera på frågan om hur man kan vinna ny kunskap genom att använda nya 
metoder eller metoder som inte tidigare utnyttjas inom ett forskningsområde. Jag tror att 
det finns mycket att vinna av att fundera på metodfrågor och utveckla nya angreppssätt. 
Vårt tematiska forskningsområde, teknik och social förändring, innehåller ett imperativ att 
identifiera förändringar och därmed också utveckla kunskapen inte bara inom områden 
som uppenbarligen innebär nyheter (nya tekniker, nya användningsområden för befintliga 
tekniker, nya sociala och geografiska ordningar etc) utan också inom områden där 
befintliga (och därför kanske inte lika spännande tekniker och sätt att organisera och 
lokalisera) används och som påverkar människor och organisationer, men som det i många 
fall kan vara svårt att ”se” eftersom de är så självklara och integrerade delar i tillvaron.  

Forskningens vardagliga sammanhang har stor betydelse för kvalitet både i 
forskningsprocess och forskningsresultat. Inom disciplinär forskning finns ofta krav på att 
forskaren, särskilt doktoranden som håller på att skola in sig i disciplinen ifråga, ska göra 
en exposé över ämnets dominerande teorier som i många fall går långt utöver vad som 
krävs för att nå upp till avhandlingens syfte och besvara frågeställningarna. Det krävs att 
”rätt” referenser görs och med åren blir det många sådana. Här kolliderar forskarens 
självständighet med disciplinernas krav på om att skriva in sig i en längre tradition. Det 
finns en risk att det blir referenser för refererandets och redan etablerade forskares skull, 
istället för att referenserna verkligen relaterar till forskningsproblemet och för förståelsen 
för resonemanget i arbetet ett steg vidare. Referenser som är överflödiga för 
forskningsarbetet tynger resonemangen och kan riskera att bidra till att människor som inte 
finns inom fältet ifråga placerar forskningen i ett elfenbenstorn – den blir helt obegriplig, 
trots att dess slutsatser kan vara intressanta (och ibland även tämligen triviala). 

Vad som avhandlas och hur detta avhandlas på forskarmiljöns seminarier är en mycket 
väsentlig kvalitetsfråga. Seminarier som hanterar forskningsarbeten under 
forskningsprocessens gång är mycket betydelsefulla för att bidra till och utveckla 
forskningens kvalitet. I väl fungerade forskargrupper bidrar kollegerna på seminarierna till 
kritisk läsning, konstruktiva öppna samtal och kreativa funderingar kring hur 
forskningsarbetet kan föras vidare. Det är avgörande att forskare på alla positioner, genom 
sin aktiva medverkan skapar välfungerande seminariemiljöer. Forskarseminarierna har 
också en viktig roll i överförandet av kunskaper (om forskningsprocessen, om 
forskarsamhällets funktion, om kvalitetskriterier, om publiceringskanaler, om konferenser 
och forskarnätverk för att nämna något av allt som hanteras uppenbart eller utan att det 
riktigt märks i seminariernas samtal) från forskargeneration till forskargeneration. Detta 
kräver nyfikenhet, ödmjukhet och viss kontinuitet i relationerna. 
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För att hålla och utveckla kvalitet i forskningen är det dessutom nödvändigt att forskarna 
(oavsett position) bidrar till att upprätthålla den kollegiala beslutsstruktur som upprätthåller 
universitetens kunskapsutvecklande kraft. Utan att forskare (alla kategorier som bedriver 
forskning) engagerar sig och tar ansvarspositioner inom beslutsstrukturen inom 
universiteten kommer dessa på sikt att börja fragmentera och riskerar att på längre sikt rasa 
samman. Då står vi utan universitet och den förhållandevis höga status som 
universitetsvärlden har i många delar av samhället, eller med universitet som helt styrs av 
”ledningsproffs” utan egen erfarenhet av och insikt i forskningens speciella problematiker. 
Det skulle inte gagna forskningens kvalitet i något avseende. 

För att forskarseminarierna ska kunna fungera på ett kritiskt, konstruktivt och kreativt sätt 
behövs inte bara stödjande organisatoriska beslutsstrukturer utan också en god 
administration, annars blir det ohanterligt. Forskarna har en väsentlig del i formandet av 
vilket administrativt stöd de får, dels genom att bejaka och acceptera att det krävs viss 
administration inom universitetet, dels också genom att behandla dem som jobbar med 
administrativa uppgifter som betydelsefulla kolleger med en central roll för möjligheterna 
för forskarna att utveckla kvaliteten i forskningen.  

Resultat av forskning har flera olika exponenter: den enskilda forskarens 
kunskapsutveckling är ett viktigt resultat; den kollektiva kunskapsutvecklingen vid 
seminariediskussioner (både under forskningsprocessens gång och om de färdiga 
publikationerna) har betydelse för utvecklingen av kvalitet i forskningen; liksom de 
publicerade resultaten i form av artiklar och böcker. Alltså är forskningsresultat mycket 
mer än den materialiserade produkten, publikationen. 

Om man ser den enskilda forskarens kunskapsutveckling som ett viktigt resultat, kan 
kvaliteten hänföras till att denna kunskap kommer att användas i personens fortsatta 
yrkesutövning. Det kan handla om att forskaren jobbar vidare inom vetenskapssamhället 
likaväl som att han/hon tar jobb och verkar utanför vetenskapssamhället och då tar med sig 
förmågan att välja metoder, analysera material och utveckla kunskaper in i andra 
yrkessfärer. Förmåga att identifiera problem, finna relevanta metoder att undersöka dem 
och förklara eller skapa förståelse för hur man kan undvika problemen ifråga, är 
grundläggande färdigheter hos en forskare oavsett var han/hon är verksam. Det är en 
konkurrensfördel på många delar av arbetsmarknaden i det moderna samhället. 

Alldeles oavsett var forskaren kommer att verka efter disputationen eller efter avslutat 
postdoc-period är förmågan att hantera språket av fundamental vikt. Förmågan att uttrycka 
sig begripligt både i tal och skrift är den gemensamma nämnaren för många forskare som 
har genomslagskraft i samhället. Begripligheten ska naturligtvis vara målgruppsinriktad, så 
att olika begrepp och sätt att uttrycka sig används i olika sammanhang – men med samma 
grundläggande budskap. 

Intresse	  och	  nyfikenhet	  

Forskning som baseras på forskarens intresse och nyfikenhet är en god förutsättning för att 
åstadkomma kvalitet i forskningen. Då finns det en inre drivkraft hos forskaren att arbeta 
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sig igenom även de tristaste tester, materialinsamlingar, omläsningar och revideringar som 
i stort sett alltid behöver göras under forskningsprocessens gång. 

Även – eller kanske särskilt – intressedriven forskning kräver en kollegial 
seminariestruktur som innebär deltagande i en akademisk diskussion om problemområdet, 
lokalt på den egna arbetsplatsen, likaväl som nationellt och internationellt. Risken är 
annars stor att forskarens kritiska öga grumlas. 

Kvalitet i forskningen handlar i stor utsträckning om att formulera problem på nya sätt 
genom att identifiera nya infallsvinklar på redan beforskade problem. Då kan det vara svårt 
att formulera problemet på ett tydligt sätt, inte minst eftersom det kanske inte finns några 
lämpliga begrepp. En tydlig problemformulering ska vara baserad på klargjorda begrepp. 
Därmed skapas en god grund för en undersökningsbar problemformulering (insnävnings- 
och fokuseringsproblematiken), något som är av stor betydelse för forskningens kvalitet 
(och dess finansiering). 

Det är en konst att få tillgång till undersökningsobjekt/forskningsmaterial för forskning om 
teknik och social förändring eftersom det i så stor utsträckning handlar om människor och 
olika aspekter på deras tillvaro. Materialet man som forskare samlar in själv eller får 
tillgång till på annat sätt kan komma till sin rätt med vissa metoder men inte med andra. 
Därför har kombinationen av vilket material man har tillgång till och valet av metoder stor 
betydelse vilka analyser som är möjliga att göra och därmed för resultatens kvalitet. 
Forskning av hög kvalitet använder och utvecklar metoder som passar för de problem som 
man ska studera och innehåller noggranna genomgångar av olika metoders för- och 
nackdelar, alternativa metoder och varför olika val har gjorts. Här spelar forskarseminariets 
diskussioner och granskning mycket viktig roll. 

God forskning innebär att forskaren hanterar värderingsfrågor i olika delar av 
forskningsprocessen med stor integritet och öppenhet för andras perspektiv. Forskaren bör 
också undvika forskningsmässiga modeord och hyllningstirader till gurus inom fältet. 

Med allt detta sagt kommer vi fram till själva skriften, ett av de bestående resultaten av den 
forskningsprocess som förhoppningsvis grundades på intresse och nyfikenhet. 
Publikationerna bör förstås läggas upp så att de på ett tidigt stadium i läsningen fångar 
läsarens intresse. Det betyder att texten ska vara skriven med flyt och vara uppbyggd så att 
man förstår hur studien gått till och varför resultaten blev som de blev. Publiceringen är ett 
av forskarsamhällets instrument för att pröva om forskningen har åtminstone acceptabel 
kvalitet. 

Slutligen: hur forskningen finansieras (via fakultetsmedel eller via externa anslag) ska inte 
inverka på forskningens kvalitet. Däremot kan de politiska modeväxlingarna i samhället 
rörande forskningens betydelse inom olika samhällsområden innebära svårigheter att 
kombinera intresse- och nyfikenhetsdriven forskning med möjligheter till finansiering. 
Men det är delvis en annan fråga. 
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On being part of a conversation
An essay to aid in talk about quality in research 

Claes-Fredrik Helgesson 

Research as conversations 
Research is an inherently social activity ordered in innumerable loosely linked fields of 

inquiry. I like to think of these fields as conversations1, where each such conversation is 

characterised by certain topics, expressions, knowns, unknowns, and so on. In each of 

these there are also more or less articulated ideas about what constitutes good research 

practice, what makes for a contribution, what is interesting and so forth. In short, what 

counts as good research. 

This essay ventures to explore what quality of research might mean given the broad 

starting point of seeing research as many conversations. This starting point is important 

to me for several reasons. First, the research-as-many-conversations is a heuristic notion 

that is not entrenched in any particular school or tied to any specific imposing position 

in philosophy of science (like positivism, critical realism, constructivism to name three.) 

The notion of research-as-many-conversations is helpful precisely to the extent its 

looseness can transcend such positions and their specifications of what counts as proper 

scientific method. 

The starting point here rests on the observation that research seems to be about 

communication. Research as a practice involves communication between researchers 

and with society more broadly. Furthermore, these on-going activities of communication 

seem to be ordered in several semiautonomous clusters. The notion of research-as-

many-conversations thus gives a somewhat free position from which to acknowledge 

and appreciate different expressed ideas about quality of research. It gives, in other 

words, a way to explore the theme of quality without preparing a procrustean bed 

1 The metaphor of conversations is aimed to capture something more precise and limited in the ordering of 
research than does the notion of disciplines. Economics, anthropology or indeed science and technology 
studies (STS) is here seen as involving numerous semi-autonomous conversations. Moreover, a conversation 
does not have to acknowledge or at least strictly adhere to disciplinary boundaries.
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branded “QUALITY” that are made to measure for particular school of thought, only to 

be soon used to assess everything.2  

Freeing ourselves from the expectation of being able to specify a set of uniform criteria 

of QUALITY, makes it possible to explore quality of research as ideas and practices 

cherished in specific conversations without giving such observations a generalised 

status. This essay thus hopes to set a stage for reflecting on the topic of quality of 

research without offering a list of general prescribed standards or, at the other end of the 

spectrum, offering little else than a credo to the effect that ‘anything goes, everywhere, 

at any time.’ The aim is instead to offer a way to talk about quality as something that is 

tied to how research is ordered in many semi-autonomous conversations.  

The research-as-many-conversations starting point is meant to appreciate the co-

presence of many, and indeed sometimes conflicting, standards of what counts as good 

research. It is further meant to provide a position from which some broader themes can 

be deduced. The chosen starting point can also accommodate a constructive principle of 

dual assessment when it comes to formulating a critique against a contribution. Let me 

begin with exploring a few concrete consequences of the research-as-many-

conversations starting point when it comes to discussing the quality of attempts to make 

research contributions. 

Implications of seeing research as different ongoing 
conversations 
A central consequence of looking upon research as ordered in a large number of semi-

autonomous conversations is that any scholarly writing or presentation becomes seen as 

an attempt to make a contribution to at least one such conversation. This, then, provides 

a fundamentally relational view on quality: the quality of an attempted contribution can 

only be assessed in relation to the conventions of identified research conversations. 

Normally, and to be fair, this is the very same conversation(s) with which the 

contribution is aimed to engage with. 

2 As an example of such a practice would be when the highly specific and situated notion of “evidence” in 
“evidence based medicine” is brought in to assess quality of a contribution to another conversation and 
attuned to a completely different set of scholarly criteria.
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Conversations as ordering research 
Some central implications stemming from this relational view on research as a practice 

can be given form by questions such as: What practices are at play in ordering and 

separating conversations? Can we normally see signs in texts as to what conversation(s) 

it wants to be part of and contribute to? Are there general patterns as to what counts as a 

contribution in this particular conversation?  

Questions such as these evoke a large number of overlapping and broad topics. This 

include the topic about the various locales in which different conversations take place. A 

particular conversation can be distributed across a large variety of academic journals, 

blogs, workshops, conferences, and so on and the items of it can be articles, books, 

editorial letters, blind reviews, book reviews and so on. The questions above thus allude 

to there being patterns as to what is said in what locale and in relation to what 

conversation.3  

Another topic thus evoked relates to the practices conducted to order and trim a 

conversation, which includes things such as both the visible cross-citing and debating 

across articles and the less visible collegiate discussion of drafts as well as the blind 

review practices of article manuscripts. All such textual practices can be seen as 

participating in the recurrent defining of the perimeters of said conversation. This 

further reminds us that there is much more talk going on in any conversation than what 

is readily published and that scholars can be differently well positioned to listen in on 

what are the current hot topics of a particular conversation.4 

A third, yet again overlapping topic, relates to the practices that determines what 

becomes considered an engaging contribution, a parroted repetition or otherwise failed 

effort. These topics has indeed for decades instigated a large set of both descriptive and 

prescriptive scholarly work (and yes, in a multitude of different conversations). It is 

here, I contend, that the relational view on quality of an attempted contribution becomes 

critical. The valuation of a contribution can only be done in relation to the conventions 

3 This is I guess a theme that the field of bibliometrics have a field day exploring using statistical methods.
4 Being asked to comment on a draft or to review a manuscript is not only about being asked to do a favour 
to the community. It is also being offered to learn about what is current in the field.
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of identified research conversations. Yet, this can nevertheless lend itself to certain 

observations. 

The following three sub-sections further discuss a few observations evoked by the rather 

generic questions posed at the opening of this section. 

What practices are at play in ordering and separating conversations? 
The place where something is published, such as what academic journal, is often an 

indicator of what conversation it aims to be a part of. The outlet is often somewhat lazily 

further taken as a giveaway of the quality of the contribution, but I leave that 

performance assessment practice aside here. The place is regularly not enough and the 

citations mobilised in a text serve in this sense as an important orientation sign, since 

they indicate intended friends and adversaries.5  

The references used as well as other conversation-specific traits make texts bear more or 

less clear marks as to what conversation or conversations it wants to be part of. Not only 

is this helpful for those well versed in the conversation to recognise new input. It is also 

helpful for the outsider to identify the particular conversation that a text aims to be part 

of. This means, not the least, that anyone with the use of cursory knowledge and perhaps 

some additional work can deduce the central themes as regards quality that operate in 

the particular conversation. In short, texts regularly themselves give clear pointers as to 

by which concoction of standards it aims to be assed.  

One could counter and say that contributions should not need to identify or have any 

specific conversation in mind. Such a universal and idealised notion of making a mark 

has its appeals. Yet, I contend that a text lacking any indications of what conversation it 

wants to be part of is as much a hit-and-miss effort as would the whispering of your hard 

won research results while walking alone in a dark deep forest. It is very likely that no 

one will take notice. However eloquently formulated, such a contribution runs the risk 

of not finding an appreciative recipient. (Even the random eavesdropper regularly gains 

5 Barbara Czarniawska has written a helpful and reflexive text about the citation practices for indicating 
scholarly friends and foes: Czarniawska-Joerges, Barbara. "För Ett Reflektivt Refererande." In Med 
Hänvisning Till Andra : En Bok Om Refererandet I Samhällsvetenskapliga Texter, edited by Björn Rombach. 
Stockholm: Nerenius & Santérus, 1994.
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more satisfaction from knowing the genuine addressee.) I would thus conclude that a 

contribution's ability to indicate the relevant conversation(s) itself is an indicator of 

quality since it demonstrates that it knows what it aims to be a part of.  

Do texts indicate the conversation(s) it wants to be part of?
It is in some conversational settings common practice to adorn contributions with 

extensive literature reviews aiming to establish what is known (within the conversation) 

and to identify ‘gaps’ in the thus delineated body of knowledge. The extensive literature 

review is in this sense the perhaps clearest example of a signposting practice. Yet, such 

indications are provided whenever a text acknowledges and elaborates how it fits into 

the central themes of a conversation. It also includes acknowledging and perhaps 

discussing central conventions about quality that are central to that particular 

conversation.  

Despite the large differences in how this is done in different fields and conversations, I 

would argue that such practices are really helpful whatever specific form they take. 

They do not have to be in the form of very long literature reviews with long shopping-

lists of references. In some quarters that would be to converse in a highly deviant way, 

and the corresponding cues of attachment to the conversation are instead done through 

other textual moves and marks. Texts that acknowledge and work with themes and 

styles central to the on-going conversation is helpful to both participants of the particular 

conversation as well as to outsiders for appreciating how the text is set up to make a 

contribution to the conversation. For one, it facilitates the possibility to verify as well as 

challenge both alleged gaps in the body of knowledge and the claims for specific 

contributions.  

On retaining the dualism of being part of and sticking out 
There appear to be an important dualism at play when it comes to assessing what counts 

as a new contribution in a specific conversation. First, stating the same things as many 

already have stated in the same conversation appears to rarely be met with much 

attention.6 A new study that through new and solid empirical material is presented as 

6 This is provided, of course, that the text not plainly is a verbatim copy of something previously published 
without due referencing, since that is tantamount to plagiarism. But that is a kind of attention few if any 
scholars deliberately seek.
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simply confirming undisputed “facts” within the conversation often appears to receive a 

lukewarm reception at best. The same appears to be true for the study that as a 

contribution confirms the usefulness of an already well-established notion (or indeed the 

uselessness of an already debunked notion).  

Second, claiming to provide a grandiose new and challenging contribution to a 

conversation often seems to attract severe criticism. (The tendency that the going against 

cherished themes seems to attract criticism could for instance be articulated in relation 

to the notion of paradigmatic research.7) Articulations of criticism often takes the form 

of pointing out how the alleged contribution in fact is a failed one since it severely fails 

to honour established conceptions and standards within the conversation. This is all well 

and fine and I guess tend to encourage more moderate ambitions in the articulation of 

newness. It is often difficult to substantially change the perimeters of an on-going 

conversation in a single remark.  

There is, however, something potentially disturbing when joining the observation about 

the regular lukewarm reception of the parroted contribution with the often more heated 

reception that the articulation of new contributions can. The confirmatory might give the 

illusion that it better conforms to the quality standards of the conversation simply due to 

the tendency that it attracts less rigorous scrutiny. On the flip side, the registers of 

quality appear to be more explicitly in operation, the larger the claimed contribution 

appears to be. The potentially disturbing circumstance is that this might produce the 

inference that confirmatory parroting is the safe way to go. (It is not: Try to 

systematically parrot in an ordinary conversation and see what happens.) 

My conclusion to all this is that the ambition to make a noticeable contribution can not 

be separated from the discussion about the perceived quality of said research. Texts that 

manage to make a well attuned new contribution to a field and withstand the possible 

criticisms that this might attract, becomes considered of higher quality than texts that 

with exactly the same rigour simply parrots what is already being said in that particular 

conversation. Attempting to make an attuned and identifiable contribution is also a safer 

way to not become subject to the harshest conversational treatment of all, that is, to be 
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passed over in silence. This can happen to any text, but I would bet that it happens more 

often to the plainly confirmatory as well as to the grandiosely out of touch.  

Three provisional lessons and the opening for a dual assessment 
The above discussion might be summarised in three provisional lessons: 

• A letter has a better chance to be read if it has an addressee on the envelope: To

clearly indicate the relevant conversation(s) is to practice quality in the sense that

it demonstrates what the contribution aims to be a part of. Such indications are

performed differently in different conversations.

• Texts that acknowledge and work with themes central to the conversation are

helpful to both participants of the particular conversation as well as to outsiders.

It assists in forming an appreciation of the contribution by indicating to what

conversation it aims to make a contribution.

• To be perceived to as high quality contribution normally requires more than

rigorously following the conventions for research maintained within a

conversation. It is also about clearly attempting to make something that is

considered new. In short it means successfully performing the dualism of being

part of and sticking out.

•

The relational view on research contributions embraced further opens for a dual 

assessment. We can as a primary assess how well a contribution seems to be worthwhile 

contribution to a conversation it aims to be part of. We can, if we are so inclined, as a 

second assess how worthwhile we think the specific conversation is and thus by 

implication the contributions to it. I think both are fair modes of assessment. I further 

contend that it is crucial to distinguish between the two, and I do detest when scholars 

with hegemonic outlooks use an assessment of the latter kind to stand in place of an 

assessment of the first kind. That is, in my view, like disparaging a game of ice-hockey 

simply because it does not comply to the rules and aestethic standards of football. I 

think, to be fair, that one as a rule should try to at least for a moment see how well an 

effort succeeds in being what it tries to be. That means holding a contribution up to the 

standards of the conversation(s) it aims to be part of. 

7 I'm here alluding to the notion as defined by Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. 
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A few concluding reflexions 
There are scholarly conversations that truly cherish notions like rigour, external validity, 

and objectivity when the topic of quality is raised. The conclusion of the above suggests 

that such notions indeed are essential, provided you have ambitions to seriously take 

part in conversations where they are central. Other research conversations seem to be 

much more in praise of engaging narratives, with wit and the revelation of a new and 

somewhat surprising outlook much like the good joke.8 Again, these registers of quality 

are essential to understand, and practice, if one wants to be considered a god 

conversationalist in such drawing rooms. I think, that the reasoning outlined here also 

has a bearing on how to address audiences outside academia. There are in such contexts, 

I would suggest, other cherished notions to think about, such as relevance and how one 

can relate to matters of concern revered such settings. 

It might, finally, be worth reflecting on a few limitations with the line of argument 

pursued here. The way I've reasoned give not much guidance when it comes to 

situations where it is more unclear in what conversations the readers will be immersed 

in. This instance occurs, for instance, when writing a grant application since you might 

encounter a highly diverse audience that do not hold the same catchwords dear. These 

are challenging situations since you cannot fully ascertain who you are trying to be in 

conversation with. Here it might be helpful to see if it might be possible to craft a text 

that tries to simultaneously caters to different audience similarly as highly crafted 

children's movies contain specific sub-plots and jokes addressing the parents.9 

Chicago: University of Chicago Press, 1962.
8 The allusion to research having a point much like a good joke, comes from Asplund, Johan. 1970. Om 
undran inför samhället. Lund: Argos.
9 Think for instance of the text with a simplified broader storyline written to suit one audience supplanted 
with footnotes addressing specific aspects cherished by a more specific conversation.
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A Short Essay On Quality	   
Ericka	  Johnson	  
Tema	  T	  

A	  few	  weeks	  ago	  I	  was	  sitting	  in	  my	  yard,	  reviewing	  a	  journal	  submission.	  It	  was	  
anonymous.	  I	  don’t	  know	  who	  had	  written	  it.	  It	  was	  not	  directly	  related	  to	  my	  work,	  yet	  
the	  editors	  thought	  I	  could	  pass	  a	  judgement	  on	  its	  quality	  and	  I	  had	  obviously	  agreed	  
with	  them,	  as	  I	  had	  accepted	  the	  task.	  I	  like	  to	  be	  asked	  to	  give	  my	  opinion.	  And	  I	  like	  
reading	  articles-‐in-‐the-‐making,	  appreciating	  them	  for	  what	  they	  are	  and	  imagining	  what	  
they	  can	  become.	  	  Sometimes	  there	  are	  specific	  criteria	  the	  journal	  asks	  me	  to	  relate	  my	  
judgements	  to,	  other	  times	  there	  are	  not.	  Sometimes	  I	  have	  to	  make	  up	  those	  criteria	  
myself.	  

As	  I	  was	  reading	  the	  article,	  there	  in	  the	  garden,	  

What	  is	  quality	  

I	  was,	  again	  this	  year,	  pleasantly	  overwhelmed	  by	  the	  sea	  of	  blue	  that	  the	  thousands	  of	  
Siberian	  squill	  in	  my	  yard	  created	  with	  their	  blossoms.	  I	  reflected	  over	  what	  I	  saw.	  I	  took	  
it	  as	  my	  right	  to	  do	  this,	  to	  reflect	  over	  the	  affect	  I	  felt	  at	  the	  view.	  I	  was	  moved	  by	  the	  
flowers,	  by	  the	  springtime,	  the	  new	  revival	  of	  awakened	  growth	  in	  my	  garden.	  

The	  depth	  of	  an	  argument	  

In	  some	  ways,	  squill’s	  quality	  is	  easy	  to	  over	  esteem.	  My	  enthusiasm	  for	  their	  blue	  little	  
flowers	  is	  tinted	  by	  the	  depth	  of	  the	  agonizing	  trod	  through	  grey	  and	  dull	  February	  and	  
past	  cold	  and	  wet	  March.	  By	  the	  time	  the	  squill	  pop	  up	  and	  start	  to	  spread	  their	  colour,	  I	  
am	  more	  than	  receptive	  to	  any	  sign	  of	  spring.	  Trying	  to	  impress	  me	  is	  a	  bit	  like	  picking	  
low	  hanging	  fruit.	  It	  is	  easy,	  in	  April.	  But	  low	  hanging	  fruit	  tastes	  good,	  too.	  The	  squill	  
succeed.	  I	  am	  impressed.	  	  

The	  breadth	  of	  the	  literature	  within	  which	  it	  is	  contextualized	  

It	  helps	  that	  there	  is	  little	  else	  in	  my	  garden	  when	  they	  bloom.	  But	  this	  isn’t	  an	  entirely	  
valid	  critique	  of	  their	  easy	  positionality;	  there	  are	  snow	  drops	  and	  crocuses	  already	  
blooming	  when	  the	  squill	  show	  up.	  They	  are	  in	  a	  context	  of	  other	  harbingers	  of	  spring.	  
And	  they	  share	  this	  space	  well	  with	  the	  other	  flowers	  –	  even	  if	  the	  squill,	  in	  my	  vision,	  
actually	  dominate	  the	  field.	  Yet	  in	  their	  dominance,	  they	  relate	  to	  the	  crocuses	  and	  the	  
snowdrops	  (in	  particular	  to	  the	  snowdrops,	  actually.	  The	  crocuses	  seem	  to	  have	  their	  
own	  party	  in	  another	  part	  of	  the	  yard.)	  The	  squill	  provide	  a	  blue	  and	  green	  backdrop	  
against	  which	  the	  white	  points	  of	  snowdrops	  are	  framed	  and	  allowed	  to	  shine;	  synergy,	  
contrast.	  	  

But	  the	  squill	  are	  nice	  on	  their	  own,	  too.	  They	  are	  fully	  complete.	  They	  are	  competently	  
announcing	  the	  arrival	  of	  spring.	  They	  are	  engaged	  and	  considered,	  and	  engaging	  and	  
considerate,	  in	  their	  blue	  swathes	  of	  new-‐life	  discourse.	  
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   Has the author thought through the case with theoretical tools? 
Their	  new-life	  discourse…	  hum.	  Is	  it	  really	  the	  squill	  I	  like?	  Yes,	  I	  like	  their	  blue	  flowers,	  
it	  is	  true.	  Though	  when	  I	  pick	  them	  and	  bring	  them	  inside,	  they	  are	  suddenly	  much	  less	  
vibrant	  and	  appealing	  than	  when	  they	  are	  surrounded	  by	  their	  colleagues	  in	  the	  
wonderful	  azure	  strokes	  that	  they	  paint.	  Their	  strength	  lies	  largely	  in	  their	  collective	  
existence.	  But	  it	  also	  lies	  in	  their	  discourse	  of	  spring;	  in	  their	  announcement	  that	  winter	  
is	  over,	  that	  soon	  it	  will	  be	  summer,	  that	  there	  is	  still	  hope,	  the	  days	  are	  progressively	  
getting	  lighter.	  Without	  this	  announcement,	  I	  don’t	  know	  that	  a	  simple	  message	  of	  
‘azure’	  would	  be	  so	  appealing.	  Microsoft	  uses	  it	  frequently	  in	  their	  branding	  and	  I	  can’t	  
say	  I’m	  as	  moved	  by	  it	  as	  by	  the	  same	  colour	  materialised	  in	  the	  squill.	  I	  think	  the	  squill	  
are	  channelling	  something	  else,	  this	  discourse	  of	  spring,	  and	  this	  channelling	  is	  what	  
makes	  them	  so	  appealing.	  There	  is	  a	  depth	  to	  their	  pronouncement	  which	  is	  larger	  than	  
their	  empirical	  presence,	  which	  is	  separate	  from,	  yet	  articulated	  and	  developed	  by,	  their	  
existence.	  	  
And,	  lovely	  as	  that	  sea	  of	  flowers	  is,	  I	  would	  suspect	  that	  discourse	  would	  be	  just	  as	  
powerfully	  channelled	  by	  one,	  solitary	  flower,	  too.	  But	  I	  must	  admit	  I	  like	  the	  sea.	  Its	  
massive	  swathe	  of	  colour	  reassures	  me.	  

Has	  this	  produced	  a	  new	  insight?	  

Did	  I	  believe	  in	  spring	  before	  the	  squill?	  Yes…	  I	  guess	  so.	  Did	  the	  squill	  do	  something	  
new	  to	  my	  way	  of	  perceiving	  spring?	  Yes,	  it	  jittered	  my	  drudgery.	  It	  reminded	  me	  of	  my	  
belief	  in	  spring,	  put	  an	  image	  to	  it,	  a	  smell,	  a	  feeling.	  It	  made	  me	  see	  the	  snowdrops	  
differently,	  more	  clearly.	  	  

Has	  this	  new	  insight	  been	  well	  presented	  to	  the	  audience?	  

It	  presented	  the	  insight	  that	  spring	  not	  only	  was	  coming,	  it	  was	  here.	  Clearly,	  
articulately,	  robustly.	  Yet	  also	  delicately,	  intricately,	  one	  by	  one	  and	  all	  together,	  in	  
chorus,	  the	  squill	  convince	  me	  of	  their	  announcement	  that	  spring-‐is-‐here-‐we-‐know.	  
Through-‐us-‐you-‐can-‐know-‐too!!!	  With	  them,	  through	  them,	  following	  their	  curves	  in	  the	  
yard,	  I	  know	  that	  spring	  is	  here.	  It	  is	  true!!!	  Here,	  today.	  

Is	  the	  author	  relating	  to	  other	  work	  in	  the	  field?	  

I	  wonder,	  sometimes,	  how	  aware	  of	  each	  other	  these	  squill	  are.	  When	  I	  dig	  them	  up,	  each	  
is	  connected	  to	  its	  own	  little	  bulb.	  Each	  stems	  up	  from	  this	  source	  of	  inspiration	  and	  
energy	  and	  becomes	  a	  green	  and	  blue	  plant	  above	  the	  ground.	  Underneath	  the	  dirt,	  
shooting	  out	  of	  the	  bulb	  down	  below,	  are	  small,	  white	  roots,	  but	  they,	  too,	  are	  connected	  
to	  the	  bulb,	  extend	  a	  centimetre	  or	  two,	  and	  then	  stop,	  at	  least	  as	  far	  as	  I	  can	  see.	  But	  I	  
don’t	  know	  much	  about	  their	  being,	  other	  than	  what	  I	  see	  when	  I	  dig	  up	  the	  bulb.	  I	  hope	  
that	  they	  are	  connected	  to	  each	  other	  in	  some	  way,	  that	  they	  are	  not	  all	  working	  
independently,	  reproducing	  the	  colour	  blue	  over	  and	  over	  again,	  without	  discussion	  or	  
modification	  or	  inspiration	  from	  each	  other.	  I	  hope	  they	  are	  also	  gathering	  input	  from	  
other	  beings	  in	  the	  garden.	  I	  will	  dare	  to	  wax	  poetic	  –	  or	  flummig,	  perhaps	  –	  and	  say	  that	  
I	  suspect	  these	  bulbs	  are	  all	  in	  constant	  resonance	  with	  the	  rest	  of	  the	  ecosystem	  in	  my	  
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yard.	  With	  the	  parasites	  on	  the	  feathers	  of	  the	  birds	  which	  pull	  up	  the	  worms	  that	  are	  
crawling	  between	  the	  roots…	  That	  they	  are	  all	  part	  of	  the	  whole.	  

I	  want	  to	  think	  that	  they	  are	  all	  connected,	  singing	  in	  blue	  harmony.	  Yet,	  at	  the	  same	  
time	  I	  look	  desperately	  to	  find	  their	  unique	  qualities.	  Not	  even	  what	  makes	  a	  squill	  
different	  from	  a	  snowdrop,	  but,	  more	  importantly,	  what	  makes	  that	  specific	  squill	  
different	  from	  the	  one	  next	  to	  it.	  When	  I	  find	  a	  plant	  with	  a	  particularly	  large	  flower	  or	  a	  
particularly	  long	  stem	  compared	  to	  all	  the	  others,	  I	  focus	  on	  that	  one.	  ‘Oh,	  what	  a	  
beautiful	  flower’,	  I	  think.	  I	  pass	  judgement	  so	  quickly,	  so	  easily.	  ‘Oh,	  what	  a	  long	  and	  
lovely	  stem…’	  Yet	  compared	  to	  the	  short	  little	  bellis,	  white	  little	  flowers	  that	  appear	  
about	  the	  same	  time	  all	  over	  my	  yard,	  the	  normal	  sized	  squill	  stem	  is	  long	  and	  stately,	  
too.	  But	  I	  still	  compare,	  and	  I	  look	  for	  extremes.	  I	  want	  the	  volume	  to	  be	  raised	  on	  
Everything!	  Everywhere!	  I	  look	  for	  the	  individual	  flower	  that	  is	  more	  than	  all	  the	  others,	  
for	  the	  squill	  that	  is	  perfect	  as	  it	  breaks	  the	  ground.	  

Has	  the	  author	  done	  all	  these	  things	  in	  a	  transparent	  and	  easy	  to	  follow	  way	  for	  the	  
reader?	  

Yet	  I	  must	  admit	  that	  it	  is	  hard	  for	  me	  to	  know	  perfection	  from	  merely	  looking	  at	  the	  
squill.	  I	  should	  establish	  more	  about	  their	  existence	  before	  I	  can	  really	  judge	  their	  
connections	  with	  the	  rest	  of	  the	  spring	  that	  is	  awakening	  in	  my	  yard.	  I	  am,	  perhaps,	  not	  
the	  right	  one	  to	  be	  casting	  judgement	  on	  the	  groundbreaking	  aspects	  of	  squill.	  This	  may	  
be	  true	  for	  other	  flowers	  that	  I	  see,	  as	  well.	  Yet,	  I	  find	  myself	  making	  judgements	  about	  
flowers	  all	  the	  time.	  As	  I	  walk	  into	  town,	  I	  admire	  some	  beds	  of	  flowers,	  I	  despair	  over	  
the	  ill-‐kept	  gardens	  along	  parts	  of	  my	  path.	  I	  see	  signs	  of	  life	  and	  am	  happy,	  I	  see	  signs	  of	  
too	  much	  life	  and	  condemn	  it…	  I	  am	  struck	  by	  the	  hubris	  this	  requires	  on	  my	  part.	  I	  can	  
have	  opinions	  about	  the	  quality	  of	  a	  flowerbed,	  whether	  it	  is	  properly	  weeded,	  whether	  
it	  has	  achieved	  the	  ideal	  it	  set	  out	  to	  do,	  was	  planned	  to	  do.	  Whether	  the	  colours	  are	  well	  
chosen,	  the	  plants	  tended,	  the	  weeds	  removed…	  But	  often	  I	  don’t	  know	  what	  ideal	  the	  
cultivator	  of	  that	  garden	  was	  trying	  to	  achieve,	  and	  it	  really	  isn’t	  my	  place	  to	  critique	  it.	  
Nor	  do	  I	  know	  the	  details	  of	  the	  life	  of	  the	  person	  or	  persons	  tasked	  to	  tending	  that	  
garden.	  Humility	  in	  a	  judgement	  about	  its	  weeds	  and	  wobbly	  rows	  is	  never	  out	  of	  place,	  
yet	  I	  forget	  this	  and	  hold	  opinions	  all	  the	  time.	  And	  I	  enjoy	  sharing	  them,	  too.	  I	  enjoy	  
assessing	  the	  quality	  of	  the	  squill,	  as	  if	  I	  could	  say	  anything	  of	  quality	  about	  it.	  

31



32



Essä	  om	  kvalitet	  
Jenny	  Palm	  
Tema	  T	  	  

Några	  tankar	  om	  bedömning	  av	  kvalitet	  och	  betydelsen	  av	  att	  delta	  i	  olika	  
bedömningspraktiker	  	  

Kvalitet i forskning har kommit att uppmärksammas i olika sammanhang. Bland annat 
organiseras regelbundet seminarier och workshops om kvalitet vid Linköpings universitet. 
Ett vanligt återkommande tema är då olika sätt vi idag har att mäta kvalitet på. Ett sätt att 
mäta kvalitet på är bibliometri som är statistiska anslyser av vetenskapliga publikationer. 
Generellt i vetenskapssamhället är det en av de mest använda och vedertagna. Vad 
bibliometrin mäter är forskarnas produktion av vetenskapliga artiklar och den 
uppmärksamhet dessa publikationer får i forskarsamhället i form av citeringar. Bibliometrin 
blir ofta kritiserad, inte minst eftersom måttet huvudsakligen bara inkluderar journalartiklar 
och ofta bara journaler som finns upptagna i Thomson Reuters Web of Science eller 
Elseviers Scopus. Det är också huvudsakligt fokus på engelskspråkiga artiklar. Det saknas i 
dagsläget enkla och kostnadseffektiva sätt att mäta citeringar av och i böcker vilket gör att 
bland annat dessa publikationer inte inkluderas i de bibliometriska måttet. Som enda mått på 
kvalitet blir därför bibliometri problematiskt. Den ökande användningen och också 
betydelsen av bibliometri hänger nog mest samman med dess enkelhet och att det går att få 
fram en siffra som kan relateras till andra siffror vilket är tacksamt för utvärderingar där 
många enheter ingår.  

Som kvalitetsmått betraktat måste den dock kompletteras med flera mått som beskriver 
prestation. Ett sätt att göra det på är att ta fram mått på fler faktorer såsom antal 
forskningsprojekt som erhållet finansiering i konkurrens eller antal samarbeten nationellt 
och internationellt.  

Forskningsmedel som erhålls i konkurrens fås efter att de granskats och blivit rankat högt av 
en panel av forskare och experter på ett område. Sådan peer-review, dvs kollegial 
granskning, är det sätt som traditionellt har använts inom akademin för att utvärdera 
kvaliteten i den bedrivna forskningen. Kollegial granskning är visserligen en del även av 
bibliometrin, eftersom innan en artikel accepteras för publikation och därmed upptas i en 
journal som finns med i en databas så har den genomgått en kollegial granskning. Men det är 
själva sifferexercisen som är det intressanta och problematiseras i bibliometridiskussionerna 
och inte den peer-review som föregått publikationen. 

Den kollegiala granskningen har lång tradition och det har varit tabu att ifrågasätta den.1 I 
Gemzöes rapport till Vetenskapsrådets expertgrupp för genus konstateras att få forskare 
granskat det kollegiala granskningssystemet. Diskussion har förts i vetenskapliga tidskrifters 
debattforum och ledare, men då bygger det snarast på forskarna egna erfarenheter och inte 
på analys av en empirisk undersökning. De studier som finns är ofta också disciplin-

1	  Campanario,	  Juan	  Miguel	  (1998):	  ‘Peer	  review	  for	  journals	  as	  it	  stands	  today	  —	  Part	  1’.	  Science	  Communication,	  19(3),	  pages	  181–211.	  
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specifika, genomförda med olika metoder vilket gör jämförbarheten svår och de har låg 
generaliserbarhet. 2 

I sin genomgång av den forskning som finns av den kollegiala bedömningspraktiken 
konstaterar Gemzöe att den forskningen inleddes med ett fokus på att kartlägga vilka risker 
för partiskhet som fanns inbyggt i systemet. Risker i betydelsen om personliga, sociala eller 
institutionella egenskaper har påverkat bedömning i så måtto att den inte överensstämmer 
med en vetenskapligt kvalitativ bedömning. Utgångspunkten för dessa studier var att 
partiskhet kan undvikas genom att bedömarna följer strikt vetenskapligt etos och kan bortse 
från de bedömdas personliga, sociala och institutionella egenskaper. Forskningen om den 
kollegiala bedömningsprocessen har i ett senare skede mer kommit att fokusera begreppet 
vetenskaplig kvalitet och hur en operationalisering sker i praktiken. Då har fokus också 
kommit att förskjutas mot kognitiv partiskhet. De empiriska studier som finns av 
bedömningsprocessen visar nämligen att bedömare operationaliserar kvalitet på olika sätt 
där forskarna definierar kvalitet som sådan forskning som överensstämmer med den egna 
forskningen. Det här gäller granskning av tidskrifter såväl som ansökningar. Bedömare 
använder olika epistemologiska stilar som är nära förknippade med disciplintillhörighet, 
skriver Gemsöe, där man enas om informella kriterier och regler som anses som legitima 
inom disciplinen. Detta för att kunna enas och komma fram till gemensamma beslut. Dessa 
kognitiva gränsdragningar och tendensen till att gynna den egna disciplinära forskningen 
bidrar till särskilda svårigheter vid bedömning av tvärvetenskaplig forskning.3  

Forskningen kring kognitiv partiskhet lyfter upp den kollegiala granskningens problem med 
att garantera en kvalitativ bedömning. Utifrån sin genomgång av forskningsfältet så ger 
också Gemsöe konkreta förslag på åtgärder som kan bidra till en kvalitativ bedömning av 
både ansökningar och publikationer. Hon menar bland annat att en diversifiering av 
kvalitetsbegreppet (en diversifiering som alltså redan finns i praktiken) bör synliggöras och 
lyftas in i bedömningsprocessen. Utan en legitimering av en sådan diversifiering får vi ett 
statiskt, standardiserat kvalitetsbegrepp som också medför en stagnation av vetenskaplig 
utveckling. 

Gemsöes väl genomförda genomgång och diskussion av den forskning som finns rörande 
hur vi bedömer kvalitet i forskningen tycker jag visar på det problematiska i att fortsätta leta 
efter de ”rätta” verktygen/bedömningskriterierna som krävs för att känna igen kvalitet. 
Precis som de tekniska system vi studerar i vår forskning så måste vetenskaplig kvalitet ses 
som socialt och kulturellt betingat. Det är också viktigt att ta med sig in i en diskussion om 
vad som är kvalitet i tema Ts forskning. Givet vad som sägs i tidigare forskning om hur vi 
bedömer kvalitet så varier förmodligen definitionen av vad kvalitativ forskning är bland 
medarbetarna vid tema T och bör också tillåtas göra så. Det är viktigt att forskningen inte 
begränsas eller låses in i standardiserade eller normerande metoder och att ett mått eller en 

2
	  Lena	  Gemzöe	  (2010),	  Kollegial	  bedömning	  av	  kvalitet	  –	  En	  forskningsöversikt.	  Rapport	  för	  Vetenskapsrådets	  expertgrupp	  för	  genus.	  
Vetenskapsrådet	  rapportserie	  4:2010.	  
3	  Ibid.	  
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definition eftersträvas, utan att en reflektiv flexibilitet upprätthålls kring vad som är kvalitet 
i olika sammanhang. Inte desto mindre är det intressant att fundera på vad vi som är 
verksamma vid Tema T just nu tycker är kvalitet och vad som förenar och skiljer oss åt. 
Nedan kommer några reflektioner kring aspekter som jag tycker har nära koppling till 
kvalitet i forskning.  

Transparens i forskningen är för mig centralt. När en forskare tydligt kan redogöra för val av 
alla möjliga olika slag (metodologiska, teoretiska, empiriska) och där det är möjligt att följa 
vad forskaren har valt att göra och valt bort att göra så är det ett kvalitetsmått för mig. Vilka 
val som har gjorts känns mindre viktigt, så länge valen synliggörs och kan diskuteras.  

Jag tycker också det är viktigt att forskare är inläst på de forskningsfält som forskaren säger 
sig vilja tillhöra. Forskaren måste kunna situera sin forskning i det eller de valda fälten och 
visa på hur den presenterade studien bidrar till ett pågående samtal. I en tvärvetenskaplig 
miljö är detta en utmaning eftersom det handlar om att avgränsa sin forskningsfråga till en 
eller några fält utan att för den skull stänga ute viktig kunskap från andra 
kunskapstraditioner som kan tillföra essentiell kunskap till det som beforskas. Det blir 
kvalitativt tveksamt om forskaren har utestängt eller exkluderat viss kunskap/tidigare 
forskning utan att motivera varför. Som läsare av studien blir man då fundersam på om 
forskaren inte har haft kännedom om de exkluderade tidigare studierna och vilken betydelse 
en sådan ignorans får för analys och resultat av den presenterade studien. För mig bidrar en 
avsaknad av diskussion kring exkluderade relevanta studier till att kvaliteten i forskningen 
kan ifrågasättas.  

Ett viktigt kvalitetsmått som jag tycker inte diskuteras så ofta är att ha en drivkraft i sin 
forskning. Möjligtvis beror detta på att vi utgår ifrån att forskare drivs av någonting som kan 
vara allt från att rädda världen till en nyfikenhet att förstå hur något fungerar. När denna 
drivkraft saknas så sjunker också kvaliteten i den forskningen. På samma sätt är det ett 
tydligt kvalitetsmått när det skiner igenom att en forskare vill något med sin forskning, att 
det finns ett engagemang och att forskaren drivs av att uppnå något med sin studie. Vad 
denna drivkraft är, är mindre viktigt. Det kan vara att man är nyfiken på ett fenomen som 
man vill veta mer om, man vill lösa ett problem, testa en metod eller olika kombinationer av 
metoder, testa eller utveckla en modell. Finns det en tydligt driv och engagemang i 
forskningen så följer ofta också att det finns en gedigen materialinsamling och noggrann 
analys. Forskarens eget intresse borgar för kvalitet, eftersom det inte blir intressant för 
forskaren att ta genvägar i materialinsamlingen eller genomföra en ytlig analys. Ett starkt 
inre driv bidrar därmed också till gedigen och kvalitativt väl genomförd forskning.  

Bedömningen av vad som är kvalitet är som vi såg ovan en kollektiv process som är socialt 
konstruerad. Vi måste därför fortsätta att diskutera vår forskning i alla möjliga sammanhang 
och med olika aktörer och grupperingar. På tema T har vi våra programseminarier och högre 
seminarier som utvecklats under lång tid. Även om kvalitet kanske inte diskuteras per se vid 
dessa seminarier, så är seminarierna i sig en kvalitetsskapande praktik där vi ständigt strävar 
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efter att bidra till att den forskning vi bedriver har en hög kvalitet. Högre seminarier och 
forskarutbildningens kontrollstationer med inbjudna forskare bidrar till att vi upprätthåller 
en kontinuerlig dialog med nationella och internationell kollegor kring hur vår forskning står 
sig kvalitativt. När vi deltar i andra forskningsmiljöers seminarier och bedömningspraktiker 
så är det också ett sätt att utveckla forskningen på hemmaplan eftersom vi kan jämföra vår 
forskning med deras och hur de diskuterar kvalitet i forskningen. Bedömning av ansökningar 
och peer-review av tidskrifter är också det kollektiva processer där vi deltar i forskningens 
kvalitetspraktik och både påverkar och påverkas av den. Ytterligare en sådan viktig kollektiv 
praktik är vår samverkan med omgivande aktörer, där vi är med och formar och formas av 
vad som i samhällets definieras som kvalitet i forskningen.  

För att bibehålla en god kvalitet i forskningen är det oerhört viktigt att vi kontinuerligt deltar 
i alla de sociala sammanhang där kvalitet diskuteras och görs. Sociala sammanhang som 
konferenser, styrelser, anställnings- och utbildningsnämnder, betygskommittéer, seminarier, 
symposium, medborgardialoger är alla exempel på sammanhang där kvalitet ständigt görs. 
Det är viktigt att forskare vid tema T ständigt deltar i dessa sammanhang så att vi kan följa 
hur diskussioner kring kvalitet förs, men kanske ännu viktigare, för att kunna vara med och 
påverka hur kvalitet i forskning definieras, bedöms och utvecklas.  
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Research  quality  in  the  context  of  Tema  T  

Harald Rohracher 

In the following I will sketch out some remarks related to the issue of how to deal with and 
think about issues of research quality at our unit. I see this short essay rather as a starting 
point to raise some questions about research quality and consider some possible strategies 
to deal with this issue in the future. 

As researchers of science and technology we are well aware of the impossibility of 
defining universal – not to speak objective – standards for the quality of scientific research. 
It is common knowledge in our field that scientific reasoning is not categorically different 
from everyday reasoning and does not lead to a privileged form of knowledge; it is one of 
our core claims that, even in natural science, facts and artifacts are but temporarily stable 
outcomes of heterogeneous activities of scientists and engineers and their entanglement in 
wider social and political relations – and not just of rigorous and methodologically sound 
scientific inquiry. We study the social and cultural construction of the boundaries of 
science and its different disciplines and the related efforts and controversies to define what 
counts as a legitimate scientific problem and what does not. Already in their ‘early days’ 
science studies have dealt with questions of the (social) formation of scientific 
communities or ‘thought collectives’ and their importance for training new members in the 
art of ‘normal science’ by providing models and templates for acceptable ways to identify 
problems and carry out proper scientific work. It is an interesting and relevant question to 
ask, what the meaning of quality standards can be in such a context. 

Various empirical studies have already pointed to the difficulties of assessing scientific 
quality – whether through peer review processes or quantitative measurements in 
scientometrics. ‘Experimental peer review studies’ in the 1980s often came to disturbing 
results. A resubmission of already published articles under different names and 
institutional affiliations in 12 psychology journals revealed that only 3 out of 38 editors or 
referees recognized that these articles had been published in their journals 1.5-3 years 
earlier, and 8 out of 9 already published articles were rejected, some because of serious 
methodological deficiencies (Peters & Ceci, 1982). Similarly, Cole et al. (1981) who had 
50 accepted or rejected proposals to the US National Science Foundation reassessed by 
peer reviewers came to the conclusion that earlier decisions were not reproducible and 
rather arbitrary in character. Other studies point to the effect of gender, personal relations 
etc. on peer review results, not to speak of huge differences in disciplinary cultures of peer 
reviewing and the problem of applying quantitative output or quality measures across 
disciplines. 

As STS scholars we are to some extent trapped in a reflexivity problem: we are aware that 
the quality of scientific results and the quality of scientific work is to a large extent defined 
by the internal discourses and practices of heterogeneous scientific disciplines and cultures 
(and is part of the process of formation of new disciplines); there are numerous ‘academic 
tribes and territories’ as Tony Becher put it. At the same time we are ourself part of the 
institutional system of science, we pursue scientific careers, we want young researchers in 
our field to find good opportunities for further work within or outside academia, and we 
are increasingly evaluated at individual and department level through indicators modeled 
on a conventional (and natural science inspired) view of science. While critically engaging 
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in discourses about science, we at the same time have to comply to no small extent with the 
practices we criticize in order to strengthen our research field, achieve sufficient research 
funding and provide careers and job opportunities for those who are part of our scientific 
community.  

Borrowing a term from Bob Jessop, in our attempts to judge quality we need to adopt a 
‘requisite irony’ – we know that these attempts are bound to fail in a strict sense, and we 
know that those being judged are aware of this; and still we have to go on ‘as if’ we were 
able to make quality judgements. This probably needs a two-pronged strategy: we need to 
deliver good quality work by the standards of ‘normal science’ in our peer community – 
the theoretical framework and bodies of literature we refer to, the thoroughness and 
appropriateness of empirical work and data, the clarity of research questions and argument 
etc. At the same time, I believe, we have a responsibility as STS researchers to engage in 
discussions about the institutionalization of certain standards of research quality and their 
measurement at our university and beyond, by pointing out the limitations and context-
specificity of standardized quality concepts and measurements, the difficulties of 
comparisons across disciplines or research communities etc. 

Playing by these institutional rules is not made easier by the fact that we are not part of a 
traditional disciplinary structure. Science and technology studies is a rather loosely 
organised interdisciplinary field – or intradisciplinary as Jasanoff puts it to stress its focus 
on questions not raised within existing disciplines – and one may argue about the extent to 
which it already has gone through a disciplinary formation process, with a distinct set of 
theoretical and methodological approaches, scholars and institutional structures 
(departments, scholarly societies, study programmes, journals, funding structures, prizes 
etc.). Moreover, while many would see our department as part of the STS community, a 
substantial part of our colleagues would define our focus even broader in terms of 
problem-oriented interdisciplinary research on questions of ‘technology and social change’ 
with a rather heterogeneous group of researchers with their own disciplinary orientation 
and scientific ‘reference community’. And along with its problem-orientation, much of our 
research can also be discussed under headings such as ‘post-academic’ or ‘mode 2’ 
research which is not only oriented towards inner-scientific standards and discourses, but 
attempts to involve a broader range of social actors in the research process, aims at 
critically engaging with dominant power structures, puts emphasis on social accountability 
and social relevance of the problems dealt with – and creates a whole range of new 
problems for assessing research outputs and research quality. 

Our conversation about research quality should also reflect on this particular situation of 
our research field and the dilemmas its specific make-up creates. The strategies we develop 
should aim at finding a balance between the further improvement of our own academic 
culture with its standards of good research practice on the one hand and the demands of our 
broader institutional environment on the other. Ideally, we could see our efforts to reflect 
on what ‘good research quality’ means for us at Tema T as an exercise in science studies 
and at the same time as a contribution to the problems and challenges universities in 
general are facing these days. Our situation is not untypical for an increasing number of 
interdisciplinary research fields. The frictions and conflicts this creates with the 
disciplinary structure of science and its standards can also give rise to creative new 
solutions. 

So, what does this mean for our ideas on research quality? One thing is obvious from 
science studies: there is no such a thing as an objective and verifyable quality standard 
across academic fields. There is a variation of practices and cultures of research in 
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different scientific communities, and even within these communities standards of good 
research can only partially be explicitly communicated. Research quality is rather learned 
in interaction and joint practice with other researchers, much of it is ‘tacit knowledge’ and 
depends a lot on the specific research problem at hand. And at the same time these tacit 
quality standards are constantly performed and enacted in peer review processes when 
publishing articles in a journal, applying for research money or obtaining academic degrees 
and research positions. 

In the following, I would like to raise a few practical questions mainly relating to our 
positioning in an interdisciplinary research field – or intradisciplinary as Sheila Jasanoff 
once called STS research, as it asks questions which have not been raised within traditional 
disciplines. However, ‘Technology and Social Change’ also goes beyond STS as an 
interdisciplinary research field with (arguably) an increasing number of disciplinary 
attributes, and many members of the group would rather refer to geography, gender studies 
or policy sciences as their scientific reference community. 

Such reference groups are probably one of the key issues in peer assessment of research 
quality – a question that is more difficult to deal with in interdisciplinary and problem-
oriented contexts, where such reference groups are more heterogeneous and quality 
standards often still are defined within disciplinary structures. In this respect, at least two 
‘quality’ routes which do not exclude each other can be followed by PhD students and 
researchers at Tema T. One possibility is to keep and further develop strong ties with one 
of the traditional academic disciplines, such as political sciences, sociology, history, or 
anthropology, and their ideas and practices of good research – despite the interdisciplinary 
context we are working in. Even advocates of interdisciplinarity often point out how 
important it is to have a strong core competence in one discipline as this may facilitate 
building bridges to other disciplinary perspectives and interacting with colleagues from 
other research fields. Nevertheless, this is not an easy task, as one still works outside the 
institutional context of this core discipline and is confronted with different types of 
problems which do not fit the predominant disciplinary theoretical frames. I recall my own 
doubts with my PhD research linked to a sociology department without any STS tradition, 
asking myself whether my thesis was ‘sociological enough’ – a question which in 
hindsight was never raised by the sociologists in the department, but which still points to 
the uneasiness of having to defend interdisciplinary research in disciplinary environments. 
However, staying closely affiliated to a discipline with its methods and research questions 
may still keep pathways for a further academic career in this discipline open. 

The second pathway would be at an individual level to mainly relate to the more 
heterogeneous and fragmented research fields as e.g. STS or interdisciplinary 
environmental science as the academic environment one’s research is embedded in. It then 
certainly is a reasonable strategy to become closely involved in the activities of this field, 
such as particular conferences and meetings, related journals and particular research 
questions or problems which are identified as relevant in these groups.  

However, apart from these individual strategies we should also focus on organisational or 
institutional strategies. At the level of the unit or department, following such a quality 
pathway would also mean to explicitly participate in community building and the active 
shaping of standards within our relevant academic environment. At this point I only make 
some preliminary remarks on such an endeavour, but it would be interesting to engage 
more with such questions in the future. One element of such a strategy at an institutional 
level could be to more explicitly build our own research community at Tema T, e.g. reflect 
on how we define and strengthen our research topics at the unit and how they relate to each 
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other and are part of a greater whole. We certainly are already making efforts in such a 
direction, e.g. the discussion of selected research proposals across seminar groups. Another 
effort could be to think more explicitly about how we position our research fields in 
relation to other research groups at national and international level, build institutional 
relationships, increase the exchange of researchers between us and other groups etc. A 
further element more directly focusing on quality issues certainly is to actively engage in a 
dialogue with our peer groups about research quality, e.g. by continuing to ask for 
feedback from PhD opponents and members of PhD committees (and maybe consider also 
other formats for such an exchange), by strategically deciding who to invite for such 
assessments, and by actively engaging in peer review processes ourselves. Not least, as 
mentioned earlier, we should keep being engaged at the university level in finding better 
ways for dealing with the problem of assessing interdisciplinary research output with 
measures tailored to natural sciences and think about how to make the output and impact of 
our research more explicit in alternative ways.  

The point I want to make with this list of efforts at Tema T level, is that research quality is 
not only an individual achievement (nor only a questions of providing sufficient support 
for individual researchers to carry out good research), but it is also an institutional and 
organisational achievement, e.g. to reach a better congruence between the specific 
characteristics of our research field and the standards by which quality is defined (by our 
immediate peers, but also by our immediate university environment, by the disciplines we 
often relate to, or by national assessment commissions). 
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A Provocation On Quality 
(Draft the first) 
 
Steve Woolgar 
 
1. Wherein we offer certain humble thoughts in respect of an invitation1 to dwell somewhat upon 
the topic of Quality, and to do so insofar as is within our gift, with some small measure of invention. 
 
2. Wheretofore it is established that our field of Science and Technology Studies (to which we are 
like to make brief reference as “STS”) has enjoyed considerable success. 
 
3. Whereof we truly observe that the most interesting and important aspect of the said STS is its 
capacity to deflate grandiose ideas and concepts. 
 
4. In particular, know we full well that STS has brought down to earth many highly honorific and 
revered notions. At least temporarily, in some communities and contexts. 
 
5. The more classical epistemologically flavoured notions which have found themselves troubled and 
disturbed include: proof, truth, fact, evidence, mathematics, experiment, deduction, logic, 
rationality, representation and validity. 
 
6. To name but a few. 
 
7. Not to mention ‘science’ and ‘technology’. 
 
8. Thereby, “proof” turns out to be the contingent upshot of the alignment of particular actors; a 
“fact” is the temporarily stable outcome of processes of social construction; “truth” is the upshot of 
a specific network of allies and resources (the strength of which is a reflection of the work required 
to dismantle the network); “evidence” is revealed to be anything but a neutral, clinical, sociologically 
innocent, rendition of a state of affairs; “mathematics” is mere number work; and so on. 
 
9. In every case hath it been shewn fully well that what is often taken to be a special, highbrow, even 
transcendental property or procedure, can be respecified as a matter of contingent, happenstance, 
locally accomplished, practice. 
 
10. A corollary of the respecification of these weighty terms is that their non technical counterparts 
stand also capable of demystification. This follows from a) the longstanding ‘hardest possible case’ 
argument viz. if it can be shewn that the hardest possible case of knowledge construction (scientific 
knowledge) is socially contingent, then all other ‘lesser’ forms of construction can be similarly shewn 
to be contingent. Thus, insofaras we shew that mathematics is socially contingent, it is a matter of 
some ease to argue that, say, declarations of “progress” are similarly locally instantiated. And it 
follows from b) the observation that standard technical terms depend in their definition on the 
exclusion of social (contingent) factors. If we respecify these terms, then their counterpart ‘social’ 
terms are implicated.  
 
8. In other words, the STS respecification of the epistemological entails the respecification of the non 
epistemological ie of that of which we speak as “the social”.   
 

                                                           
1 Thanks to CF Helgesson for the invitation. Also to Willem Schinkel for organising the Amsterdam KNAW symposium on “What Is Scientific 
Quality?” on 11 Dec 2014, and to participants in that event for their questions and comments.    
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9. Of which an entire wide range of “non technical” ideas and concepts are amenable to critical 
deflation. Here we think of familiar grandiose concepts such as society, social, relation, context, 
governance, culture, interest, cognition and value. 
 
10. To name but a few. 
 
11. Not to mention ‘sociology’ and ‘social science’. 
 
12. Unnerving to some, exciting to others, the staples of our own social science theorising are thus 
subject to demystification, respecification, disturbance and trouble. 
 
13. Of which, the notion of Quality offereth itself as an ideal candidate for critical deflation. 
 
14. Truly, it is known that Quality has been the subject of manifold widespread speculation, 
especially among philosophers. For example, in his otherwise admirable 1974 treatise on the epic 
struggle between romanticism and rationality, Mr Pirsig famously offers “quality” as a massively 
disappointing compromise solution. 
 
15. In these and similar treatments of Quality we note the wholesale absence of any insights into the 
actual practices of quality.  
 
16. For Quality hath all the appearance of a transcendental property: it is a familiar essence. And yet 
the exact specification of it greatly vexes one and all. As is commonly remarked in the vernacular: “I 
cannot say exactly what Quality is, but I know it when I see it”2. 
 
17. And thus we observe that the very notion of Quality possesses the quality of ineffability. 
 
18. And this in part accounts for widespread disagreements as in what Quality consists. 
 
19. And we note the significance of the rise of regimes of accountability. Dating from at least those 
forms of neo liberalism perpetrated by such as Thatcher and Reagan, there emerges the desire to 
promote “value for money” and subject all manner of divers activities to the gaze of audit. 
 
20. Whereby we observe the myriad efforts of divers bodies to capture, codify and measure (assess, 
rate, rank, evaluate) that which is known as Quality. And that the rendering of this notion in such 
terms can have truly significant, not to say, dire consequences for institutions. Mainly, in respect of 
monies and other resources. 
 
21. And the successful venture known as STS tells us that in order to apprehend the phenomenon 
known as Quality, and to appreciate its manifold incarnations and consequences, we are obliged to 
adopt a form of analytic scepticism. 
 
22. And this analytic scepticism is reminiscent of approaches made by the discipline known as 
anthropology. Wherein through ethnographic research, efforts are made both to engage with the 
phenomenon and yet maintain distance from it, to believe it and yet remain unconvinced, to 
describe our dealings with the Natives, our arguments and agreements with them, in short to 
document in fine Detail all the travails of our journeys to and from the domains of Quality. 
  

                                                           
2 The “I know it when I see it” phrase was made famous in US Supreme Court Justice Potter Stewart’s 1964 “threshold test” for 
pornography. Thanks to Anna Sparrman and Elies van Sliedrecht.   
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23. We therefore Recommend that our approach to the problem of Quality embrace the analytic 
scepticism of ethnography and that, in line with several prior Inquiries, our venture be henceforth 
known as qualitography. 
 
24. And we note the pleasing double meaning of entitling our undertaking “An ethnography of 
Quality”. 
 
25. Whereby we discover that the transcendental thing called Quality can be respecified as a matter 
of contingent, happenstance, locally accomplished, practice. 
 
26. Wherefore we additionally and most urgently insist to deploy all the Reflexivith powers that are 
enabled through qualitography, namely that we simultaneously understand and engage in the 
practices of Quality as an integral part of our Inquiry. 
 
27. This entails a pragmatic modus operandi, not to mention a degree of cunning, learning from the 
efforts of those others who have successfully accomplished Quality (as well as from those who have 
failed). 
 
28. And we observe something of the manner and dynamics of disagreements and disputes about 
Quality and about quality practices, and we learn how to configure the users/assessors of (our) 
quality. 
 
29. Like any organisation subject to the audit gaze - be it department, company, research group, 
university - we cannot avoid to endeavour to “improve our quality”. To do otherwise would be to 
take the bold but risky step of withdrawing from the game in which all our competitors and 
collaborators are immersed. 
 
30. So yes, we want more quality, we want to encourage that in ourselves and others, we want 
various audiences to admire our quality. It is after all a major currency of contemporary value 
(others include novelty, innovativeness and, perhaps most intriguingly, “impact”) which we must 
learn to master. 
 
31. But our pursuit of quality must both be informed by, and part of, our qualitography, diligently 
pursued with appropriate doses of reflection and irony.    
 
32. Qualitography first requires us to pursue some basic top level questions such as: Quality for 
whom? What does quality consist in, as a deflated matter of practice? Which agencies and 
institutions are defining quality and how? What metrics of quality are being defined and how? 
 
33. But further, we can bring to bear the full force of myriad insights and devices within STS. This 
enables us to draw upon STS lines of inquiry such as the following:  
 

34. Which and what allies do we need to bring on board in order to “improve the quality” of 
our work? 

 
35. How best should we configure the users/assessors of quality? 

 
36. What manner of certainty trough shall we establish with respect to assessors of our 
quality? 

 
37. Through what forms of co-ordination work are multiple enactments of quality managed? 
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38. Some other example from an indefinitely long list. 

 
39. Thus in sum do we Recommend: we avoid merely pontificating on Quality, in the manner of an 
idealised detached objective observer of a remote scene, and instead incorporate STS insights about 
quality into our own practices. 
 
40. This is a task of first importance but none should underestimate its difficulty, the degree of 
difficulty directly reflecting the extent of our obeisance to the flat texts of realist convention.  
 
41. So it seems to me we need new ways of thinking about quality, which means new ways of 
applying STS insights to our own practices. 
 
42. Perhaps involving experimenting with novel formats of expression and argument, to help us 
move from the pompous to the practical. 
 
43. Is this okay as a first effort? 

44



Mailing address:
Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping

Tel: +46 13 281000 • Telefax: +46 13 284461

FÖRTECKNING ÖVER ARBETSNOTAT UTGIVNA VID LINKÖPINGS 
UNIVERSITET, INSTITUTIONEN FÖR TEMA TEKNIK OCH SOCIAL 
FÖRÄNDRING 
Förteckning över A-notat fr o m 2010 – 

356.  Helgesson, C-F: Eight reflections on quality in reseach. Juni 2015 (44 sid)
355.   Palm, Jenny:  ”Smarta resan” i Linköpings kommun – ett projekt för att 

förändra medborgarnas resvanor. Mars 2015  (99 sid)
354.   Palm, Jenny:  Processutvärdering av förstudien ”Östra Valla – demo 

-område och testbädd”. Februari 2015 (27 sid)
353. Magnusson, Dick:  Ägarförändringar på den svenska fjärrvärmemarkna-

den – en översikt över förvärv och avyttringar 1990-2014. Februari 2015 
(86 sid)

352. Magnusson, Dick:  Måluppfyllelse, medborgarinflytande och social håll-
barhet i stadsdelsutvecklingsprojektet – En forskningsöversikt. Februari 
2015 (39 sid)

351. Fagrell, Mia:  Ren och torr tvätt. En studie av hyresgästers vanor och an-
vändning av teknik för att tvätta och torka textilier. November 2013 (27 sid)

350.  Lindén, Lisa:  Calculating Medical uncertainties: Enactments of the HPV 
vaccine in Läkartidningen. September 2013 (47 sid) 

349. Nilsson, Johan:  Studying consumers? Recent social science interest in 
market research. Augusti 2013 (35 sid)

348.  Sanne, Johan M:  Samtal i säkerhetstjänst i järnvägen – vilka avvikelser 
leder till olyckor? Slutrapport från projektet Samtal i särkhetstjänst: sam-
talsdisciplin eller samarbete, tillitsskapande och ojämnlika maktrelationer. 
Juni 2013 (27 sid)

347.   Ingelstam, Lars:  Vapen i Sverige och i världen. Mars 2012 (92 sid)
346. Verksamhetsberättelse 2010. Juni 2011 (61 sid) 
345. Glad, Wiktoria:   Flernivmodell för innovativa energisparåtgärder i drift, 

förvaltning och underhåll av byggnader. Slutrapport.  Maj 2011  (32 sid)
344. Thoresson, Josefin, Tengvard, Maria och Palm, Jenny:  Regionala klimat 

och  energistrategier i Skåne och Västra Götalands län. Planering, aktörer 
och samverkan. Oktober 2010 (48 sid)

343. Karlsson, Kristina, Olaison, Anna och Skill, Karin:  Mapping and Charac-
terizing 

 Nordic Everyday Life Research. Juni 2010 (86 sid)
342. Verksamhetsberättelse 2009 (46 sid)
341. Ellegård, Kajsa:  Med gemensam kraft – för ett bekvämt vardagsliv med elsnå-

la och eleffektiva hushållsapparater. Slutrapport från projektet ”Elanvändning 
i hushåll – hinder och incitament att spara el”. Januari 2010 (26 sid)

TEMA 
Teknik och social förändring

Department of Thematic Studies
Technology and social change

Eight reflections on quality in reseach. 

Helgesson, C-F

Arbetsnotat nr 356, juni 2015
ISRN LiU-TEMA-T-WP-353-SE

TEMA-T arbetsnotat
TEMA-T working paper

ISSN 1101-1289


	kvalitetsessäer 150624
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