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Försommarhälsning från Jannica Krafft:

Förvirring, inspiration och en massa
frågor…
Livet som nybliven doktorand är inte alltid enkelt. Och svårare lär det
bli, jag har ju knappt kommit igång! Första tiden har präglats av
frustration och förvirring blandat med inspiration och glädje. Jag har på denna korta tid
träffat otroligt många spännande människor, läst intressanta forskningsartiklar, haft
intressanta diskussioner och fått nya insikter. Men framförallt är jag just nu mest full av
frågor.
Klarar jag det här? Vad är det för frågor jag vill ha svar på? Var ska jag söka efter svaren? Hur
formulerar man en forskningsfråga?
Vilka artiklar ska man läsa? Hur utvärderar jag om artikeln är relevant? Är artikeln av tillräcklig
kvalitet? Hur avgör jag det?
Är detta något nytt? Är inte allt redan gjort? Hur ska detta tolkas? Hur ska jag förstå allt? Är
detta en ny infallsvinkel? Är detta på en tillräckligt hög nivå? Är detta tillräckligt innovativt?
Är allt som kallas rådgivning verkligen det? Är inte en del "bara" service? Är coachning
rådgivning? Är coachning bara ett modeord? Har inte rådgivare alltid jobbat coachande? Eller är
det bara ”bra” rådgivare som jobbat coachande?
Hur når man egentligen fram med sina råd? Hur vet man om ens råd är rätt? Är man tillräckligt
tydlig? Hur mycket behöver råden individanpassas? Till rådgivaren? Till lantbrukaren?
Överhuvudtaget? Alltid? Eller inte alls?
Hur funkar det i andra länder? Vem gör det bäst? Vad är det som gör att det är bäst? Vad kan vi
lära av det? Vad finns det för röda trådar i lyckade exempel? Vad finns det för röda trådar i
misslyckade exempel?
Vet lantbrukarna vilken rådgivning de behöver? Vet lantbrukarna vilken rådgivning som finns att
få? Hur ofta ska lantbrukare och rådgivare träffas? Bör lantbrukare byta rådgivare ofta? Eller
sällan? Kanske grupprådgivning är det bästa? Eller ERFA-grupper?
Hur når forskningsresultaten verkligheten i dag? Hur ser rådgivarens roll ut när det kommer till
tillämpningen av nya forskningsresultat? Har rådgivarna tillgång till det senaste?
Hur kommunicerar forskarna? Finns det några flöden åt andra hållet, från lantbrukare till
forskare? Är det så att de bästa lantbrukarna ligger före forskningen?

Vilka krav ställs på mig? Vad sjutton är det egentligen jag ska göra? Vågar jag be om hjälp?
Kommer jag hinna?
Det här är bara några av de frågor som jag tampas med just nu, och fler lär det bli!
Förhoppningsvis kommer jag att hitta många svar, men troligen leder de i sin tur till lika många
nya frågor.
Att få chansen att doktorera är en barndomsdröm som blivit sann. Det kanske låter knäppt
att ha det som barndomsdröm, men med en pappa och en styvmor som disputerade när jag gick
på lågstadiet så har det ju faktiskt sin förklaring.
En dröm om att få forska. Drömmen om att få veta något först. Det hade kanske varit lättare
i ett annat ämne än just rådgivning - men förhoppningsvis kan mitt arbete i framtiden bidra med
en liten - men viktig - pusselbit.
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