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Förord

H

ur ska en jubileumsfond fira sitt eget jubileum, 50 år efter
grundandet? För Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är svaret inte
alldeles enkelt. Å ena sidan inte alltför storslaget och iögonfallande, å andra sidan tillräckligt profilerat för att vara ”fondmässigt”
och i linje med traditionerna.
Till traditionen hör att hugfästa jubileerna med en bok. Böckerna
som presenterades i samband med jubileerna vid 25 och 40 år var i första
hand tillbakablickande. Efter 50 år känns det naturligt att öppna perspektiven framåt och utåt. Likt en människa som står på höjden av sin
levnads branter – och som känner att där är skönt att stå – kan väl en
stiftelse behöva se sig om och begrunda möjligheterna under kommande
år!
Redaktionen för denna jubileumsbok har som spejare rekryterat skribenter från olika delar av världen och vetenskapen. Min tacksamhet
går till författare och redaktörer för deras engagemang och uppslagsrikedom.
Under mina år som vd i RJ har jag ofta funderat över de liknelser som
används för att karaktärisera fonden. Igångsättare, tändstift, öppen postlåda för forskarnas idéer är några av de många metaforer som återkommer,
och i mitt bidrag till denna bok lanserar jag fonden som katalysator!
Likafullt är nog metaforerna av botanisk karaktär vanligast. RJ sätter
tankefrön, låter späda plantor spira, tuktar någon gång vildvuxna rabatter – och bistår i anläggningen av vetenskapens nya drivhus.
Det känns som om detta blomsterspråk lämpar sig nu när denna
jubileumsbok presenteras. Det som överlämnas till läsarna är ingen omsorgsfullt utformad grundritning för framtidens vetenskapliga odling.
9
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Tvärtom. Här överräcks en bukett av sällsynta och säregna blommor,
några vildare än vackra, andra både färgglada och doftande.
På många vis känns detta passande. Forskningen inom humaniora
och samhällsvetenskap gynnar och gynnas av mångfalden och det fritt
växande. Den och dess finansiärer ska ge utrymme för det annorlunda,
oväntade, överraskande, uppmuntrande, omskakande, störande. Törnet
bland rosorna, tisteln bland pionerna, knölklockan invid kungsliljan,
maskrosen och tusenskönan i golfgräset.
Jag hoppas att boken blir läst och inspirerar! Om 50-åriga Riksbankens
Jubileumsfond blomstrar eller inte får andra bedöma. Däremot är fonden,
som en av min företrädare uttryckte saken, ”fairly fit for the future” och
redo att fortsatt bidra till att det förflutna kan nytolkas, vår egen samtid
genomlysas och en av oss alla okänd framtid mötas.
Göran Blomqvist
vd

10
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björn fjæstad & jenny björkman

Tänka djupt är stort,
tänka vidare är större
De många och allvarliga samhällsutmaningar vi står inför kräver
klok användning av mänskliga och ekonomiska resurser inom
forskning och högre utbildning. Vägen dit ligger dock inte
tydligt utstakad, utan kan skapas endast genom bred och
engagerad medverkan av en rad olika samhällsaktörer.

R

iksbankens jubileumsfond är en forskningsfinansiär. Det
innebär att fonden tar emot ansökningar från forskare om pengar
till forskningsprojekt, bedömer dessa ansökningar samt beviljar
en liten andel av dem – en andel som till följd av det mycket höga ansökningstrycket tyvärr blivit allt mindre med åren.
Men RJ är så mycket mer. På två skilda sätt är fonden en stark aktör i
forskningssamhället: dels inomvetenskapligt genom att prioritera områden där forskning bedöms angelägen, dels forskningspolitiskt genom att
RJ:s göranden och låtanden påverkar andra aktörers uppfattningar och
beslut – exempelvis riksdag och regering, andra forskningsfinansiärer och
landets lärosäten. I många fall har RJ lett utvecklingen och varit föregångare. Detta är en viktig roll för en stiftelse som RJ, som kan förhålla
sig självständigt till både statliga och icke-statliga aktörer och bör gå sin
egen väg när så bedöms vara klokt. Genom att RJ inte är en myndighet
som Vetenskapsrådet och övriga forskningsråd är fonden så mycket friare
att själv bestämma om inriktning och arbetssätt. Det har gjort att RJ
under årens lopp genomfört en rad innovationer, allt från områdesgrupper till tvåstegsansökningar, allt från forskartjänster placerade i
11
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näringslivet, som Flexit, till längre karriärtjänster riktade till en smal elit,
som Pro Futura.
Dessutom är fonden en arbetsplats, både för fast anställd personal och
– minst lika viktigt – för människor som är lösare anknutna till RJ. Dessa
senare omfattar i huvudsak forskare som deltar i olika slags prioriteringsarbete, men också exempelvis styrelseledamöter, vilka hämtas från riksdagen och finansvärlden. Även om fondens personal inte uppgår till ens
tjugo individer, är det genom åren faktiskt långt mer än tusen externa
personer som under längre eller kortare perioder dels gjort avtryck i RJ:s
verksamhet, dels tagit med sig erfarenheterna från fonden till sina ordinarie arbeten.
Årsboken för detta jubileumsår – fonden fyller 50 år på bokens utgivningsdag den 6 maj 2015 – plockar upp de flesta av dessa olika trådar.
Temat anknyter till en av de senaste årens stora satsningar som RJ tagit
initiativ till: en med andra finansiärer gemensam utlysning kallad Sam
hällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Det är en paradox att de svenska
universiteten och högskolorna – trots sitt fokus på just forskning – saknar
forskningsbaserad systematisk kunskap om den egna sektorn, alltså om
forskningens förutsättningar, former och följder, om den högre utbildningens position liksom om förhållandet mellan forskning, utbildning
och samhällsnytta. Detta är ett allvarligt problem eftersom det kan inge
osäkerhet om sektorns relevans och effektivitet.
Svenska högskolor och universitet står i dag inför en rad olika utmaningar. Några exempel är den allt hårdare globala konkurrensen, där
länder som Kina, Indien och Brasilien satsar kraftigt på just forskning;
att toppuniversitet etablerar sig utomlands och genom MOOC (internationella distansutbildningar över internet); nya publiceringsmönster där
alltmer av forskningen publiceras i tidskrifter på engelska; beslutsfattares
krav på samhällsnytta; bristande förkunskaper i särskilt svenska och
matematik hos studenterna; resursavvägningen mellan infrastruktur,
stora forskningsprogram och mindre projekt; återkommande diskussioner
om nyttan av peer review och andra utvärderingar; samt den enorma
mängd tid som många forskare lägger dels på att skriva ansökningar, dels
på att granska andra forskares forskningsansökningar, publikationer och
ansökningar till tjänster. När det gäller RJ:s eget område, samhällsvetenskap och humaniora, finns också oroande tecken på att forskningsfältet
håller på att nedprioriteras på EU-nivå.
I dag utmanas dessutom universiteten som kunskapsproducenter. Och
12
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i denna nya värld flätas inte sällan kravet på innovationer och ekonomisk
tillväxt ihop med forskningspolitiken. Därtill sker en allt större del av
kunskapsproduktionen utanför de traditionella universiteten. Här finns
bland annat tankesmedjor, kommersiella undersökningsföretag och lobbyister vars verksamhet kan både stödja och konkurrera med universitetens
humanister och samhällsvetare. Vid ett seminarium som RJ höll för
några år sedan vittnade ett flertal politiker om att de hellre hör av sig till
just tankesmedjor än till någon forskare när de behöver underlag till sina
förslag. En anledning är naturligtvis att kunskapen där är politiskt färgad
och att de fakta som kommer fram därmed lättare kan understödja just
de argument man vill föra fram. Men ett annat skäl är att den kunskap
som politikerna där får tillgång till är lättare att ta till sig – mer koncentrerad, mer relevant och snyggare paketerad. Det finns alltså inte längre
en självklar väg in till besluten för lärosätenas samhällsvetare och humanister via de breda och fleråriga statliga utredningar som förr utgjorde
grunden för snart sagt varje större riksdagsbeslut och dit forskare var
inbjudna och anlitade som sakkunniga. I många fall startades till och med
konkreta forskningsprogram på initiativ av sådana statliga utredningskommittéer.
Varken i dag eller tidigare har det funnits politiker som är emot forskning. Många hänvisar gärna till forskning och till vetenskapsbaserad
kunskap. Därtill har universitetssektorn i dag blivit den i särklass största
statliga arbetsgivaren. Nästan hälften av alla ungdomar i Sverige läser
vidare efter gymnasiet, och lärosätenas verksamhet kostar nära sextio
miljarder kronor varje år. Lägg därtill de samhälleliga utmaningar som
vi varje dag kan läsa om i medierna och som också fordrar ny kunskap:
den globala uppvärmningen, återkommande finanskriser, väpnade konflikter på allt närmare håll, den demografiska utmaning som väntar
många av västvärldens välfärdssamhällen, de svenska skolelevernas försämrade position internationellt sett, ifrågasatt kvalitet i vård och omsorg,
liksom att åstadkomma en vidsynt och verkningsfull integration av alla
dem som söker en ny hemvist i vårt land, eller för den delen den globala
migrationen i sig.
Vi vet dock inte tillräckligt om hur kunskapen skapas, om dess väsen,
villkor och verkningar, dess begränsningar och möjligheter. Vad kan forskningsfinansiärer lära av varandra, vad kan universitet lära av varandra
och vad är det för angelägen kunskap om kunskapsförsörjning som ännu
inte finns?
13
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Den här jubileumsboken innehåller tankar om många av dessa frågor.
I några fall rör det sig om tidiga tankefrön som behöver vidareutvecklas,
i andra om tämligen stabila plattformar som bör kunna bilda grund för
kommande diskussioner och inriktningar. Forskningsfinansiering är ett
centralt samhällsområde där de reella besluten om stora pengar, liksom
om publicering (branschens hårdvaluta) och befordran, i all huvudsak
fattas av – ibland till och med anonyma – kolleger till de sökande och
alltså inte av identifierbara chefer eller andra personer från vilka ansvar
skulle kunna utkrävas, en omständighet som i sig kräver ständig belysning
och diskussion. Forskningsfinansiering är också ett mycket brett fält,
nästan lika brett som begreppet ”forskning”, och i boken finns därför inte
bara mer avgränsade artiklar om hur forskningspengar fördelas utan en
rad spaningar inom närliggande fält. När det handlar om en samhällssektor som omsätter tiotals miljarder kronor per år och – givetvis än mer
viktigt – lägger grunden för vår framtida kultur, samhällsorganisation
och välfärd, då är det av yttersta vikt att forskare, politiker och finansiärer
har en systematisk kunskapsgrund för att kunna tänka vidare.

14
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Non olet
Forskningsfinansiering är en av de avgörande frågorna när det
gäller att driva på eller sätta stopp för den fortgående
kommodifieringen av vetenskapen.

D

et handlar om pengar. Mycket av det som tänks och görs
vid svenska universitet handlar om pengar, kretsar kring pengar.
Forskarens tankar sysselsätter sig med vad som kommer att
hända om man får pengar och vad som kommer att hända om man inte
får pengar. Pengar är det stoff som drömmar om en forskarkarriär görs
av. Som skira spindelvävar spinns tankar och känslor kring återkommande teman: pengar för att fixa nedsättning i undervisningen, pengar
för att bevisa att man kan få pengar, pengar för att kunna anställa en
doktorand och få handleda, pengar som går till overheaden och pengar
som ska avrapporteras, administreras, skickas tillbaka eller utbetalas. För
mycket pengar. För lite pengar. Pengar till fel saker. Pengar till rätt saker
men för sent. Någon annans pengar, som man är avundsjuk på. Fina
pengar och fula pengar. Pengar som förändrar hela livet i ett trollslag.
Pengar, pengar, pengar.
Jag tycker att vi borde ägna oss lite åt att tänka på detta med pengar
inom akademin, utöva lite självreflektion kring ämnet pengar. Det borde
ske i den tradition som de stora sociologerna verkade i, de som för mig
är idoler för att de lyckades tänka på sig själva och sin samtid med distans,
trots att den distansen, framför allt till samhällets pågående förändring,
egentligen inte är möjlig. Jag tänker på Karl Marx, Georg Simmel,
Ferdinand Tönnies, Max Weber och flera andra. Framför allt tänker jag
på dem som analyserade den industriella revolutionens alla flöden,
15
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biverkningar och genombrott. De som studerade vilken påverkan på
människans psyke och levnadssätt fenomen som penningekonomi, urbanisering och uppkomsten av en separat ekonomisk sfär egentligen hade.
Att kunna betrakta sin egen samtid, se saker hända omkring sig, och
lyckas dra ut det essentiella i den utvecklingen, det är för mig ett ideal.
Det är också ett sätt att krypa under skinnet på de närmast slagordsmässiga problemformuleringar beträffande det moderna forskningsuniversitetets utveckling som möter oss i medier, via Facebook och Twitter.
Kanske är forskningspolitiken, den stora, i en mening mindre viktig än
alla de vardagliga undertexter som formar oss, alla de mekanismer, rutiner och funktionssätt som rutar in och formar ett forskarliv. Kanske är
också denna undervegetation, detta buskliv av interndebitering, ISK1 och
utbildningsbidragets vara eller icke vara, alltför underbeforskat i förhållande till mer färggranna och synliga frågor.
Pengaproblemet är särskilt intressant för den som har akademin som
studieobjekt, eftersom pengar står i ett så spänningsfyllt förhållande till
dess centrala kapitalform: det kulturella kapitalet. Pengar får inte vara
viktigt för oss, för då förnekar vi oss själva som rättmätiga aktörer på det
autonoma akademiska fältet. Pengar är bara ett medel. Pengar får inte
styra vad vi är intresserade av, och pengar med alltför tydliga kopplingar
till externa intressen är smutsiga pengar. Pengar måste bara finnas till
hands, de får aldrig dominera. När de ändå gör det kan vi inte tala om
det, eftersom blotta misstanken att det är så får långtgående konsekvenser för vår självbild. Akademin är inte en penningekonomi utan en bytesekonomi. Den som bekräftar betydelsen av pengar eller betydelsen av
pengar som drivkraft solkar sin sköld och avhänder sig det som är värt
något i en akademisk bytesekonomi. Inte minst av det skälet är pengar
värt att skriva om och fundera över, eftersom de, som Mary Douglas
skulle ha sagt, är smuts inom en akademisk kontext, och i egenskap av
smuts något som skapar fara och oordning.2
Ännu mer intressant blir pengafrågan om man betänker att akademin
under de senaste trettio åren alltmer kommit att behärskas av en kapitalistisk logik, till följd av det globala skiftet i vad som betraktas som
värdeskapande (numera kunskap), vad som betraktas som den centrala
kapitalformen (numera humankapital) och i hur vi organiserar den kunskapsproduktion och kunskapsreproduktion som de största ekonomiska
aktörerna har behov av. Universiteten har globalt blivit inkorporerade i
nationella strategier för att möta den internationella konkurrensen, och
16
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de har också i ökande grad blivit producenter av den kunskap som storföretagen under 1900-talet byggde stora FoU-avdelningar för att åstadkomma.3 Finansieringen av universitet och högskolor kan på ett behändigt vis användas i regionalpolitiken och för att gömma undan sådant
som förr skulle ha betraktas som industristöd.4 Den ekonomiska logiken,
som vi lite schematiskt skulle kunna sammanfatta som prismekanismen
i centrum (utbud/efterfrågan styr), effektivitetsfokus och rationalism,
dominerar numera såväl grundutbildningen som forskningen inom akademin. Detta gör det ännu mer skruvat att vi inte har redskap för att
diskutera och problematisera pengar och pengars betydelse. Den ekonomiska logiken simmar torrsim i ett hav av självförnekelse, samtidigt som
den ogenerat invaderar det som egentligen bör drivas av vetenskapliga
överväganden: frågeformulering, arbetsorganisation, förhållande till kolleger och till arbete. Det är ingen som skäms för att de pengar man fick
till ett projekt också fick bestämma hur mycket och vad som åstadkoms
i det projektet. Snarare tvärtom, att låta finanseringen styra vad som görs
är rationellt och professionellt beteende; gör man annorlunda är man en
drömmare. Men om vi säger om detta beteende att pengar styr vilka frågor
som ställs, då kommer protesterna att bli högljudda. Så går det helt enkelt
inte till på universitetet.

Projektet
En stor och över tid växande andel av dem som arbetar med forskning
och undervisning vid svenska universitet saknar fast anställning. Antalet
utexaminerade doktorer har vuxit mycket snabbare än antalet fasta anställningar: lektorat och professurer. Tar jag min egen institution som
utgångspunkt kom ett tiotal avhandlingar ut i institutionens serie under
1980-talet, ungefär dubbelt så många under 1990-talet och dubbelt så
många som det under 2000-talets första decennium. Antalet disputationer fördubblades vart tionde år under trettio år, men tjänsterna blev inte
nämnvärt fler. Man skulle kunna säga att det är denna utveckling som
har lett till att fler och fler forskare lever på projektmedel, externa medel
som är begränsade i tid och som har ett bestämt syfte för sin användning.
Men man kan också vända på steken och säga att denna utveckling var
möjlig tack vare – samt att expansionen av forskarutbildningen skedde i
symbios med – en allt större volym på den externa forskningsfinansieringen. Dagens diskussion om ett akademiskt ”prekariat” skulle inte ha
17
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varit rimlig för fyrtio år sedan, för då fanns inte möjligheterna för ett
sådant prekariat att utvecklas. Externa medel har möjliggjort karriärer
som innebär att ett tiotal år efter disputationen tillbringas som projektforskare, samtidigt som de har medgivit finansiering av fler doktorander.
Den ökande andelen externa medel har åstadkommit mer av det mesta,
dock inte fler fasta tjänster. För ett litet ämne som ekonomisk historia
har denna utveckling i stort varit av godo. Externa medel har uppmuntrat pluralism och givit oväntade chanser till utveckling och luftombyte.
Blotta det faktum att forskningens volym ökat har varit viktigt för de små
ämnena. Få människor och få tillskott av impulser utifrån skapar i värsta
fall stagnation.
Uppkomsten av ett normaltillstånd som innebär att forskningen till
stora delar är externt finansierad har fått många intressanta konsekvenser
för vårt sätt att se på och förhålla oss till forskning inom universitetet.
Detta gäller såväl forskare som doktorander och administratörer, och det
gäller också universitetet som organisation. När det gäller forskarna kan
vi konstatera att det uppstått en grupp vid universitetet som benämns
just forskare och som har forskning som sin huvudsakliga arbetsuppgift.
Detta innebär i sig ett visst ifrågasättande av det organiska sambandet
mellan undervisning och forskning, eftersom forskarens rätt och skyldighet att undervisa inte är stadfäst. Har institutionen ett litet utbildningsuppdrag och är projektets färdigställande i tid prioriterat, uteblir undervisningsinsatsen. Det är också oklart hur stort engagemang en institution
i allmänhet kan vänta sig av sina forskare. Institutionen tar ju inget ansvar
för forskarens fortsatta anställning, och det informella kontraktet säger
att forskaren har rätt och plikt att tänka främst på sig själv och sitt projekt.
Annars kan den meritering som är själva syftet med projektet komma i
farozonen. Forskaren har därför ofta mindre del i det som är gemensamt
än andra på institutionen.
Jag skulle också vilja pröva tanken att projektifieringen av forskningen
lett till en förändrad definition av själva fenomenet forskning. Det välavgränsade projektet, kopplat till en påse pengar av viss storlek, har på
ett omärkligt sätt blivit huvudsaklig organisationsform för aktiviteteten
forskning. Något tvingande krav ett ha en viss uppgift formulerad för
sig för att få rätt att tänka och undersöka finns ju egentligen inte. Om
man har en tjänst går det bra att forska vid sidan av alla andra tjänsteplikter. Det kan vara en närmast omänsklig uppgift att hinna med det
om man undervisar på heltid, men detta är en praktisk begränsning, inte
18
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en kognitiv sådan. Man kan tänka sig forskning som ett slingrande spår
genom livet, där man följer sin egen tråd framåt i den takt man hinner.
Man kan tänka sig att centrala verk inom en disciplin kan skrivas utan
att det har funnits några pengar som varit särskilt knutna till skrivandet
av dem. Det är helt enkelt inte nödvändigt att ha projekt för att forska,
och det blir knappast bättre forskning av det man gör för att det har funnits särskilda pengar knutna till det. Jag tror att likställandet av forskning
med projekt skulle behöva utmanas och problematiseras. Vad innebär det
egentligen?
Projektifieringen av samhället i stort är ett centralt sociologiskt fenomen, och dess underliggande ideologi, dess företagsekonomiska doxa, har
jag skrivit om annorstädes.5 Projektledning är inom näringslivet en särskild arbetsuppgift, som innebär särskilda kompetenser. Den är också ett
tidens tecken, eftersom den innebär en latent konflikt med den klassiska
linjeorganisationen. Projektet är tidsbegränsat och projektledaren är inte
en del av linjen. Projektledarens huvudsakliga uppgifter är att planera,
leverera och hålla budget. Ett visst antal problem ska lösas inom utsatt
tid. Det gäller att inte ta på sig för mycket eller vara alltför ambitiös,
för projektet får inte misslyckas och inte bli försenat. Det är bättre att
åstadkomma något ganska mediokert inom ramarna än att misslyckas
storslaget.
Projektifiering gör alltså oss alla till entreprenörer med eget budgetansvar, till en viss typ av ekonomiska aktörer. Projektet kräver en viss
administrativ kompetens, det ska räknas på, bemannas och avrapporteras.
Projektet kräver att forskaren kan något mer än forska, nämligen projektleda och projektarbeta. Projektarbetaren lär sig också att presentera sitt
projekt och göra reklam för det. Projektifieringen skapar små företag
inom universitetet.

Avrapportera och leverera
Den tydligaste konsekvensen av projektifieringen är kanske förhållandet
till tiden. Tid är något som många forskare står i ett konfliktfyllt förhållande till. Tiden räcker inte till det man har tänkt sig att den ska räcka
till, eftersom man efter hand som man forskar kommer på fler saker som
måste utredas och undersökas och eftersom vissa saker som man gör
misslyckas. Om det man gör ska vara att betrakta som vetenskap, så innebär det att man inte riktigt vet vilka resultat man ska få när man börjar
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med en undersökning. Empirin ger andra svar än dem man hade föreställt
sig att den skulle ge. Detta kan inte rationaliseras bort om det man gör
ska vara vetenskap och man också ska tillåta sig att utvecklas som forskare. Därför är tidens ändlighet ett problem.
Projektforskaren måste försöka hantera detta problem, eftersom projekt med extern finansiering innebär att pengarna kan ta slut och att
projektet måste avrapporteras. Det finns många olika strategier. Man kan
när man söker bidrag välja att stycka upp sina problem så att bara en liten
del av problematiken hamnar inom projektet. På så sätt kan avrapporteringen göras även om projektet i sin helhet långt ifrån är klart när pengarna är slut. Man kan också välja att söka pengar för att ställa frågor som
man redan har en ganska klar uppfattning om hur de ska besvaras. Inom
medicin och delar av naturvetenskap är den här strategin vanlig. Man
kan naturligtvis också misslyckas med avrapporteringen eller dröja med
den så att finansiären blir missnöjd. Det är ingen bra strategi om man vill
fortsätta att vara projektforskare. Många forskningsfinansiärer fungerar
lite som företag de också: de ger hellre pengar till forskare som med stor
säkerhet kommer att åstadkomma något (konkret) än till forskare som
verkar ha svårt att få ur sig publikationer.
Hur man än hanterar problemet skapas genom projektets begränsning
i tid en diskursiv länk mellan forskning och ekonomiskt handlande.
Forskaren kan vara en Spara, som alltid söker projekt för lagom stora
arbetsuppgifter och avrapporterar dem i tid, gärna medan det finns lite
pengar kvar i projektet, eller en Slösa, som struntar i ekonomin och låter
pengarna ta slut innan projektet är klart att avrapportera. En viss sorts
beteende syftar till att hindra att den situationen uppkommer, och det är
att ta ut mindre och mindre andelar av projektpengarna, att suga på de
sista korvörena genom att gå ner i tid. Att göra så fungerar bara delvis
eftersom det brukar finnas ett datum då pengarna ska vara förbrukade,
en ”sista förbrukningsdag” efter vilken projektet ohjälpligt går på övertid.
De allra värsta slösorna är de som inte alls blir klara med det de ska göra
i projektet. Det är min uppfattning att detta har kommit att bli betraktat
som omoraliskt eller ett tecken på dålig karaktär, och att det i detta hänseende görs ganska liten skillnad på människor som faktiskt inte arbetat
med det de skulle (sådant händer) och människor som arbetat idogt men
inte hunnit med allt de ville göra, för att de vetenskapliga problemen fick
styra. Även de senare betraktas inom den akademiska gemenskapen med
viss misstänksamhet.
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Den projektifierade forskningskulturen talar ekonomiska.6 Den använder ord som är gängse inom näringslivet, och den behärskas av en föreställning om effektivitet som en ledstjärna för verksamheten. Det man
skriver blir ”deliverables” och det blir viktigt att leverera. Jag tycker själv
att det är det roligaste som finns att skriva, jag skriver vällustigt, stolt
över min förmåga att uttrycka det jag vill säga på vacker eller åtminstone
korrekt svenska, men jag har aldrig tänkt på det som att jag levererar när
jag skriver klart något. Jag tänker på det som att jag skriver klart något.
Verbet leverera har en otäck bismak av transportlogistik och managementbubbelibubb som jag inte uppskattar. Ikea levererar ibland saker
hem till mig men jag levererar aldrig.

Att attrahera
Svenska universitet har inte alltid råd att låta sina anställda lektorer och
professorer forska. Lektoraten är ju ursprungligen undervisningstjänster,
och i ett historiskt perspektiv är det inte så märkligt om de inte innehåller så mycket tid som är särskilt avsatt för forskning. Inte heller behöver
detta vara något problem, förutsatt att arbetsvillkoren är sådana att man
som lektor kan forska ändå. Även professurerna är ju, om vi går riktigt
långt tillbaka i tiden, tjänster som är avsedda för undervisning snarare än
forskning. Därför är det konstiga i dagens situation kanske inte så mycket
bristen på betald arbetstid för forskning som föreställningen att alla
ändå ska forska, i meningen skaffa sig externa medel att forska på. Ve
den tjänsteinnehavare som vill ägna sin tid åt annat än att skriva ansökningar.
Det blir allt svårare att låta bli också, eftersom meritvärderingen i
samband med tjänsteansökningar nu explicit kopplats till ”förmågan att
attrahera forskningsmedel”. Uttrycket i sig är talande. Det är inte idérikedom vi talar om här, eller kreativitet. Det är förmågan att attrahera.
Googla på ”förmågan att attrahera” så ska ni få se vad det betyder. Attrahera används i ordvändningar som ”attrahera investeringar”, ”attrahera rätt kompetens” och ”attrahera framtidens ledare och specialister”.
Det handlar om att dra till sig en resurs på en marknad, genom att förefalla vara attraktiv, det vill säga förefalla vara högproduktiv och avkasta
god vinst. Ett tydligare symptom på ekonomiseringen av akademin är
det svårt att finna. Den begåvade människa som inte attraherar forskningsmedel (och inte levererar) är inte längre välkommen att arbeta vid
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svenska universitet. Kanske är det till och med så att definitionen på
begåvning håller på att ändras, så att det betyder just detta som jag nu
nämnt: förmågan att dra in forskningsmedel i konkurrens och förmågan
att sedan avrapportera dem. Det är naturligtvis inget fel med vare sig att
lyckas få medel eller att sedan omsätta dem i forskning. Men som definition på hög vetenskaplig kvalitet är de undermåliga kriterier, så länge
man inte sätter dem i relation till kvaliteten på det som skrivs.
Jag skulle vilja skriva något drastiskt här, om varför det håller på att
bli på det viset. Jag tror att man måste se skeendet som en naturlig konsekvens av den utsvältning som i många år skedde inom sektorn, genom
att antalet studenter ökade mer än medlen för grundutbildning och
genom att fakultetsmedlen för forskning ökade mycket lite i förhållande
till de medel som delas ut i konkurrens. Universiteten har helt enkelt
blivit beroende av de externa medlen för sin försörjning och överlevnad,
och forskningen har kunnat få en mycket större volym genom de externa
medlen. Administrationens försörjning är också beroende av de externa
medlen, vilka fungerar som något slags kraftfoder utöver den annars
ganska magra gräsdiet som staten tillhandahåller. Det är därför inte
konstigt att universiteten vill försäkra sig om att deras framtida tjänsteinnehavare har förmåga att bidra med sådant kraftfoder.
En oförutsedd konsekvens av viljan hos universiteten att anställa ”de
attraktiva”, liksom den tysta rekommendationen till alla forskare att
ständigt söka nya medel även när man inte behöver dem, är det växande
problemet med oförbrukade forskningsmedel. De stora universiteten är
dopade med mer medel än vad som rimligen kan förbrukas. Så uppkommer problemet att de pengar som finns måste jobbas upp. Den kapitalistiska logiken säger pengar → vara → pengar: de pengar som finns måste
bli till artiklar och böcker. Den förkapitalistiska logik vi är på väg att
lämna inom akademin sade i stället vara → pengar → vara: de undersökningar vi vill göra måste vi skaffa finansiering till, på det sätt som går.
Det är skillnad på de två tänkesätten.
Det ligger i radikala lösningars natur att de ofta skapar nya problem.
Projektifieringen skapade en klass av entreprenörer, småföretagare, inom
universitetet. Ackumulationen av medel, förstärkt genom den betoning
på stora projekt som dominerat forskningsfinansieringen under 2000talet, har skapat ytterligare en ny klass: de stora ägarna. De stora ägarna
har så stora projekt och så mycket pengar att dessa pengar påverkar ekonomin inom en institution eller kanske en hel fakultet. Vårt system
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innehåller vid det här laget ganska många Majorskan på Ekeby, hon som
i Gösta Berlings saga kunde säga att
vinkar jag med ett finger, så springer landshövdingen, och om jag vinkar
med två, så springer biskopen, och vinkar jag med tre, så dansa både
domkapitel och rådmän och alla brukspatroner i Värmland polska på
Karlstads torg.7

De stora ägarna utgör en reell koncentration av makten och är i makthänseende att se som en motpol till universitetsledningarna. Jag tror att
det är en empirisk fråga både hur den maktkampen ska sluta och vilket
av dessa två maktcentra som bäst kommer att förvalta idén om det
gemensamma som något som är överordnat såväl egenintresset som
marknadens logik.

Pecunia non olet
Pengar luktar inte , men de spelar stor roll i sin luktlöshet. Hur vi organiserar forskningsfinansiering är en av de alldeles avgörande frågorna för
hur svenska universitet ska komma att utvecklas i framtiden. Jag ser forskningsfinansiering som en av de viktigaste frågorna när det gäller att
driva på eller sätta stopp för den fortgående kommodifieringen av vetenskapen. Det finns mycket att fundera på, inte minst ur ett sociologiskt
perspektiv. De reflektioner som Georg Simmel gjorde år 1900 i Philoso
phie des Geldes (i engelsk översättning: The Philosophy of Money) är ännu
giltiga och inte minst i relation till forskningsfinansiering. Simmels tes
var, mycket förenklat, att penningekonomi har åstadkommit djupgående
kulturella förändringar i det västerländska samhället. Penningens status
som objektiv värdemätare förändrade uppfattningen om värde, så att
värde blev något som var kvantifierbart. Pengars universalism, deras brist
på specifik kvalitet, förändrade människors förhållningssätt till kvalitet
och deras sätt att uppfatta förhållandet mellan absoluta värden och relativa värden. Pengar uppmuntrade människor att applicera en mål–medelrationalitet i mycket större utsträckning än vad som dittills hade varit
fallet (Max Weber påstår samma sak9). Pengar gav, och detta är särskilt
intressant tycker jag, upphov till en viss typ av intellektualism som inte
tyngdes av emotionalitet. Pengar, säger Simmel, saknar karaktär:
8
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Förhållandet mellan intellektets roll i livet och pengars roll i livet karaktäriserar de perioder eller intressesfärer där de båda tillsammans dominerar. Detta gör förhållandet först och främst i negativ bemärkelse: genom
brist på karaktär. Om karaktär å ena sidan alltid betyder att personer eller
saker är försvurna åt ett visst levnadssätt som är distinkt från andra levnadssätt, så kan man å andra sidan säga att intellektet inte påverkas av
detta. För det rena intellektet är den neutralt inställda spegeln av en
verklighet där alla delar åtnjuter samma rättigheter, för att dessa rättigheter består i inget mer än att de finns. Visst är det så att människors
intellekt har olika egenskaper, men i strikt mening är dessa skillnader
endast gradskillnader – djup eller ytlighet, bredd eller närsynthet – eller
så har de sitt ursprung i andra mentala energier såsom känsla eller vilja.
Det rena intellektet saknar helt karaktär, inte för att det brister i någon
nödvändig kvalitet, utan för att det existerar avskilt från den selektiva
ensidighet som utmärker karaktär. Även pengar saknar uppenbarligen
karaktär. Liksom pengar i sig är en mekanisk reflex av det relativa värdet
av saker och således är lika användbara för alla, så är också när det gäller
penningtransaktioner alla personer av lika värde, inte för att alla människor har samma värde utan för att inget utom pengar har värde.10

I förhållande till vetenskaplighet och till en djupare och mer schatterad
intellektualism är dessa reflektioner oroande. Kan det finnas en vetenskaplighet värd namnet som inte innebär ett starkt emotionellt förhållande till de egna frågorna och det egna arbetet? Som vilar endast på en
kalkyl över det görbara och det som ger bäst avkastning? Kan det finnas
en vetenskaplighet värd namnet som inte vilar på urskillning, på något
utöver förmågan att gradera händelser, källmaterial, resultat och frågor,
nämligen förmågan att värdera dem utifrån föreställningar om mening ur
ett inomvetenskapligt perspektiv? Kan frågan ”Vad kan jag få pengar för
att göra?” verkligen på allvar ersätta frågan ”Vad är värt att göra?” utan
att det vi gör blir meningslöst?
Själv skulle jag förorda nästan vilket system som helst för forskningsfinansiering som kunde bidra till en avekonomisering av det inomvetenskapliga tänkandet. Det är förstås en utopi, men det ska inte hindra mig
från att utveckla den. Jag skulle, om jag vore forskningsfinansieringsgudinnan Abundantia, dela ut många små pengapåsar i stället för få stora.
Jag skulle dela ut dem på grundval av egna, originella idéer och inte på
grundval av track record. Jag skulle vara mycket sträng i mina krav på
originalitet och akta mig för modevågor och modebegrepp, men samtidigt
mycket ödmjuk. Jag skulle avhålla mig från alltför många klåfingriga
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strategier. Jag skulle sätta gränser för hur mycket medel som tillåts ackumuleras i ett par händer – om inte annat så för att förmågan till egna
briljanta idéer inte alls alltid åtföljs av förmågan att med gott omdöme
välja medarbetare. Jag skulle vara generös när det gäller avvikelse från
plan, och jag skulle vara generös men samtidigt mycket inkvisitorisk när
det gäller frågor som rör full kostnadstäckning. Jag skulle avstå från att
kräva medfinansiering från universitetets sida så långt det ginge. Och jag
skulle sträva efter att alltid, alltid minnas min egen betydelse. Jag skulle
vara gudinna, med makt över människors liv, och det skulle jag betänka.

*
1. ”ISK” ska utläsas ”intern styrning och kontroll”. På Ekonomistyrningsverkets
webbplats kan man läsa: ”Intern styrning och kontroll är den process som med
rimlig säkerhet säkerställer att en myndighet fullgör sina uppdrag och mål i enlighet med kraven i myndighetsförordning.” (www.esv.se/amnesomraden/Styrning/
Intern-styrning-och-kontroll/, hämtad 10 juni 2014). En del av detta arbete innebär att identifiera och värdera risker för verksamheten, vilket alltså myndigheterna
inklusive universiteten är skyldiga att göra, i enlighet med förordningen (2007:603)
om intern styrning och kontroll.
2. Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo.
London: Routledge, 2002.
3. Philip Mirowski, ScienceMart: Privatizing American Science, Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 2011.
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4. Alexandra Waluszewski & Håkan Håkansson, Bakom marknadsfasaden,
Möklinta: Gidlunds, 2014.
5. Ylva Hasselberg, ”Wenell om projekt”, Ord och Bild 3, 2008.
6. Björn Rombach (red.), Den framgångsrika ekonomiskan, Stockholm: Santérus,
2005.
7. Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga, Stockholm: Frith. Hellberg, 1891.
8. Angående historien bakom citatet, se t.ex. www.ancientworlds.net/aw/Post/
1172786 (hämtat 9 januari 2015).
9. Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Lund: Argos, 1978,
s. 9–16.
10. Georg Simmel, The Philosophy of Money (red. David Frisby), London & New
York: Routledge, [1978] 1990, s. 436.
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Söka forskningsmedel
– ett känslosamt kapitel
Också forskare är människor. Det krävs en lång inskolning,
och även efter den kan beteenden och reaktioner vara
mer emotionella än rationella.

N

u brinner det i knutarna. Ansökningarna ska vara inne
om en vecka. Mejlandet inom forskargruppen är intensivt. Här
kommer återigen en ny version, men nu är vi uppe i 11 678 tecken, banta, banta! Varje mening blir granskad. Runt om i svenska universitetskorridorer råder samma hektiska stämning. Det är RJ-dags, dagar
när den akademiska produktionen av folklore, rykten och skvaller går på
högvarv. Vem sitter i bedömningsgruppen? Årets nya namn, tror du de
är bra eller dåliga för oss? Måste även kolla de nya reglerna. Kan vi ha
Lisa med i ansökan fast hon söker i en annan grupp också? Har du hört
vilka andra som söker?
Ansökningstexter skickas på snabbremisser till vänliga kolleger som
kommer med kritiska sista-minuten-råd. Ansökan är fortfarande för blek,
för konventionell, för okonventionell, för kaxig. Det är för mycket/för lite
referenser till andra forskare.
I det akademiska livet odlas fortfarande en sista-minuten-dramatik,
eller det som i andra sammanhang kallats konsten att dansa på deadline.
Varför skicka in ett par dagar i förväg när man kan trycka på sändknappen
en minut före kl. 16?
När det äntligen tryckts på knappen sprider sig ett visst lugn över forskarsamhället, men det är kortvarigt. Snart dags att tackla VR, samtidigt
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som man förbereder sig på att man kanske går vidare hos RJ. I Ansökarsverige skapas bestämda årsrytmer.
I den lilla svenska akademiska världen kan det ibland verka som om
alla känner alla, och alla dessa vill ha ett eget forskningsprojekt, den
nödvändiga finansieringen för att säkra jobbet några år till eller få en slant
till konferensresor och litteraturinköp. ”Vad forskar du om?” är den klassiska frågan som ställs under konferenspauser och korridorsnack. Men
det räcker inte med att bara ha ett löst forskningsprojekt. Helst ska man
ha forskningsmedel, detta tungviktiga ord, och helst då ett RJ- eller VRprojekt, ett tecken på att man vistas vid forskningsfronten. Men med
jämna mellanrum sprider sig håglösheten, inte minst när medelstilldelningen läggs ut på hemsidorna. Inga pengar den här gången heller.
Vad gör vi fel? Orkar vi söka igen när så få procent får utdelning?
I en tid då kraven på forskningsfinansiering skärpts och konkurrensen
ökat, kan det ibland kännas hopplöst att vara en i floden av sökande och
inte ens i närheten av den lilla, lilla tätgruppen. Men i nästa januari sitter
folk och gör ett nytt försök. Det har inte minst att göra med att forskningsmedlen i allt högre grad blivit en nyckelresurs för institutioner.
Därför arrangeras det kurser och seminarier i konsten att söka medel, och
det tillhandahålls mentorer, gamla rävar. Det talas alltmer om ansökningsstrategier och -taktiker. För dem som lyckas väntar allt större uppmärksamhet. Gratulationer läggs ut på hemsidor och champagnekorkarna
smäller. De som återigen dragit en nitlott biter ihop och förbereder nya
försök.
I ett pågående projekt om akademiska vardagskulturer arbetar jag och
Billy Ehn med rutiner, ritualer och förhållningssätt som präglar vetenskapssamhället, främst samhälls- och kulturvetenskaperna.1 En av våra
utgångspunkter är de starka känsloladdningar som finns kring mycket av
skenbart triviala akademiska handgrepp, men också att många av de
regler och normer som styr forskarvärlden sällan är uttalade eller sätts på
pränt. Hur man lär sig skriva och bedöma forskningsansökningar är en
av de frågor jag vill tackla i det följande. Det är en inskolning som inte
sker utifrån handböcker eller föreskrifter utan just i vardagens gnetande,
i korridorsnacket och ryktesfloran.
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Ansökan som genre
Det akademiska skrivandet är starkt genrebaserat. Det finns kulturella
konventioner och matriser för det mesta: hur man ska formulera en fotnot, ett abstract eller en ansökan. Det gäller att veta hur man skiljer en
essä från en uppsats eller en populärvetenskaplig text. Och det handlar
om normer som både förändras över tid och skiljer sig åt mellan olika
akademiska subkulturer.
En av dem som prövat att göra etnografiska studier av ansökarkulturer
är den amerikanske antropologen Donald Brenneis, som under många år
granskat den verksamhet där han själv varit en av aktörerna i National
Science Foundation. Han har speciellt intresserat sig för hur standardisering skapas – hur går det till när forskningsansökningar blir mer och
mer lika? Det finns många skäl till det. Genom att följa etablerade konventioner och inte sticka ut för mycket ökar man chanserna att bli accepterad både av bedömare och på senare år även av nya aktörer: sökmotorer.
Brenneis ger ett talande exempel. I USA har det länge varit en populär
sport bland politiker att granska beviljade forskningsmedel från National
Science Foundation. Det började med senator William Proxmires Golden
Fleece Awards som mellan 1975 och 1988 årligen tilldelades de beviljade
anslag som han och hans medarbetare fann värdelösa, löjliga eller självhögtidliga. År 2011 skrev en annan senator, Tom Coburn, en kritik av
vad han såg som ovärdiga eller ointressanta beviljade ansökningar. Hans
analys baserades främst på abstracts. Detta har enligt Brenneis lett till att
anslagshandläggare börjat rekommendera sökande att inte ha titlar eller
abstracts som riskerar att läsas ”fel” av utomstående kritiska granskare.
Nu gäller det att positionera sig inte bara i förhållande till de akademiska bedömarna utan även till en oförstående omvärld som kan ondgöra sig över fikonspråk eller tolka inomvetenskapliga intressen som
löjliga eller småttiga.2
Abstracts har ingen lång historia i vetenskapssamhället. I USA blev de
vanliga först på 1960-talet, och som i så många andra sammanhang var
det medicinsk forskning som drev på en standardisering av sammanfattningens form och innehåll. Det växande flödet av medicinska artiklar
skapade behov av snabbläsning och enkel kategorisering. Texten ska vara
kort, lättillgänglig men framför allt sökbar. Det skapas så en mall som
sakta men säkert koloniserar andra vetenskapsfält. Jag minns hur jag själv
fick en handfast lektion i detta när jag intervjuade en medicinarkollega,
29
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som förklarade att han sällan hade tid att läsa annat än abstracts på nätet.
Raderna av tidskrifter stod orörda i arbetsrummet.
Med tiden har sammanfattningen utvecklats till en konstform som
påminner om marknadsföringens elevator pitch. Hur presenterar du dig
själv eller din produkt för en potentiell arbetsgivare eller köpare under
de trettio sekunder som hissresan tar?
Bundenheten till genrer återfinns även i konventionerna om hur en
ansökningstext ska organiseras. Det handlar bland annat om de alltmer utvecklade instruktionerna som forskningsråden skapat, inte minst
genom de elektroniska formulären. Här finns det intressanta nationella
och lokala skillnader. Somliga forskningsråd driver hårt en standardisering efter naturvetenskaplig och medicinsk modell, där humanister och
samhällsvetare får besvara kluriga frågor om vilka näringslivspartners
eller patentförväntningar man har.

Viktigare är de mer osynliga standardiseringsprocesserna som uppstår
genom självprövning och ständigt omskrivande. Hur blir man populär
hos forskningsråd och bedömare? Genreregler stöts och blöts bland ansökare. Hur ser en vinnande text ut? Råden kan vara många. En konkret
och övertygande presentation av genomförande och genomförbarhet är
viktig, säger flera.
I de vetenskapliga traditioner där själva poängen är ett explorativt
arbetssätt snarare än ett hypotesprövande blir det svårt att disciplinera
fram den stegvisa strukturen med uppläggning, avgränsning, problem30
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ställningar och genomförande. Då kan man få rådet att fejka till det lite.
Det måste se genomplanerat och välorganiserat ut; får du pengar kan du
i alla fall göra som du vill. En ekonomiprofessor suckar: ”Helst bör man
göra undersökningen först, då kan man skicka in den perfekt strukturerade ansökningen.” Helt klart är att konventionernas makt uppmuntrar
till en hel del spel för gallerierna.
Genren handlar även om ansökningsestetik. Inom akademin värjer
man sig gärna för tanken att det finns estetiska överväganden och normer
inom vetenskapsproduktionen, men denna dimension finns alltid med.
En ansökan kan vara snygg, välformulerad eller balanserad, med en flott
argumentation, ett elegant diagram, en finslipad struktur. När bedömaren bläddrar eller skrollar genom dokumentet tar ögat även in sådana
kvaliteteter, mer eller mindre omedvetet: Är denna ansökan ett vackert
hantverksarbete?

Inskolningsprocesser
På universitetet är man alltid under examination, från nybörjartentan till
dödsrunan i facktidskriften. Slappna aldrig av, du är under löpande utvärdering – håller du måttet som forskare, lärare, kollega? ”Man är ständigt ett lovligt byte”, klagar en äldre professor. Lägg till detta att så
mycket av granskandet – till skillnad från i andra yrkesvärldar – sker
offentligt och sätts på papper. Många utlåtanden och rangordningar kan
läsas av andra.
Att leva i ett bedömarsamhälle innebär både att anpassa sig till den
livsviktiga publik som utgörs av potentiella granskare och – i takt med
att man stiger i de akademiska graderna – att lära sig bli domare själv, av
kandidatuppsatser och senare av forskningsrådsansökningar. Vad finns
det för inskolningsprocesser här?
Brenneis följer sin egen inskolning i granskarsamhället och tar sin
utgångspunkt i tre processer: normalisering, socialisering och förförelse.3
Steg för steg blir han en del av bedömarkulturen. Han noterar hur diskussionerna och samvaron i sakkunniggrupperna gradvis skapar en viss
konsensus om hur man ska uppträda mot varandra. Folk lägger band på
sig, det skapas tillfälliga brödra- och systerskap.
Och vad är belöningen? På hemväg i planet från Washington efter sin
första sakkunnigpanel noterar Brenneis hur nöjd han känner sig: nu har
han verkligen ägnat sig åt ”att göra vetenskap”, försökt vara rättvis och
31
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lyssnande och suttit still i båten. Att delta i en bedömargrupp är ett projekt i sig, där kaffesnacket betyder lika mycket som förhandlingarna vid
bordet. Belöningen är en känsla av att vara duktig och lite klok, att aktivt
ha deltagit i arbetet i det kollektiva projektet som inte bara innebär att
följa regelverket utan även att skapa regler. Lägg så till detta en inte obetydlig känsla av maktfullkomlighet. Han känner sig förförd av situationen.
Jag kan känna igen mig i mycket av Brenneis beskrivningar. Varje bedömargrupp som möts ansikte mot ansikte utvecklar en mikrokultur och
en rolluppsättning, vilket de flesta som deltagit i sådana aktiviteter kan
vittna om. Utgångspositionerna varierar; här blandas ärrade rådsveteraner med nybörjare, representanter för myndiga storebrorsdiscipliner med
timida småämnen. Folk kommer dit med sina egna preferenser och käpphästar, men individualiteten och disciplinbakgrunden tuktas av kollektivet. Föreställningar om vad som är god eller viktig forskning och vad som
kännetecknar en bra ansökan måste kalibreras. I varje bedömargrupp
skapas en arbetsfördelning: vem talar mest, vem känner sig manad att ta
ledningen, vem nöjer sig med snabba inspel från sidolinjen eller ett finstilt kroppsspråk? (Ögonen glider längs bordet, vad betyder den sammanbitna minen och armarna i kors över bröstet eller det avvaktande leendet?) I början kan brösttoner tas till, med pompösa miniföreläsningar om
vad som är ”god forskning” eller nålstick som ”i min disciplin hade vi
aldrig godkänt detta”, men man lär sig snabbt vikten av att etablera en
viss konsensus, som även innebär att tona ner de egna vetenskapsidealen.
Billy Ehn beskriver detta finstilta kroppsspråk i en pågående studie av
kritik som akademisk praktik. Från sina bedömarår noterar han att behärskad vrede, höjda röster, darr på stämman och sura miner kunde avslöja oenighet, men, säger han, detta sågs ofta som emotionella snedsprång – inte populära i gruppen. Känslor skulle tyglas.
När jag tänker tillbaka på min egen tid som bedömare minns jag att
jag ofta blev positivt överraskad att det faktiskt gick att nå konsensus om
vad som var en bra ansökan, bland hårddatasociologer, fältarbetsantropologer och mer eklektiska etnologer. En intressant fråga är om en sådan
konsensus ökat eller minskat efter åren av tvärvetenskaplig betoning. I
takt med att mycket olika teoretiska paradigm och metoder utvecklats,
menar somliga bedömare att det snarare blivit svårare att bli enig inom
humaniora och samhällsvetenskap än inom naturvetenskaperna. Någon
entydig utveckling är det dock knappast.
Bedömargrupper kan rymma starka kulturkrockar präglade av totalt
32
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oförstående. Jag minns en lekmannarepresentant som bestört utropade:
”Det här kan väl inte kallas forskning?!” om en studie av dansande dervischer i Mellanöstern. (Detta var några år innan frågan om muslimska
religiösa inriktningar blev ett hett forsknings- och debattämne.)
En kollega påpekar hur flytten mellan olika ansökningsmiljöer kan
vara fylld av överraskningar. Ena månaden sitter man som EU-bedömare i Bryssel, där de sakkunniga överöses med anvisningar och regler. Vad
ska stå i utlåtandet? Hur ska man vikta? Inga förslag till förbättringar,
inga starka värdeomdömen, allt från ordval till slutrankning mycket
kontrollerat och genombyråkratiserat. Efter Bryssel hamnade kollegan
som enda svensk i en samhällsvetargrupp i ett nationellt forskningsråd
utomlands och mötte då en helt annan bedömarkultur. Här uppträdde
granskarna snarare som stränga handledare: fyllda av förmaningar och
värdeomdömen. Varför har de sökande inte läst boken av X? Borde de
inte pröva en annan analytisk strategi och varför utnyttjas inte materialet
Y? Här handlade det i hög grad om inomvetenskaplig positionering,
kombinerad med en viss farbroderlighet.

Bedömarvreden
”[…] uselt resonemang”, ”naivt nonsens”, ”texten är som ett sömnpiller
[…]”. Sociologen Mikael Klintman skriver om hur andras omdömen om
texter man arbetat med i månader kan skapa ”den där isande känslan i
framtänderna”.4
Om det nu tycks vara så att bedömargrupper som möts ansikte mot
ansikte skolas samman och slipas av, behöver så inte vara fallet med
utifrån kommande, anonyma bedömare. Peer reviews är också det en relativt ung praktik, men en mycket känsloladdad arena, vare sig det gäller
forskningsansökningar eller granskningar av artiklar.
Vrede, skam, avund och skadeglädje är förbjudna känslor i det akademiska livet, noterar den danska kultursociologen Charlotte Bloch i sin
bok Passion og paranoia om känslokulturer på universitetet.5 Att skilja
mellan person och sak är mantrat, men så fungerar det inte i forskarvärlden. Det passionerade engagemanget gör att ett angrepp på den egna
forskningen lätt tas personligt, och till hennes lista över starka känslor
skulle jag vilja foga långsinthet; ett kritiskt inspel, ett avslag är något som
kan ältas länge, länge. (Jag kan komma på mig själv med att minnas
njugga kommentarer som gavs för många, många år sedan.)
33
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Bloch diskuterar hur känslor hela tiden måste hållas tillbaka eller kommuniceras i tillåtna former: ofarliggöras som en ironisk kommentar, en
anekdot eller den indirekthet hon kallar buktaleri. Samtidigt noterar hon
att det finns ett fält där vreden ofta spelas ut – just i anslagsgranskningar
och peer reviews.
Hon talar om bedömarvreden, granskares ilska över de texter de är
satta att granska. Om detta kan många tidskriftsredaktörer vittna. Det är
som om bedömarnas anonymitet skapar ett spelrum för starka känslor,
inte sällan på sätt som kan få redaktörer att vädjande skriva att personangrepp, sarkasmer och sårande formuleringar inte är välkomna. Under
mina år som redaktör handlade det ofta om att försiktigt redigera giftiga
meningar, som ställde sig i vägen för den mer konstruktiva kritiken.
Anonyma peer reviews av artiklar eller forskningsansökningar utgör därför
ett intressant studiefält i den akademiska känslokulturen. Kommentarerna kan spänna mellan akademisk småsinthet (”varför citerar författaren inte mitt epokgörande arbete?”) och storsinthet (”denna ansökan
går stick i stäv med min vetenskapssyn men känns utmanande och tilltalande”).
Bedömarvreden kan ha många källor. Det kan vara känslan över att
behöva öda tid på en usel och illa förberedd ansökan, men även att möta
en forskningstradition som man har svårt för eller helt enkelt att den
anonyma formen ger möjligheter att släppa ut en mer allmän irritation
eller frustration.6
Och mottagarens känslor då? Speciellt tidigt i karriären är man sårbar
för kritik som upplevs som orättvis eller icke-konstruktiv. Vid ett doktorandseminarium om konsten att överleva peer reviews var det många som
vittnade om hur självförtroendet åkte i botten. Men en erfaren bedömare
påpekade då att peer reviews ofta kan vara en gåva, en kärleksfull insats,
för att hjälpa en forskare vidare – även om det omedelbart inte upplevs
så. Jag är nog inte ensam om att efter en första läsning irriterat ha lagt
utlåtandet ifrån mig, men sedan försiktigt återvänt för att se vad jag
kunde lära mig av det.
Trots alla sina brister är anonyma peer reviews fortfarande ett viktigt
sorteringsinstrument. Det är även en arena där ett demokratiskt rollbyte
kan äga rum. Man måste växla mellan rollen som ödmjuk supplikant eller
ansökare och den som sträng men rättvis domare. Inga gräddfiler.
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Adjektivens hierarki
Ett sätt att närma sig känslorna i bedömarkulturen är att granska populära ordval. I den strida strömmen av omdömen och utlåtanden vimlar
det av adjektiv som skapar hierarkier och prioriteringar. Det utbildas
ordlistor och böjningsmönster för rankning, och detta ordbruk är i ständig förändring. Det finns modeord här liksom i andra akademiska sammanhang. Ett bra exempel är kreativ, som nu närmar sig förslitningsläge
(liksom innovativ). Adjektiv som gedigen, habil och noggrann fokuserar på
handgrepp och färdigheter, men samtidigt är det ord som markerar en
klar andraplacering om de inte kan förenas med adjektiv som innovativ,
idérik och originell. Dessas kritiska motsats – idéfattig, osjälvständig eller
förutsägbar – innebär att man förpassas långt ner i rankningen. Här om
någonstans närmar vi oss universitetets nervösa seismografiska centrum.
Vilka adjektiv har magisk lyskraft?
Mitt intryck är att många bedömare i dag undviker starkt negativa
uttryck, men detta innebär samtidigt en devalvering av positiva ord. En
intressant studie eller en god uppläggning markerar en vänlig axelklapp,
men avslag. Intressant är för övrigt nog det mest högfrekventa adjektivet.
Det skapas ständigt nya böjningsmönster med rankningspotential: god,
bra, utmärkt, imponerande… eller svag, diffus, oklar, strukturerad, genom
arbetad, analytisk, lysande… Så finns det förstärknings- och försvagningsprefix. Stark popularitet har väl (välorganiserad, välbeläst, välformulerad,
välvald, välutvecklad…).
Det finns en rad polariteter där polerna kan laddas om. Självständig
kan vara bra, men egensinnig kanske inte, och när övergår bred i tunn eller
djupborrande i begränsad? Andra begreppspar är svag och stark, låg och hög.
De kan sättas in i olika kombinationer, men även ges skiftande laddningar. Lägg till detta förekomsten av bäst före-datum: hur länge kan en
projektidé eller en forskare leva med att vara lovande?
Adjektivfloran varierar över tid, men även mellan olika subkulturer
och discipliner. Ett begrepp som gedigen kan i somliga discipliner fortfarande vara mycket positivt, i andra lätt nedlåtande. För svenskar blir
den lutheranska återhållsamheten när det gäller både självpresentation
och omdömen om andra ibland tydlig, i jämförelse med till exempel
amerikanska akademikers språkbruk. Självpresentationer får inte slå över
i självförhärligande liksom det finns oskrivna regler om vad som ses som
överord i bedömartexter. I somliga miljöer är man mer restriktiv med
35
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superlativer. Genial och excellent är begrepp som många humanister värjer
sig emot, liksom världsledande.

Det sluttande planet
Min poäng är dubbel. Det är viktigt med både ett historiskt och ett jämförande perspektiv när man vill studera skrivna och oskrivna spelregler
i ansökandet om forskningsmedel. Även under kortare tidsrymder sker
förskjutningar i bedömarkulturer, men de kan vara så gradvisa att de blir
synliga först på längre sikt. Samtidigt kan det finnas betydande skillnader
i normer, språkbruk och vetenskapsideal mellan olika discipliner och
paradigm – både nationellt och lokalt. Jämförelser mellan sådana miljöer
kan även visa vilka som är tongivande och vilkas förhållningssätt som
tenderar att ta över.
De små förskjutningarna är kanske mest intressanta. Det är bland
annat här Donald Brenneis tre begrepp normalisering, socialisering och
förförelse blir användbara. Han kommer som nybörjare fylld av ambitioner att köra ett eget race, men börjar sakta men säkert tänka i mer byråkratiska termer. Han skriver om självdisciplinering och rutiniseringsprocesser. Viljan att vara a good guy i bedömarkollektivet och strävan efter
konsensus innebär att oenigheterna och viljan att driva en linje tonas ner.7
Precis som när det gäller strömlinjeformningen av abstracts reflekterar
Brenneis över vad dessa processer gör med lite udda, galna och geniala
projektansökningar som inte passar in i mallarna. Om det är så att ansökningarna blir mer konforma, vilka blir då förlorarna? Han är liksom
många andra granskare bekymrad över villkoren för vildare nytänkande
i en tid när ”normalisering” genomsyrar systemet.
Kanske har vi här en parallell till den smygande standardisering som
forskningsbibliometrin riskerar att skapa. Naturvetenskapliga genreregler
för hur forskningsresultat ska presenteras koloniserar gradvis humaniora
och samhällsvetenskap. Ett annat exempel är etikprövningsindustrin som
via medicinarna importerats in i kulturvetenskaperna, med stelbenta
regler som är mycket svåra att anpassa till mer explorativt orienterade
fältarbetsvetenskaper. (En klen tröst är att denna utveckling ofta drivits
mycket längre i andra länder än i Sverige.8) En gång hoppas jag att någon
törs skriva en historia över denna ofta kontraproduktiva institutionalisering, men det är en het potatis.
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Vad jag är ute efter är att vi ska fokusera just på denna gradvisa inskolning, dessa glidningar i konventioner och handgrepp som äger rum i den
akademiska vardagen. Doktoranden som funderar över om man trots allt
skulle satsa på en sammanläggningsavhandling. Postdoktorer som försöker skriva ansökningar som passar in i rådande matriser. Sökmotorn
som enträget letar efter dagens mest populära nyckelord.

*
1. Se t.ex. Billy Ehn & Orvar Löfgren (red.), ”Akademiska handlag”, temanummer, Kulturella perspektiv nr 2, 2014, samt Billy Ehn & Orvar Löfgren, Hur blir man
klok på universitetet?, Lund: Studentlitteratur, 2004.
2. Donald Brenneis, Reading, Writing, and Recognition in the Emerging Academy,
opublicerat manuskript, s. 21.
3. Donald Brenneis, ”Discourse and discipline at the NRC: A bureaucratic Bildungsroman”, Cultural Anthropology 9(1), 1994, s. 23–36.
4. Mikael Klintman, ”Publicering”, i Sara Eldén & Anna Jonsson (red.), Efter
festen: En överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron, Lund: Studentlitteratur,
2014, s. 67.
5. Charlotte Bloch, Passion og paranoia: Følelser og følelseskultur i Akademia, Odense:
Syddansk Universitetsforlag, 2007, s. 92.
6. Jfr diskussionen hos Michèle Lamont, How Professors Think: Inside the Curious
World of Academic Judgement, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009.
7. Donald Brenneis, ”New lexicon, old language: Negotiating the ’Global’ at
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Now: Unexpected Contexts, Shifting Constituencies, Changing Agendas, Santa Fe: School
of American Research Press, 1999, s. 142.
8. Se t.ex. diskussionen i Rena Lederman, ”The ethical is political”, American
Ethnologist 33(4), 2006, s. 545–548.
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Finansiering och kvalitet
Vad betyder finansiering för forskningens kvalitet?
En hel del, är svaret – men inte alltid på det sätt
som många föreställer sig.

V

arför är det så svårt att jämföra internationella forskningspolitiska system? Deltagare i jämförande forskningsprojekt
på EU-nivå kan vittna om att det är mer eller mindre omöjligt
att åstadkomma en gemensam uppfattning om hur förhållanden och data
ska analyseras. Stora och multinationella projekt brukar vara upplagda
så att representanter för skilda länder beskriver förhållandena i det egna
landet, vilket i sig förefaller ekonomiskt klokt med tanke på att de är
bekanta med förhållandena och kan tänkas ha tillgång till relevanta datamaterial. Analysen av respektive land blir sedan med nödvändighet
baserad på det egna landets uppsättning organisatoriska skiljelinjer.

Äpplen och päron
– forskningspolitikens kategoriproblem
Förekomsten av ”självständiga” forskningsinstitut eller national labs
och hur de hanteras i olika nationella system kan tjäna som illustration.
Det är något som skapat mycken förbryllelse bland forskningspolitiska
analytiker.1 I den svenska forskningsstatistiken betraktas de så kallade
industriforskningsinstituten (RISE-instituten) som företag, eftersom
de i juridisk mening är aktiebolag med staten som minoritetsdelägare.
Denna konstruktion har bland annat gjort att det med utgångspunkt i
forskningsstatistiken kunnat hävdas att forskningsinstituten har mycket
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liten eller ingen betydelse i det svenska forskningspolitiska landskapet.2
Med en sådan infallsvinkel framträder också en annan bild av amerikanska national labs eftersom merparten av dessa ägs och drivs av forskningsuniversiteten. Så är till exempel Applied Physics Lab ett nationellt
institut som är en del av (a division of) Johns Hopkins University. Anställda har joint academic appointments, och universitetet har representanter i institutets styrelse. Så ser det ut för en rad ledande amerikanska
forskningsuniversitet, av vilka merparten har anknutna forskningsinstitut i form av Federally Funded Research and Development Centers.3
Anställda vid Jet Propulsion Lab betraktas som faculty (personal) på Caltech, och ”fler än 200 Berkeley Lab-forskare innehar anställningar vid
UC Berkeley och fler än 500 forskarstuderande vid UC Berkeley utför
forskning vid Berkeley Lab”. Ett antal av dessa national labs drivs i bolagsformen LLC (limited liability company), en mycket flexibel bolagsform
som är ett mellanting mellan aktiebolag och handelsbolag. Några bolag
ägs av flera universitet tillsammans, och när de drivs i partnerskap gäller
oftast regler som dessa: ”University of California har rätt att utse tre
ledamöter i den verkställande kommittén, inklusive ordföranden”. De är
i viss mening organisatoriskt åtskilda enheter, men i realiteten är de sammantvinnade genom personalunioner, styrelseledamöter och finansiella
åtaganden.4 Faktum är att ett tjugotal av de större forskningsuniversiteten
har sådana arrangemang. Några knapptryckningar är allt som behövs
för att dokumentera detta för varje universitet på deras respektive webbplatser.
Bolagsformen i kombination med att vara del av ett eller flera universitet är något förvillande, och man kan kanske misstänka att det handlar
om organisationsformer som delvis tillkommit för att kollra bort den
antietatistiska amerikanska opinionen under efterkrigstiden. Men inte
bara, för den nära knytningen till forskningsuniversiteten – oavsett organisationsform – återspeglar även grundtanken i den tongivande forskningsadministratören Vannevar Bushs forskningspolitiska credo. Oavsett
bevekelsegrunder dyker dessa hundratusentals forskare upp under epitetet companies, det vill säga företag, i forskningsstatistiken. Men precis som
i Sverige är det frågan om offentligt finansierad forskning och semipublic
employees.
Våren 2014 presenterades en SNS-rapport under rubriken Utbildning,
forskning, samverkan.5 Där drivs tesen att svenska universitet är alltför
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forskningstunga och tenderar att undertrycka andra uppgifter som
undervisning och samverkan. Rapporten jämför två svenska universitet
(Uppsala och Lund) med två amerikanska (toppuniversiteten Stanford
och Berkeley). Men inget sägs om att Berkeley samadministrerar tre
nationella laboratorier som tillhör United States Department of Energy,
inklusive Los Alamos National Laboratory, Lawrence Livermore National
Laboratory och Lawrence Berkeley National Laboratory. Den sammantagna årliga intäkten för dessa tre labs är 4,6 miljarder dollar, motsvarande drygt 30 miljarder kronor, att jämföra med den svenska totala
universitetsbudgeten på cirka 35 miljarder kronor.
Kanske kan detta förklara de skillnader mellan Sverige och USA som
SNS-rapporten behandlar? Såvida stora delar av forskningen organiseras
av universiteten i form av halvt fristående national laboratories hamnar
jämförelsen i ett annat läge. OECD betraktar normalt universitetsnära
institut som en del av higher education research and development (HERD),
men närliggande bolag kan i statistiken hamna som HERD, som govern
ment R&D (GOVERD) eller också som business R&D (BERD). Det är
alltså tillrådligt att vara ytterligt försiktig när man ska jämföra länder och
inte minst att undvika alltför raka jämförelser mellan universitet från helt
olika system. Tar man inte hänsyn till sammanhanget är det mycket lätt
att trampa snett.
Vi som forskar om forskning är naturligtvis starkt beroende av statistiken. Samtidigt som vi har till uppgift att kritiskt granska dess indelningar
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och beräkningsmetoder går det inte att komma undan behovet att följa
de ordningar och stigar som trampats upp. Det är förstås synnerligen
svårt att ändra på de gamla överenskommelser från 1970-talets början
som ligger bakom forskningsstatistiken (den så kallade Frascatimanualen). Därför är det viktigt att arbeta med systematiska ansatser och att
verkligen använda den vetenskapliga metodarsenal som står till buds. För
att illustrera detta i god mening generella påstående ska vi gå till ett
konkret fall där vi menar att dessa principer inte följs.

Fyra komparativa ansatser
För att vara så tydliga som möjligt ska vi positionera fyra olika metodansatser för att sedan koncentrera oss på två av dessa. Metodansatserna
handlar om komparativa studier, och dessa kan linjeras upp i följande två
dimensioner:
1. Policyinriktad vs vetenskapsinriktad, det vill säga: vem ställer frågorna och varför?
2. Beskrivande (lokalt) vs förklarande (generellt), det vill säga: var
ligger fokus för problemformuleringen?
Kombineras dessa båda dimensioner erhålls fyra idealtypiska ansatser för
forskningspolitiska jämförande studier:
• Ruta 1. Policydrivna nationella rapporter som använder internationella jämförelser för att illustrera en policyfråga eller en policy.
Oftast driver de någon enskild aktörs särskilda ståndpunkter i det
forskningspolitiska systemet.
• Ruta 2. Policydrivna internationella rapporter som utgår från ett
övergripande internationellt policyperspektiv men använder detta
för att göra studier av enskilda länder.
Exempel: Serien OECD Reviews of Innovation Policy.

• Ruta 3. Vetenskapligt orienterade studier som utifrån ett lokalt empiriskt perspektiv analyserar enskilda länder. Oftast metodorienterade och metodberoende.
Exempel: EU-modellen för projekt med slutrapport i en antologi upplagd
för att via enskilda kapitel ge resultat för ett antal länder.
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Figur 1. Metaanalys av jämförande forskningspolitiska studier

• Ruta 4. Vetenskapligt orienterade studier som med en teoretisk
hypotesprövande ansats analyserar och jämför ett antal länder och
som försöker förklara systemets funktionssätt; kort sagt söker man
mekanismer som kan förklara skillnader i effektivitet eller konkurrenskraft.
Exempel: Aghion m.fl., ”The governance and performance of universities…”,
2010 (se not 19); Auranen & Nieminen, ”University research funding and
publication performance…”, 2010 (se not 20); Abramo m.fl., ”The dispersion
of research performance within and between universities…”, 2012 (se not 21).

Det finns mycket att säga om diagonalen som utgörs av ruta 2 och 3, det
vill säga OECD-modellen och EU-modellen, men av utrymmesskäl lämnar vi den därhän och koncentrerar oss på den andra diagonalen, den
mellan ruta 1 och 4 – motsatsen mellan teorifattiga och metodtorftiga
nationella policyrapporter å ena sidan och teoretiskt motiverade samt, i
bästa fall, rigorösa metodologiska undersökningar å den andra.
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Lokal policyrapport
i internationalistisk förklädnad
I diskussioner om hur det svenska forskningssystemet bör förändras ligger det nära till hands att jämföra med andra länder som av ett eller annat
skäl anses vara goda exempel på välfungerande och effektiva system. USA
figurerar oftast som den ledande nationen, men det land vi stjäl mest
idéer från torde vara Storbritannien. Andra länder som förts fram är
Schweiz, Nederländerna och Danmark. Effektivitet och konkurrenskraft
hamnar på det sättet i fokus för frågeställningarna, och det innebär att
resultaten (output) sätts i relation till resurserna (input).
Lokala och policyinriktade ansatser bekymrar sig föga om analysredskapen och förklaringsförmågan. Policydrivna rapporter fokuserar på
uppgiften att påverka den forskningspolitiska debatten och regeringens
forskningspolitiska handlingslinjer. Vanligtvis plockas någon eller några
särskilda aspekter fram, vilka sägs ha avgörande betydelse för landets
framgångar. Inte sällan tror man sig ha förklarat det egna landets tillkortakommanden med att just dessa aspekter fattas eller är illa skötta. Detta
illustreras av Kungl. Vetenskapsakademiens rapport Fostering Breakthrough
Research: A Comparative Study från 2012, som med sina policyexempel helt
avhåller sig från att ställa frågan om hur resurserna utvecklats över tid.6
Därigenom avstår författarna också från att ställa frågor om resurseffektivitet i det forskningspolitiska systemet. Problemen med att normalisera
forskningsproduktion med tillförda finansiella medel har tyvärr medfört
att rapporten helt enkelt bortser från finansieringen, vilket naturligen
får till följd att den i hög grad förväxlar goda forskningssystem med välfinansierade.
I stället utgår KVA-rapporten från ett antal bestämda svenska forskningspolitiska hållningar som benämns ”kvalitetsdrivande faktorer”:
basfinansiering, svaga ledningsstrukturer, professorernas ställning, sättet
att fördela forskningspengar, storleken på institutssektorn för att nämna
några. Man utgår från att alla faktorer är lika betydelsefulla. Konsekvensen blir att frågan om att förklara hur respektive lands konstitutionella
delar systemiskt förhåller sig till varandra, liksom hur förändringar i den
ena änden påverkar andra delar, aldrig ställs i rapporten. Analysen av det
egna landet, som är huvudpunkten, utmynnar i ett antal faktorer, och
data hämtas från andra länder för att illustrera att varje enskild faktor
kan hanteras på ett annat sätt.
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Det bör understrykas att KVA-rapporten på många sätt är ett konstruktivt bidrag till forskningsdebatten med goda exempel från länder
som kännetecknas av bättre bibliometriska resultat än de svenska. Den
bibliometriska undersökningen är också välgjord, men det saknas en
helhetsjämförelse och framför allt skillnaderna i total forskningsfinansiering lyser med sin frånvaro.

Citeringsanalys som utgångspunkt
KVA-rapporten tar spjärn mot analyser från Vetenskapsrådets analysavdelning som visar att Sverige har relativt få högt citerade vetenskapliga publikationer jämfört med andra länder och få ämnesområden med
en hög andel högt citerade publikationer. Medan flera andra europeiska
länder fått ökande antal citeringar till sina publikationer har Sverige länge
varit konstant på en förhållandevis medelmåttig nivå.
Andra nordiska länders framgångar kan inte förklaras av förändringar
i databasens täckning.7 Eftersom Web of Science är en i högsta grad dynamisk databas, där antalet indexerade tidskrifter ständigt ökar, från 6 000–
7 000 tidskrifter under 1990-talet till omkring 15 000 efter 2010, innebär
det ett metodproblem. Men även om man rensar för detta visar det sig
att Danmark har cirka 15 procentenheter högre citeringsgrad än Sverige
under perioden 2000–2006. Hur situationen ser ut för andra länder och
fram till och med 2010 framgår av figur 2, som är hämtad från Vetenskapsrådets rapport The Swedish Production of Highly Cited Papers.8
Den danska utvecklingen är närmast oavbruten och avtar först när
nivån 40 procent över globalt snitt har uppnåtts. Schweiz befinner sig
redan där, och Nederländerna fortsätter att sega sig upp till den nivån.
Storbritannien är också på väg men med en flackare bana. Finland och
Sverige utmärker sig med en i stort sett oförändrad citeringsgrad alltsedan
1995.
Vidare går det att se ett mönster i figur 2 med avseende på utvecklingen efter 2005. Den är i det närmaste likformig för samtliga länder om
än med viss skillnad i effektens storlek. Denna ökning i medelcitering för
västerländska nationer skulle eventuellt kunna hänföras till att databasen
utvidgats väsentligt sedan 2005, till följd dels av BRIC-ländernas snabba
utveckling i publikationsvolym, dels av att östeuropeiska länder fått sina
tidskrifter indexerade. Det senare kan ses som en effekt av att Web of
Science-databasen inte kan bortse från de kommersiella villkoren; man
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Figur 2. Medelcitering (grå kurvor) och andel i topp 10 % (svarta kurvor) för sex länder
under perioden 1991–2010. Källa: Karlsson & Persson 2012 (se not 8), s. 13.

har påverkats av konkurrensen från den bibliografiska databasen Scopus
som erbjuder en likartad tjänst med indexering av tidskrifter och referenser. Effekten av dessa båda förändringar är att de globala referensvärdena
för medelcitering tenderar att sjunka, åtminstone i relativ mening. Samtidigt innebär det att medelciteringsgraden ökar i länder som redan har
hög citeringsgrad. Följden blir de ”uniforma” ökningarna för i stort sett
varje land i figur 2 under perioden efter 2005, dock inte i samma utsträckning för Sverige och Finland.
Vad kan förklara den svenska kräftgången? Det är den fråga som KVArapporten vill besvara. Författarteamet valde en strategi som delvis kontrasterar mot EU-modellen genom att analysera samtliga länder utifrån
ett lands perspektiv (Sverige). Däremot organiserades en ”analysgrupp”
bestående av representanter för respektive land samt fyra ”framstående”
svenska forskare, vilka hade två möten. Vid det andra mötet analyserades
”insamlat material”, men någon källkritisk analys av detta material redovisas inte, inte heller sägs något om huruvida materialet är tillgängligt
för andra forskare. Ytterst lite nämns om hur den anekdotiska informationstillgången kan påverka slutsatserna. Även om det finns representanter från respektive land är det knappast troligt att dessa länder har en
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likformig produktion av material som är relevant för de frågeställningar
som är aktuella.
KVA-rapporten ställer sig, som nämnts, uppgiften att analysera kvalitetsdrivande faktorer i ett forskningssystem. Fråga ett är då vilka faktorer
som har dessa egenskaper. Det är inte första gången i världshistorien
detta görs, det finns en rik tidigare forskning. Detta till trots är litteraturoch teorigenomgången, som den redovisas, mycket sporadisk och allmän
till sin karaktär. I rapporten hävdas att kvalitet delvis beror på omgivande sociala faktorer och att interagerande faktorer, särskilt en kombination
av intellektuell konkurrens och institutionell stabilitet, krävs för att producera genombrottsforskning. Den amerikanske historikern Rogers Hollingsworths arbeten nämns men endast i form av en uppräkning av faktorer som anses ha betydelse för kreativa genombrott i forskning. Större
engagemang ägnas åt den brittiska företagsekonomen Amanda Goodalls
forskning om betydelsen av akademiskt ledarskap.9 Hon hävdar att universitet som rekryterar högt akademiskt meriterade ledare får fler institutioner topprankade av RAE-bedömarna (Research Assessment Exercise) i
Storbritannien, och det är allmänt bekant att KVA anser att ett ”nytt
akademiskt ledarskap” är lösningen på det svenska problemet.
Utifrån dessa något svajiga utgångspunkter inriktas KVA-rapporten
på följande faktorer, som anses vara av betydelse för forskningens kvalitet: 1) forskningsfinansieringens sammansättning; 2) forskningsprioriteringar och policy; 3) akademisk ledning och styrning; 4) karriärmönster och mobilitet. Varje sådan punkt består i sin tur av ett antal frågor,
vilka under den första punkten avser sådant som grundforskning eller
tillämpad forskning, beslutsformer hos finansiärerna, öppen konkurrens
eller öronmärkta resurser och så vidare, men i inget fall preciserar författarna vad som är tolerabla nivåer eller gränser för vad som ska anses
vådligt för ett forskningssystem.
I stället laborerar författarna relativt fritt med dessa faktorer. I det ena
fallet lyfts ett visst förhållande fram och i det andra lyfts en annan del
fram, men i inget av fallen finns något försök till kvantifiering eller precisare angivelse av vilken nivå som avses. De kan således välja vilka förhållanden som ska framhävas från respektive land och undertrycka andra
förhållanden. Läsaren är i författarnas våld och har små möjligheter att
granska rapporteringen. Forskarstyrd eller relevansstyrd forskning är en
typisk sådan faktor som låter sig användas på allehanda sätt. Svaret ligger
mer eller mindre i betraktarens öga. Det man som rapportförfattare bör
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göra i det här läget är att redovisa några kvantitativa data som understödjer slutsatserna, men i rapporten saknas varje spår av kvantitativa jämförelser. Med ett undantag: andel direktfinansiering (block grants) till
universiteten.
Trots att rapporten ger intryck av att systematiskt bearbeta frågeställningarna blir det tydligt vid en granskning av länderstudierna att så inte
är fallet. För Nederländerna finns det så gott som ingen information om
nationella forskningsprioriteringar, utan framställningen koncentreras i
stället till några få knapphändiga beskrivningar av förhållanden kring
The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO, motsvarigheten till Vetenskapsrådet) och The Royal Netherlands Academy of
Arts and Sciences (KNAW). Detta förvånar eftersom det finns gott om
information på nätet, till exempel en studie från Rathenau Institut som
dessutom är inriktad på jämförande analys av forskningssystem: Science
Systems Compared.10 Där framkommer att det i Nederländerna för nya
strategiska områden som informationsteknik, genomik och nanoteknik
har bildats nya finansiärer som har hand om såväl forskningsstrategier
som kompletterande finansiering.11 Det hade varit värdefull information,
men eftersom den inte passar in bland de förutfattade meningarna hos
KVA-författarna väljer de i stället att inte redovisa den.
På det här sättet kan man gå igenom rapporten och på snart sagt
varje punkt konstatera att den är uppbyggd på ett selektivt sätt; den information som stödjer författarnas utgångsteser återges och samtidigt
undertrycks allt som pekar i en annan riktning. Det är med andra ord ett
långtifrån vetenskapligt arbetssätt som Vetenskapsakademien tillämpar.
Skulle en doktorand gå fram med dylika starka hypoteser vore handledaren tvungen att rekommendera doktoranden att nogsamt söka upp
information som kunde motsäga hypotesen.
Därmed inte sagt att allt är uppåt väggarna i rapporten. Mångt och
mycket är säkerligen helt korrekt, men det går inte att veta vad som är
det ena och vad som är det andra eftersom tillvägagångssättet är sådant
att det lämnar mycket övrigt att önska. I ett vetenskapligt sammanhang
handlar det inte bara om att ha rätt utan även om att kunna visa att man
har rätt.
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Ett alternativt sätt
att hantera frågeställningen
Kan forskningspengar jämföras mellan länder på ett informativt sätt?
Finansiering är rimligen den mest självklara faktorn för att öka både
kvalitet och kvantitet på forskningen i ett land. Med statistik över både
publicering (framför allt med hjälp av data från Web of Science) och
finansiering (OECD:s statistik) har det under senare år kommit ett
antal jämförelser där någon form av bibliometriskt mått divideras med
finansieringen och på så sätt ger ett mått på produktivitet. Vi ska kort gå
igenom den litteraturen och beröra några av huvudpunkterna som en
utgångspunkt för den fortsatta framställningen.12
För drygt femton år sedan drog Robert May, dåvarande rådgivare åt
den brittiske premiärministern, i tidskriften Science slutsatsen att Storbritannien var det land som hade högst effektivitet mätt som antalet raka
citeringar per miljard pund i kostnader spenderade på forskning inom
högre utbildning (HERD – higher education R&D).13 Relativt snart kom
invändningar som pekade på att definitionen av den sektor ”forskning”
som genererade kostnader var synnerligen snäv och knappast jämförbar
mellan länder. May återkom snart med en ny indikator kallad ”vetenskapsbaserad forskning” (SBRD – science-based R&D). Den innefattade
kostnader vid både universitet och icke-kommersiella forskningsinstitut.
Storbritannien var dock fortfarande det land som uppvisade högst effektivitet, men även länder som Kanada, Sverige, Nederländerna och Schweiz
hade höga kvoter mellan output och input.
En senare uppföljning, publicerad i den ansedda tidskriften Nature,
gjordes av nästkommande brittiske policyrådgivare, David A. King.14 Han
tog diskussionen till en högre nivå genom att införa fältnormaliserade
citeringar – en indikator som var relativt neutral till respektive lands
ämnesmässiga sammansättning. Däremot fortsatte King att enbart använda HERD-data och även han konkluderade att Storbritannien var den
nation som hade den bästa utväxlingen på insatta resurser. Ett resultat
som ganska precist uttrycker förväntningarna på en policyrapport.
Men har verkligen forskningsstatistiken en tillförlitlighet som gör att
den kan användas för sådana slutsatser? Kritiken mot arbetssättet har
vältaligt formulerats av Staffan Jacobsson och Annika Rickne, båda verksamma vid Chalmers.15 Deras poäng är att statistiken inte alls är jämförbar mellan länder. Kostnadsbilderna ser olika ut beroende på hur
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finansieringen av doktorander, lokalkostnader, pensioner och så vidare
beräknas, vilket sammantaget medför att en enkel division med finansiering utifrån OECD:s statistik blir skev och inte kan användas för att
bedöma produktivitet eller effektivitet i systemen. En tydlig indikation
på svårigheterna att jämföra finansiering mellan länder är att sambandet
mellan antalet vägda citat per köpkraftskorrigerad dollar och vägda citat
per forskare är obefintligt och det är svårt att hitta förklaringar till variationen av antalet forskare per krona.
Svårigheten att använda OECD:s statistik har lett till en mängd initiativ där organisationer (European University Association), rankningsinstitut (Multirank, Thomson, Shanghai) och enskilda lärosäten försökt
samla in egen statistik. Aktiviteten inom området är hög och det är
sannolikt att statistiken med tiden blir bättre och mer jämförbar, men
ännu finns inte jämförbar statistik över finansiering som nämnare för
bedömning av forskningssystemens effektivitet. Det innebär också att
Sveriges självbild av att vara det land som satsar mest statliga medel på
högskoleforskning bör ifrågasättas.
Det är dock möjligt att i hög grad förbättra jämförbarheten genom att
i stället för att direkt jämföra finansieringen studera hur mycket en procentuell ökning av finansieringen påverkar procentuell output (till exempel publiceringsimpact). Bägge variablerna blir då sortlösa, och en stor
del av de strukturella skillnader mellan länder som kan antas vara orsaken
till den dåliga överensstämmelsen kommer inte att påverka resultatet.
I den mån som relationen mellan ökning av finansiering och ökning
av forskningsoutput är rimligt stark kan olika forskningssystems effektivitet rankas efter hur de avviker från relationen. I den mån andra variabler är kvantitativa kan deras betydelse bedömas genom någon form av
multivariat analys, men det är också möjligt att bara rangordna länder
efter deras avvikelse (residual) från relationen mellan output och finansiering. Sedan kan avvikelsen läggas till grund för en analys av faktorer
som kan förklara variationen i produktivitet. Här ska vi diskutera några
hypoteser, men en mer detaljerad undersökning låter vi vänta till en
senare publikation.
Vetenskaplig produktion mäts lämpligen genom ett index som speglar
ämnesvägda citeringar. Då räcker det inte med ett kvalitetsmått utan det
måste till ett produktionsmått (ett storlekstal) för att uttrycka systemens
totala produktion (inklusive kvalitet). Det skulle behövas en produktionsviktning på basis av fältskillnader men här använder vi, i brist på bättre,
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artikelfraktioner som förefaller vara en hyfsat god ställföreträdande variabel för skillnader mellan områden på makronivå.
Forskningsfinansieringen har uppskattats utifrån OECD:s uppgifter
om total finansiering av forskning inom högskolesektorn (HERD). Skälet
till begränsningen är att högskolesektorn, som OECD definierar den
(inkluderande närstående institut), producerar huvuddelen (85–90 procent) av vetenskapliga artiklar i så gott som samtliga länder. Produktionen av artiklar i den kvarvarande delen av institutssektorn förefaller vara
förhållandevis låg, varför ökade resurser endast i mindre grad resulterar
i en produktionsökning som kan mätas med bibliometriska indikatorer.
Italiens statistik skiljer sig från övriga länders genom att universitetsnära institut inte redovisas inom högskolesektorn, varför landet uteslutits
från datasetet. Det slutliga datasetet omfattar 32 länder.16 Finansiering
har uttryckts i lokal valuta i fast penningvärde.
Samtliga länder har ökat investeringarna i högskoleforskning, men
skillnaden är stor mellan Japans ökning om 0,8 procent per år och Kinas
om 17,2 procent räknat för perioden 1999 till 2011. Medelvärdet för
samtliga länder var 6 procent per år och för de gamla västländerna
4,4 procent, vilket är betydligt större än Sveriges ökningstakt om 2,7 procent.
Utvecklingen av outputfaktorn (publicering/citering) är mer komplicerad eftersom det skett stora förändringar i omfattningen av databasen,
som utökats och breddats kraftigt.17 Den största påverkan på publiceringssiffrorna torde vara framväxten av nya forskningsnationer, där Kina intar
en särställning med en ökning från 1 till 11 procent av världsproduktionen. Den normaliserade citeringsgraden relateras till världsgenomsnittet
och är alltså definitionsmässigt 1,0 i genomsnitt, men samtidigt är det
intressant att konstatera att citeringsgraden ökat för samtliga länder utom
USA sett över en tjugoårsperiod. USA:s citeringsgrad är fortfarande
mycket hög men i den allt hårdare konkurrensen torde det vara hart när
omöjligt att fortsatt utgöra förstahandsval för forskningssamarbeten och
samtidigt behålla en citeringsgrad långt över övriga länders. Utvecklingen för USA och kanske i någon mån Storbritannien kan alltså förväntas vara mer påverkad av det förändrade internationella forskningslandskapet än av den egna finansieringen.
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Ökar citaten med ökad finansiering?
Över perioden 2003–2012 finns tydliga relationer mellan de olika ländernas relativa förändring av citeringsindex och deras relativa förändring
av finansiering (figur 3). De stora skillnaderna vad gäller ekonomisk och
politisk utveckling mellan länder gör dock att de bör behandlas i tre
olika grupper:
1. nya snabbväxande forskningsländer (Kina, Sydkorea, Singapore,
Mexiko och Turkiet)
2. gamla västländer
3. de östeuropeiska staterna
För de tidigare östländerna finns inget samband mellan finansiering och
citeringsindex, vilket knappast är förvånande med tanke på de stora omvälvningarna i dessa länder under perioden.
För de övriga två grupperna förklarar dock finansiering ungefär tre
fjärdedelar av utvecklingen i citeringsindex, vilket tydligt visar nödvändigheten av att inkludera finansiering i länderjämförelser. Relationen
mellan finansiering och publicering av topp-10-procent-artiklar är i allt
väsentligt densamma i västländer som i nya länder även om spridningen
i såväl relativ finansieringsförändring som publicering är tydligt större i
de nya länderna.
Förändringar över olika tidsperioder synes ha viss betydelse och kan
analyseras genom att studera utvecklingen över kortare perioder med
fokus på policyskiften. Vi har prövat med åttaårsperioder med viss tidsfördröjning, varvid framkommer att publicering av högciterade artiklar
inte samvarierar med finansiering för perioden 1995–2004. Både före och
efter denna period är dock finansieringen den helt dominerande faktorn.
Detta indikerar att de stora förändringarna i publiceringsmönstret och i
databasen spelar väsentligt större roll än finansieringen och att citeringsindex eller publicering av högciterade artiklar sannolikt inte alltid ger en
rättvisande bild av forskningseffektiviteten.
Slutsatsen är ändå att finansieringsförändringar utgör en dominerande faktor för att förklara utvecklingen av publiceringen, och för att
bedöma hur andra faktorer påverkar måste således effekten av finansiering elimineras. Det starka sambandet mellan finansiering och publicering
i figur 3 lämpar sig väl för att jämföra olika ländernas avvikelser från
sambandet och dessa har visualiserats i figur 4.
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Figur 3. Förändring i finansiering (x-axeln) mot förändring i publiceringsresultat
(output). Ring=1 (nya länder), ruta= 2 (gamla länder) och plustecken= 3 (Östeuropa).
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Figur 4. Olika länders procentuella avvikelse från den linjära relationen i figur 3.

Med tanke på den större variationen mellan de nya forskningsländerna (streckade staplar i figur 4) är det inte konstigt att de tenderar att
hamna i ytterkanten på figuren, men Turkiets och Sydkoreas negativa
avvikelser kan tyckas förvånande. Sydkoreas stora negativa avvikelse
beror inte på att publiceringen utvecklats dåligt utan på att finansieringen ökat mycket kraftigt, och osäkerheten i OECD:s ekonomiska
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statistik kan vara orsak till avvikelsen. För Turkiet är skälet att forskningen där i huvudsak publiceras i lokala/regionala tidskrifter, som inte
tas med i Leidens ”core journals”.
Analysen visar att Spanien, Nederländerna och Belgien har klart högst
effektivitet av västländerna medan Nya Zeeland, Danmark, Schweiz,
Tyskland och Kanada har en effektivitet som är strax över genomsnittet.
Det är en ganska annorlunda bild än de länder som KVA-rapporten pekar
ut, särskilt då det gäller Storbritannien. Länder som Danmark och
Schweiz tycks visserligen ha en effektivitet något över medelvärdet men
de framstår knappast som de stora föredömena. Vill man undersöka effektivitet vore det således lämpligt att titta närmare på Nederländerna,
Belgien och Spanien samt kanske Nya Zeeland.
Frågan är vad som är gemensamt för dessa länder. För att kunna
besvara den vore det nödvändigt att vända sig till de mer teoretiska ansatserna, det vill säga gå till ruta 4 i vår metaanalys. Här finns ett antal
intressanta försök, och vi ska kort kommentera dessa även om vi inte har
mycket utrymme för en sådan konstruktiv uppgift. I det här bidraget har
vår uppgift i första hand varit att kritiskt granska policyinriktade förslag.
Vad gäller framtida konstruktiva bidrag måste de vara inriktade på att
testa precisa hypoteser med exempelvis multivariat analys och på basis
av kontrollerade och reviderade data från ett flertal länder, åtminstone
gruppen västeuropeiska OECD-länder. De viktigaste problemen att
attackera är att säkerställa jämförbara data med avseende på kategorier
som basfinansiering (general university funds och institutional funding),
konkurrensutsatta medel (competitive project funding) med mera. Det kommer att vara ett omfattande och, i högsta grad, nödvändigt arbete. OECD
har påbörjat ett arbete med avseende på projektfinansiering i olika länder,
men mycket återstår.18

Hypotesdriven forskning
med förklaringsambitioner
Det är, som bekant, rätt vanligt i samhällsvetenskapliga sammanhang att
diskussionen riktas mot enfaktorförklaringar, och så måste det kanske
vara så länge man inte har ett ordentligt grepp om förhållandena och inte
heller har tillgång till korrekta data. Diskussionen fokuserar på några
konkurrerande hypoteser eller kombinationer av hypoteser, av vilka
följande ska behandlas i korta ordalag:
54

93326-1_T_v1_RJ_1_Trimboxes_ipp Page 55

31-Mar-15

finansiering och kvalitet
• Autonomihypotesen
• Konkurrenshypotesen
• Hypotesen om akademisk frihet
I artikeln ”The governance and performance of universities” från 2010
visar den fransk-amerikanske nationalekonomen Philippe Aghion och
hans medförfattare resultat som indikerar att universitet är mer produktiva när de har autonomi och samtidigt tvingas konkurrera om forskningsresurser.19 Produktivitet operationaliseras till resultat i Shanghairankningen; autonomiindex konstrueras utifrån ett antal surveyfrågor
till universitet (och länder). Det förekommer flera svaga punkter men
metodologiskt finns en hel del att hämta från den undersökningen, även
om svarsfrekvensen från universiteten ligger under 40 procent. Faktorer
som hög löneflexibilitet och eget budgetansvar är starkt korrelerat med
rankningsvärden. Huruvida det är frågan om ett kausalt samband undersöker Aghions team med hjälp av en studie på delstatsnivå av amerikanska universitet, vilket antyder att sambandet är kausalt eftersom samma
mönster framträder där trots att det är frågan om helt andra institutionella ordningar.
Konkurrenshypotesen fick en stark push framåt genom en artikel i
Research Policy av de finländska forskarna Otto Auranen och Mika Nieminen.20 Med en uppslagsrik analys av åtta länder (Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Australien, Danmark, Finland, Norge, Tyskland) gav
de ett bidrag som KVA-författarna kunde ha utnyttjat som sin startpunkt
i stället för att hamna i en metod som gör att de tenderar att bekräfta
egna förutfattade meningar. Auranen och Nieminen menar att kombinationen av incitament kopplade till direktfinansiering tillsammans med
andelen externa medel är två faktorer som ser ut att ha ett avgörande
inflytande på utvecklingen av produktiviteten (output). De bygger upp
ett såväl teoretiskt motiverat som empiriskt schema för sin analys som
bygger på att korstabulera basfinansieringens inriktning (input- vs outputorienterad) och andelen extern finansiering (stor vs liten). Deras
resultat indikerar att Storbritannien, Finland, Australien och Danmark
har hög effektivitet, medan Tyskland, Norge, Nederländerna och Sverige
har lägre utväxling på insatta resurser, vilket skulle tyda på att det inte
råder några enkla korrelationer mellan finansiella incitament och effektivitet. Tyvärr bär deras analys på samma svagheter som vi tidigare pekat
på: de tar inte hänsyn till att det är äpplen och päron och gör inget försök
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att komma förbi problemet. Det bör dock framhållas att de är medvetna
om att de är ute på hal is.
Ett italienskt forskarteam under Giovanni Abramos ledning sporrades
av de finländska resultaten och föreslog ett sätt att undersöka huruvida
det råder konkurrens mellan universitet och mellan forskare.21 Förekomsten av olika arrangemang för konkurrens borde leda till att ett antal
högpresterande forskare samlades vid en mindre grupp av universitet,
och samtidigt till en situation med låg variation inom respektive universitet (mikrohomogenisering). Om det omvända vore fallet skulle det
betyda att variationen mellan universitet i stället blev liten (mesohomogenisering). Abramos team mäter med hjälp av variationskoefficienten
(Cv) och finner att det senare är fallet för italienska universitet, vilket
överensstämmer med deras bild av Italien som ett land utan akademisk
konkurrens.
I ett konferensbidrag från 2014 har vi, tillsammans med vår holländske
kollega Peter van den Besselaar, undersökt hur det förhåller sig för en
grupp av länder samt för svenska universitet och tagit tillgängliga data
från Leidengruppen Centre for Science and Technology Studies (CWTS)
till hjälp.22 Där finns uppgifter om medelcitering för respektive land
(universitet) och andel i topp 10 procent. För länder finner vi ingen korrelation mellan variationskoefficienten (Cv) och andelar av GUF (basfinansiering till universiteten). Belgien och Nederländerna har låg, Storbritannien och Schweiz har hög Cv. Går vi till svenska universitet med samma
metod ger den italienska modellen inte heller några entydiga resultat.
Uppenbarligen är frågan om konkurrens svårare att hantera och kräver
mer kvalificerade data än de förhållandevis enkla mått och hypoteser som
står till buds.
Auranen och Nieminen hade en berömvärt öppen attityd i sin undersökning och framhöll särskilt att forskningsfinansiering sannolikt handlar om kombinationer av faktorer som ibland kan balansera ut varandra,
ibland förstärka varandra.23 Dessutom, menar de, är det i högsta grad
sannolikt att tillkommande faktorer påverkar bilden. Det allmänna forskningsklimatet och publiceringskulturen i respektive system är kanske
aldrig något som ligger fast utan rör sig mellan olika positioner till följd
av politiska förslag och akademiska diskurser.
Svagheten i det finska bidraget är, som framhållits ovan, att det dels
bygger på raka HERD-data, dels använder raka publiceringar (Web of
Science). Men det är samtidigt något som går att rätta till, även om det
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fortfarande finns avgörande problem med frågan om universitetens basfinansiering och hur diversitet mellan finansiärer ska kunna operationaliseras till ett index.
Svaret på många av våra frågor bör nämligen finnas någonstans i uppsättningen av de institutionella ordningar som har att göra med finansieringsförhållanden och incitamentsförhållanden på lokal nivå. Det vore
sannolikt att basfinansieringens andel skulle ha betydelse för möjligheterna att bedriva toppforskning (närmast självklart en förutsättning
för hög citeringsgrad och god effektivitet), men så är inte fallet, åtminstone inte för de ”gamla” länder som förtecknas i figur 4. Sambandet
förefaller svagt och svårt att etablera. Däremot riktas blickarna mot incitamentsstrukturen i en del av dessa länder, eftersom det är uppenbart att
länder som Nederländerna, Belgien och Australien har det gemensamt
att de har erfarenheter av skilda typer av publikationsincitament, och
dessa incitament har organiserats på sådant sätt att de påverkat forskarna
att publicera i internationella tidskrifter.24
Peer review-baserad brittisk RAE ger dock inte samma utfall, vilket
torde kunna förklaras av att system med liten eller minskande andel
fakultetsfinansiering gör forskarna mer beroende av externa finansiärer
och att den styrning av forskning som sker mestadels går via de dominerande finansiärerna, i det brittiska fallet forskningsråden och ledande
fonder (charities) som Wellcome Trust. Den tyska sociologen Grit Laudel
menar att forskare i sådana system tenderar att undvika riskfylld forskning och i stället drivs mot trygghetsnischer för sin forskning.25 Den
tyske samhällsvetaren Thomas Heinze sammanfattar forskningen om peer
review (kollegiala granskningsprocedurer) som följer: alla hittillsvarande
forskningsresultat tyder på att denna procedur tenderar att undvika att
premiera riskfylld forskning och ”motverkar spekulativa, oortodoxa och
mångdisciplinära forskningsansökningar”.26
Forskningsmedel som söks i konkurrens kan således under vissa villkor
premiera mer mainstream, tillämpad och relativt stelbent forskning. I sin
tur leder det till processer av lägre kvalitet och svag innovationsförmåga
hos forskningen. Detta skulle kunna förklara att Storbritannien inte har
en så positiv utveckling trots sin utvärderingsinriktade akademiska kultur.
Forskning baserad på australiska data tyder på att stabil finansiering
– stabil över längre tidsperioder – har högre produktivitet och citeringsgrad än forskning som baseras på korta (oftast två–treåriga) kontrakt.27
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Detta kan inte översättas till att block grants skulle vara en överlägsen
finansieringsmetod, men de längre och uthålliga program- och projektperioder som kännetecknar till exempel amerikanska och en del europeiska forskningsprogram ser ut att vara eftersträvansvärda. För att visa
att så är fallet behövs mer av fördjupade forskningsinsatser.

Tack till Peter van den Besselaar för synpunkter på en tidigare version av denna
artikel. Kommentarer från författarna till rapporten Fostering Breakthrough Research
finns på rj.se.
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och statistikinsamling i Portugal har vi inte lyckats korrigera på ett adekvat sätt.
17. Databasen har blivit mindre fokuserad på tidskrifter från engelskspråkiga
länder, vilket lett till att dessa länders tidigare relativa fördel har förbytts till en
relativ nackdel vad gäller utvecklingen av andel publicering. I början av 1990-talet
stod USA och Storbritannien för 45 procent av all publicering i WoS, en andel som
sjunkit till 29 procent 2011, vilket till en del beror på ändringar i databasen men
framför allt på att forskningslandskapet ändrats.
18. J. van Steen, ”Modes of public funding of research and development:
Towards internationally comparable indicators”, OECD Science, Technology and
Industry Working Papers 4, 2012, tillgänglig på http://dx.doi.org/10.1787/5k98ssn
s1gzs-en (hämtat 16 januari 2015).
19. P. Aghion, M. Dewatripont, C. Hoxby, A. Mas-Colell & A. Sapir, ”The
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governance and performance of universities: Evidence from Europe and the US”,
Economic Policy, January issue, 2010, s. 7–59.
20. O. Auranen & M. Nieminen, ”University research funding and publication
performance: An international comparison”, Research Policy, 39, 2010, s. 822–834.
21. G. Abramo, T. Cicero & C. A. D’Angelo, ”The dispersion of research performance within and between universitites as a potential indicator of the competitive intensity in higher education systems”, Journal of Informetrics, 6 (2), 2012, s.
155–168.
22. U. Sandström, U. Heyman & P. van den Besselaar, ”The complex relationship between competitive funding and performance”, tillgänglig på www.forskningspolitik.se/DataFile.asp?FileID=233, hämtat 30 januari 2015.
23. Dessa i grunden förnuftiga förbehåll har tyvärr inte funnits med i de överväganden som lett till ”reformer” inom svensk forskningspolitik under de senaste
15–20 åren.
24. Se C. Franzoni, G. Scellato & P. Stephan, ”Changing incentives to publish”,
Science (5 August), 333, 2011, s. 702 (tillgänglig inkl. bilagor på www.sciencemag.
org/cgi/content/full/333/6043/702/DC1, hämtad 16 januari 2015); om Nederländerna, se R. Wittek, ”Governance from a sociological perspective”, i D. Jansen
(red.), New Forms of Governance in Research Organizations, Dordrecht: Springer, 2007,
s. 73–98.
25. G. Laudel, ”The art of getting funded: How scientists adapt to their funding
conditions”, Science and Public Policy, 33 (7), 2006, s. 489–504.
26. Heinze hänvisar till åtta artiklar; se T. Heinze, ”How to sponsor groundbreaking research: A comparison of funding schemes”, Science and Public Policy 35
(5), 2008, s. 302–318. För en översikt av denna forskning, se U. Sandström, Forsk
ningsstyrning och anslagspolitik: Studier i FoUhandläggning. Byggforskningsrådets
vetenskapliga nämnd Rapport 1996:2, Stockholm: Byggforskningsrådet, 1997,
tillgänglig på http://forskningspolitik.se/DataFile.asp?FileID=15, hämtat 16 januari 2015. Samtidigt bör framhållas att det finns delade meningar om vilken roll
konventionell forskning spelar i vetenskapens utveckling; se vidare B. Uzzi, S.
Mukherjee, M. Stringer & B. Jones, ”Atypical combinations and scientific impact”,
Science (25 October), 342, 6157, 2013, s. 468–472 (DOI: 10.1126/science.1240474).
27. P. Bourke & L. Butler, ”The efficacy of different modes of funding research:
Perspectives from Australian data on the biological sciences”, Research Policy 28,
1999, s. 489–499.
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Excellent forskning
har gemensamma egenskaper
Svensk samhällsvetenskap står sig bra. Trycket mot
internationell publicering gör dock att ämnesområden och
samhällsproblem som bara har nationell räckvidd kan komma
att beforskas i lägre grad än förr.

U

nder ett antal år har svenska forskningsfinansiärer bjudit
mig, i egenskap av utländsk sakkunnig, på ett otroligt givande
helikopterperspektiv på aktuell svensk stats- och övrig samhällsvetenskaplig forskning. Åren i Vetenskapsrådet och i Riksbankens Jubileumsfond har skänkt mig en god inblick i såväl dagsaktuella som mer
bestående trender rörande svensk forskning.
Låt det genast vara sagt att min helhetsbedömning är att sagda forskning håller en i flera avseenden hög nivå. Forskningen tar upp såväl
internationellt som nationellt, samt inomvetenskapligt och samhälleligt,
relevanta teman och frågeställningar, och man publicerar sig aktivt både
internationellt och nationellt. Självfallet förhåller det sig dock så att
inte heller den svenska samhällsvetenskapliga forskningen saknar utmaningar och problem. Den absoluta merparten av dessa delar man med
andra västliga demokratier, stundom måhända med mer specifika svenska
förtecken.

Aktuella trender och deras orsaker
I denna artikel avser jag att inledningsvis diskutera situationen för dagens
samhällsvetenskapliga forskning mer allmänt, för att sedan mot denna
61
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bakgrund spegla vissa personliga iakttagelser om läget i Sverige. Texten
har en klangbotten som blivit allt tydligare utmejslad under de senaste
åren. Denna botten består av element vilka under senare tid accentuerats
framför allt i de utvecklade västliga demokratiernas universitets- och
forskningspolitik och praxis.
Den första trenden är att den statliga finansieringen av universiteten
på de flesta håll de facto minskat eller knappt hållits på tidigare nivå. Även
i länder där denna finansiering formellt ökat, har den allmänna kostnadsutvecklingen för universiteten som regel ätit upp lejonparten av denna
ökning. Samtidigt har de flesta stater i sin utbildningspolitik kommit att
allt kraftigare betona effektivitet och resultat. Konkret yppar detta sig i
att man i de modeller som styr tilldelningen av medel till universiteten
lagt en allt större vikt vid faktorer som mäter utbildningens resultat,
exempelvis antal examina och studiepoäng. En uppenbar, men säkerligen
oavsedd, följd av detta är att forskningens verksamhetsvillkor vid universiteten blivit kringskurna. Fokuseringen på undervisning och administrativa göromål har blivit så stark att vi, lite tillspetsat, skulle kunna säga
att forskning inom tjänsten börjat bli något av en knapphetsvara och ett
sällsynt privilegium vid dagens universitet.
Parallellt med detta betonas forskningens roll och betydelse mycket
kraftigt av både universiteten själva och av statsmakten. Gemensamt för
bägge dessa aktörer är att de fokuserar på dels internationellt samarbete
och publicering, dels betydelsen av extern finansiering av forskningen.
För en universitetsinstitution har det därmed blivit i det närmaste livsavgörande att vid sidan av goda resultat från utbildningen även kunna
bygga upp forskningsprojekt som lyckas erhålla extern finansiering och
som har framgång beträffande internationell publicering.
I sig bör denna utveckling ses som lovvärd, i det att den ökande konkurrensen om forskningsmedel och publicering får forskarkåren att
ytterligare skärpa greppet om sin forskning. I idealfallet produceras det
sålunda fler, mer innovativa och bättre projektplaner samtidigt som den
internationella publiceringen ökar. Jag menar dock att denna forskningspolitik, som de flesta europeiska länder delar, har inbyggt vissa latenta
och oavsedda mekanismer vilka på sikt kan ha negativa effekter.
Dessa oavsedda konsekvenser kan betraktas och bedömas ur den
enskilda forskarens, ur forskargruppernas, ur universitetens och deras
enheters, men även ur respektive samhälles perspektiv. Här är det mest
framträdande fenomenet forskningens alltmer accelererande specialise62
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ring. Och då avser jag inte specialisering mellan, utan inom, vetenskapliga discipliner. Något förenklat kan man hävda att detta fenomen har
sin förklaring i tre olika men relaterade processer.
För det första har tillströmningen av bidrag till de internationella
tidskrifterna, speciellt dem med en hög impact-faktor, ökat lavinartat.
Detta fenomen har självfallet flera olika förklaringar, men en viktig sådan
är det faktum att allt fler länder i sin forsknings- och universitetspolitik
– och i dess finansieringsmodeller – allt starkare betonar sådan publicering. Den enskilda forskarens eller forskargruppens möjligheter att komma genom nålsögat på de tyngsta och mest generalistiska internationella tidskrifterna har därmed kraftigt minskat. Att det kvarstår möjligheter till internationell publicering förklaras i hög grad dels av att den
internationella floran av vetenskapliga tidskrifter vuxit kraftigt, dels av
att dessa tidskrifter till sin tematiska karaktär blivit allt smalare och mer
specialiserade. I vardagstermer blir konsekvensen av detta att forskaren
eller forskargruppen i dag måste kunna allt mer om allt mindre – ha en
ytterst hög kompetens inom ett smalt specialområde – för att uppnå
internationell publicering.
Ett annat, närbesläktat fenomen gäller forskningsfinansieringen, speciellt då avseende större och dyrare projekt. Här har det blivit något av
en praxis att vinnarna sovras fram av paneler där inslaget av internationell
expertis är stort. Jag vill betona att det i sig absolut inte är något fel i
detta, men en följd blir att framgång förutsätter att projekten är stora
samtidigt som de är tematiskt starkt specialiserade med toppkompetens
inom det aktuella området.
Slutligen, för det tredje, har framväxten av och framför allt kunnandet
i användningen av internet skapat helt nya arbets- och samarbetsmönster
inom forskarkåren. Tidigare diskuterade man måhända sina forskningsidéer och rön med en skäligen liten men vad gäller tematisk bredd stor
krets av kolleger inom sitt eget universitet, sin enhet, och på sina nationella och europeiska konferenser. Något av detta kvarstår ännu i dag,
men i huvudsak kännetecknas forskarnas nätverk och samarbetsmönster
numera av att de saknar geografiska gränser. Samtidigt har deltagandet
i dessa nätverk alltmer kommit att präglas av att det är starkare avgränsat
till smalt definierade specialområden.
En första helhetsbedömning är att internationaliseringen och den
härav följande specialiseringen är klart positiv; generellt har forskningens
kvalitet i de västerländska demokratierna höjts. Här handlar det dock
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enkannerligen om det kvalitetsperspektiv som forskarsamfundet självt
anlägger på forskningen – ett perspektiv som, givet den tilltagande specialiseringen, medför att kvaliteten ofta måste bedömas av specialiserade
segment inom respektive disciplin, inte vilka forskare som helst inom
disciplinen.
Väl så, kunde man kanske konstatera. Men om vi anlägger ett utbildnings-, ett universitetsperspektiv eller ett mer allmänt samhälleligt perspektiv på denna utveckling så framträder vissa mer negativa konsekvenser. Detta speciellt om vi fokuserar samhällsvetenskaper och humaniora;
naturvetenskaperna lever efter en delvis annan logik. En mycket långt
driven specialisering, styrd av internationella publiceringsambitioner,
riskerar att rikta forskarnas sökljus mer eller mindre vid sidan av det egna
landet, dess specifika fenomen och problemställningar. Detta i och med
att forskning kring nationell tematik generellt har svårare att nå upp över
de internationella tidskrifternas publiceringströsklar. Tillspetsat sagt kan
detta leda till att de frågor och utmaningar som samhällets medborgare,
beslutsfattare och tjänstemän upplever som viktiga inte får tillfredsställande uppmärksamhet från forskarnas sida. Sedan urminnes tider har
läget varit det att forskarna och det omgivande samhället talat lite olika
språk, men nu ökar risken för att de dessutom talar om olika fenomen
och frågor.
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Den framgångsrika forskningsfinansieringens krav på specialisering
och volym i projekten leder sålunda utvecklingen mot att inte enbart den
enskilda forskaren och forskargrupperna utan även universitetsinstitutionerna alltmer specialiseras. Vid stora enheter behöver detta inte vara
problematiskt, då de kan inrymma specialiseringar av flera slag. Vid
mindre enheter är det möjligt att ett par eller i värsta fall bara en tematisk
specialisering kommer att dominera enhetens forskning. Återigen är
detta nödvändigtvis inte ett problem ur forskningens synvinkel. Men då
universitetens adelsmärke är kopplingen mellan utbildning och forskning,
i idealfallet även den egna personalens forskning, så kan det uppstå ett
läge där utbildningen borde täcka en stor del av den egna disciplinens
olika temata men där personalens forskningsbaserade kompetens är
väsentligt smalare än detta. Därmed uppstår det en risk för att den viktiga
och fruktbara kopplingen mellan forskning och utbildning i framtiden
blir bristfällig och att forskningen och utbildningen vid våra universitet
alltmer börjar leva skilda liv.

Min bild av svensk forskning
Då jag nu avslutningsvis, mot bakgrund av den skisserade klangbottnen,
kort ska reflektera över min bild av svensk forskning, främst då inom
statsvetenskap, är jag starkt medveten om att jag beträder nattgammal
is. Trots att jag läst och bedömt hundratals svenska forskningsprojekt, är
det klart att jag inte har en fullständig bild av den statsvetenskapliga
forskningen i Sverige. Lika uppenbart är att generaliserande iakttagelser
alltid kan te sig orättvisa och felaktiga i relation till enskilda projekt,
forskargrupper och forskningsmiljöer. Med dessa reservationer i minnet vill jag dock drista mig till vissa allmänna och utifrånkommande
tankar.
En första generell iakttagelse är att mängden aktiva, mycket kompetenta och duktiga forskare är stor inom den svenska statsvetenskapen.
Speciellt glädjande är inslaget av yngre forskare som bedriver mycket bra
forskning, som publicerar sig aktivt både nationellt och internationellt
och som upprätthåller goda internationella kontakter. En något preciserande iakttagelse är – i ljuset av projektplaner och cv:n – att den ökande
tematiska specialisering som jag omtalat i en mycket hög grad kännetecknar dessa yngre forskare. På gott och ont kunde man tillägga.
65
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Då man söker mönster för varierande kvalitet och framgång för forskningsprojekten, menar jag att de mest framgångsrika präglas av såväl
gemensamma som särskiljande karaktäristika. Med positiva förtecken
noterar jag att tematik, design och metodologi varierar mellan de framgångsrika projekten. Detta visar på en överlag hög kompetens inom
olika ämnesområden, likaväl som på ett stort kunnande beträffande
projektdesign och bruket av olika forskningsmetoder. Samtidigt förefaller
det dock existera vissa karaktärsdrag som förenar de mest framstående
projekten och som skiljer dessa från projekt som i många hänseenden kan
vara mycket lovande men inte når ända fram till toppkvalitet.
Förenklat kan man hävda att de mest framgångsrika projekten mer än
andra kännetecknas av att de till sin volym är relativt stora, att de i fråga
om forskargruppernas sammansättning har en fruktbar mix av mer
seniora och yngre forskare, att de ofta har en – i tid eller rum – komparativ ambition och att de har ett internationellt samarbete inte bara på
individnivå utan även på institutionaliserad nivå. Min uppfattning är
även att den höga grad av professionalism som karaktäriserar dessa
forskargruppers projektplanering och projektuppbyggnad vilar på en
längre erfarenhet och en mer utvecklad infrastruktur än vad som är fallet
för många andra projekt.
I institutionella termer framträder här en bild av att kvalitet och framgång i forskningen i hög grad är kopplade till universitetsmiljöer som är
stora och där den statsvetenskapliga forskningen har långa traditioner.
Men betyder då det att den statsvetenskapliga forskningen vid mindre
och yngre universitetsmiljöer saknar kvalitet eller möjligheter till framgång i framtiden? Svaret på bägge dessa frågor är ett entydigt nej. Kompetensen och kvaliteten hos de enskilda forskarna och de lite mindre
forskargrupperna är ofta uppenbart hög; problemen ligger måhända
snarare i en viss isolering eller avgränsning till den egna universitetsmiljön. Vad jag skulle önska och unna den svenska statsvetenskapliga
forskningen, likaväl som dess enskilda forskare och forskargrupper, är en
framväxt av fler och större region- och universitetsöverskridande nätverk
och projekt. Detta kunde bidra till att stärka och säkra den uppenbart
höga kvaliteten inom forskningen. Man kunde då även upprätthålla den
höga grad av specialisering som internationell toppforskning kräver men
samtidigt begränsa de oavsedda och aningen negativa konsekvenser som
denna specialisering kan ha ur de enskilda universitetsmiljöernas, ur
utbildningens och ur ett samhälleligt perspektiv.
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Min avslutande bedömning blir tveklöst att svensk statsvetenskaplig
forskning sammantaget håller en mycket god nivå. Man har, speciellt med
beaktande av den viktiga finansieringen från bland annat Vetenskapsrådet
och Riksbankens Jubileumsfond, alla förutsättningar att stärka både sin
nationella betydelse och sin internationella position i framtiden.

67

93326-1_T_v1_RJ_1_Trimboxes_ipp Page 69

31-Mar-15

ulf sandström & agnes wold

Excellenssatsningarna
– belöning för kön eller för
toppforskning?
Kvinnor utgör 30 procent av toppforskarna i Sverige. Att de får
mindre än 20 procent av excellensmedlen kan alltså inte förklaras
av att det skulle saknas kvinnliga toppforskare, utan mer troligt
är att föreställningen om vem som är ”excellent” färgas av könsfördomar. Samtidigt är det så att hälften av de personer som fått
excellensmedel inte kan karaktäriseras som toppforskare.

K

vinnor utgör i dag 24 procent av professorerna, och andelen ökar med mindre än en procentenhet per år. Kvinnor har
dubbelt så svårt som män att bli professorer under tolv år efter
sin disputation. Under det senaste decenniet har mycket stora satsningar
på excellenta forskningsmiljöer gjorts i Sverige – sammanlagt har cirka
15 miljarder kronor spenderats på sådana program. Kvinnor har dock fått
mindre än 20 procent av excellensmedlen, vilka därmed är väsentligt mer
snedfördelade könsmässigt än de forskningsmedel som fördelas av forskningsråden. Det finns två möjliga huvudförklaringar till detta: 1) att kvinnor skulle vara mindre produktiva som forskare eller 2) att de skulle vara
diskriminerade, särskilt vid utlysningar som bygger på föreställningar om
”excellent” och ”strategisk” forskning.
Här har vi identifierat de 10 procent bästa svenska forskarna, definierat som de som citerats mest inom sitt fält under perioden 2008–11. En
analys av Web of Science visar att ungefär 48 000 personer publicerar
vetenskapliga artiklar i Sverige, varav de 4 800 mest citerade kan betrak69
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tas som särskilt uppmärksammade och produktiva forskare. Kvinnor
visar sig utgöra närmare 30 procent av dessa toppforskare, alltså en större
andel än deras andel av professorerna och en betydligt större andel än
deras tilldelning av excellensmedel. Vidare har vi identifierat dem som
tilldelats excellenssatsningar och undersökt hur stor del av dem som
tillhör toppforskarna.

Våra frågeställningar
I ett forskningssystem baserat på meritokrati tilldelas tjänster och anslag
baserat på meriter. Kvinnor och män har samma chanser att få anslag och
tjänster om de har producerat lika mycket och lika bra vetenskap. Meritokrati är inte bara rättvist, utan även det mest ekonomiska sättet att fördela begränsade resurser.
Data från Sverige visar att kvinnor och män inte avancerar i samma
omfattning inom det akademiska systemet. Som nämnts ovan är andelen
kvinnliga professorer i dag mindre än en fjärdedel, trots att kvinnors
andel av dem som avlade studentexamen passerade männens redan i mitten av 1960-talet. Alla som i dag är aktiva i forskarvärlden har alltså utbildats i en tid då det funnits fler kvinnor än män som haft möjlighet till
akademisk karriär. Kvinnoandelen bland professorerna ökar med endast
mellan 0,5 och 1 procentenhet per år, vilket med dagens takt betyder att
det skulle ta mellan 26 och 52 år innan vi når hälften kvinnliga professorer. Genom att använda Statistiska centralbyråns utbildningsstatistik
beräknade Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska 2004 hur mycket män
hade anrikats, i förhållande till kvinnor, inom det svenska akademiska
systemet mellan grundexamen och professur, respektive mellan disputation och professur.1 Databasen anger könet på dem som avlägger grundexamen och disputerar inom olika vetenskapsgrenar varje år och redovisar antalet professorer inom olika vetenskapsfält, deras ålder och kön. År
2002 fanns 3 803 professorer i Sverige. De kvinnor som 2002 var professorer inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin hade i genomsnitt
haft hälften så stor chans att bli professorer som de män som doktorerat
under samma tidsperiod och inom samma vetenskapsområde. Män anrikades alltså i genomsnitt två gånger mellan disputation och professur,
och fyra gånger mellan grundexamen och professur. Detta visar att det
inte finns någon automatik mellan en hög andel kvinnor inom universitetsutbildningen och en hög andel kvinnliga professorer, liksom att vi
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inte automatiskt kommer att få hälften kvinnliga professorer nu när
kvinnor utgör hälften av dem som doktorerar.
Helene Dryler, utredare på Universitetskanslersämbetet, har följt upp
i stort sett samtliga individer som doktorerat i Sverige under de senaste
decennierna och beräknat chansen att bli professor utifrån kön och samhällsklass.2 Resultatet visar att kvinnor har ungefär hälften så stor chans
som män inom samma forskningsfält att bli professorer inom en viss
tidsperiod, till exempel tolv år. Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar
däremot inte chansen att avancera till professor om man doktorerat. Det
finns, som nämnts, två diametralt olika förklaringsmodeller för kvinnors
bristande avancemang: att de är sämre forskare eller att de diskrimineras.
I själva verket är det en tredje teori som vanligen används för att slippa
välja mellan dessa två, nämligen att förklaringen ligger utanför universitetsvärlden. Enligt denna hypotes skulle kvinnors dåliga akademiska
avancemang förklaras av att de tar, eller tilldelas, en större del av ansvaret
för familj och barn. Teorin har dock inget stöd i data, eftersom kvinnor
utan familj inte avancerar bättre än de som har familj och barn. Eftersom
anslag och tjänst är de två faktorer som är helt nödvändiga för att överleva i forskarvärlden, är det mer näraliggande att titta på hur dessa fördelas mellan kvinnliga och manliga sökande.
Christine Wennerås och Agnes Wold visade 1997 att en kvinnlig
sökande behövde ha 2,6 gånger bättre publikationsmeriter än en manlig
sökande för att få samma kompetenspoäng vid ansökan till 1995 års
forskarassistenttjänster vid Medicinska forskningsrådet.3 Förutom kön
och produktivitet kunde endast en annan faktor visas påverka kompetenspoängen, nämligen om en bedömare var jävig i förhållande till den
sökande – en sådan sökande fick högre kompetenspoäng än vad som
motsvarade hens vetenskapliga produktivitet.
Artikeln väckte stor debatt då det för första gången otvetydigt visades
att kvinnors och mäns meriter bedöms olika. Medicinska forskningsrådet
gjorde även en egen studie 1996. I studien, som publicerades i MFR in
formerar 1997, påvisades att sökande som fått samma totalpoäng på sin
ansökan tilldelades olika stora anslag beroende på ålder och kön. Mest
pengar fick äldre män, medan unga och kvinnor fick lägre summor.4
Medicinska forskningsrådet reformerade sin bedömningsprocess och
analyserade fortlöpande kvinnors och mäns chanser att tilldelas medel.
Ulf Sandström och Martin Hällsten kunde visa att forskningsrådet sju år
senare, 2004, hade en policy som medförde att kvinnor blev mer rättvist
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bedömda, även om jäv fortfarande framstod som ett dominant problem
i bedömningsprocessen.5
I början av 2000-talet inträffade dock något som skulle svepa omkull
allt arbete som hittills lagts ner på att utjämna mäns och kvinnors chanser. Då lanserades de så kallade excellenssatsningarna under ledning av
utbildningsminister Thomas Östros. Stora medel skulle nu fördelas till
den mest ”strategiska” forskningen och till ”starka” eller ”excellenta”
forskningsmiljöer. Medan ett forskningsanslag om en eller ett par miljoner kronor traditionellt betraktats som ett stort anslag, tilldelades nu
tiotals miljoner till enskilda forskare eller en grupp forskare. Fram till och
med 2009 hade det fattats beslut om cirka 10 miljarder kronor i excellensmedel (exklusive strategiska forskningsområden, SFO), varav kvinnor
inom de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska områdena fick
endast 13 procent. Som jämförelse gick ungefär 30 procent av anslagen
från forskningsråden till kvinnor.6
Påvisandet av kvinnors låga andel av excellensmedlen gav upphov till
en viss kritisk debatt, och det tycks som om finansiärerna därefter gjort
en viss ansats att öka kvinnoandelen inom excellenssatsningarna. I dag
får kvinnor cirka 19 procent av excellensmedlen, vilket alltså fortfarande
är betydligt lägre än deras andel av forskningsmedlen från forskningsråden. Inom regeringens strategiska forskningsområden (SFO) uppgick
kvinnoandelen till drygt 20 procent av mottagarna. Modellen med stora
bidrag till förmodat excellenta forskare har fortsatt även efter 2009 och
är en viktig del av flera forskningsfinansiärers verksamhet, till exempel
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Det är därför fortsatt viktigt att undersöka om denna form
av tilldelning av forskningsmedel gynnar män mer än kvinnor.
Vi har i denna studie två frågeställningar:
• Motsvarar kvinnors andel av excellensmedlen deras andel bland de
mest framgångsrika forskarna i Sverige?
• Tillhör de forskare som tilldelas excellensmedel de mest framgångsrika (mätt som publikationer)?
Som material har vi använt bibliometriska data från databasen Web of
Science med alla artiklar från svenska forskare under perioden 2008–11
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med citeringar fram till och med augusti 2014. Genom att identifiera de
mest produktiva och mest citerade forskarna på ett systematiskt sätt kan
vi 1) undersöka hur stor del andel av dem som är kvinnor och 2) undersöka hur stor andel av alla mottagare av excellensbidrag under perioden
2005–12 som ingår i gruppen av de 10 procent mest produktiva och citerade forskarna i Sverige.

Metodik
Vårt syfte är att identifiera de mest citerade forskarna under fyraårsperioden 2008–11. I små grupper, som på enskilda universitet, kan man
givetvis skaffa cv och publikationslistor från samtliga forskare. Men för
en studie av denna omfattning måste vi använda databaser. För att besvara våra två frågor måste alla författare till en artikel identifieras, och
för den första frågeställningen måste de dessutom tilldelas kön. Vi har
använt citeringsdatabasen Web of Science. Med hjälp av databaser, algoritmer och avsevärt manuellt arbete, har vi lyckats identifiera och tilldela kön för en stor majoritet av så gott som samtliga svenska forskare
som publicerat sig vetenskapligt under tidsperioden 2008–11.
Web of Science är en databas som innehåller uppgifter om citeringar
mellan vetenskapliga artiklar. Artikeln, och inte personen, är grunden
för databasen, och det är inte någon enkel uppgift att hålla isär unika
personer. Att gruppera de artiklar som återfinns i Web of Science och
hänföra dem till en bestämd individ – en författare – är en process som
innefattar flera steg.
Uppgiften att identifiera och hålla isär personer kallas disambiguering
(ambiguous = tvetydig). Med en kombination av automatiska och manuella metoder kan uppgiften lösas nöjaktigt. En algoritm för att disambiguera unika personer har utvecklats av Ulf Sandström och Erik Sandström7 på basis av den spanske fysikern José M. Solers forskning8 och
befunnits vara mer effektiv än motsvarande algoritm som föreslagits av
Thomas Gurney vid Rathenau Instituut i Nederländerna med kolleger.9
Metoden tar hänsyn till efternamn och första förnamnsinitial, vilka
termer som förekommer i artikelrubriker, vilka tidskrifter, adresser, referenser, tidskriftskategorier som används av respektive forskare samt har
en viktning för respektive fälts betydelse. Med hjälp av denna strategi ges
varje forskare en unik identifikator. Hedlund, A(rne) som sysslar med
svampforskning på SLU i Uppsala kan alltså skiljas från Hedlund,
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A(nnika) som forskar i neurokemi på Lunds universitet. Algoritmen
arbetar med efternamn och en förnamnsinitial av två skäl: 1) bruket av
antal förnamnsinitialer varierar för enskilda författare, och 2) fullständigt
förnamn finns inte för alla författare. Detta gör att information om mer
än en initial inte kan användas för automatiska metoder. Fram till helt
nyligen har Web of Science och liknande databaser varit relativt otjänliga för att identifiera individer, medan de lämpat sig väl för sammanställningar över forskningsfält, länder eller lärosäten. Web of Science
innehöll före 2008 endast information om första författarnamnet och
författaren som var corresponding author, till vilken begäran om särtryck
kunde skickas. Efter 2008 finns i de flesta fall en adress kopplad till de
flesta författarnamn, vilket avsevärt underlättat arbetsuppgiften.
Även om en forskare alltid skriver sitt namn på samma sätt är det inte
alltid möjligt att identifiera hen, eftersom det kan finnas tusentals svenskar med exakt samma namn. Eftersom forskarens tilldelade id-nummer
vanligen baseras på efternamn och en förnamnsinitial, blir problemet än
större. Bara vid Lunds universitet finns åtta personer vars publikationer
kan ha författarnamnet ”Andersson, K”, och i Uppsala (inklusive SLU)
finns sju individer vars namn kan skrivas ”Andersson, A”. Med hjälp av
algoritmmetoden kan olika ”Andersson, A” skiljas åt om de arbetar inom
olika fält, men ett antal personer återstår som inte kan identifieras entydigt. Det handlar om forskare vars namn (efternamn och en förnamnsinitial) förekommer vid minst sex universitetsorter.
Vanligt förekommande kombinationer av efternamn och förnamnsinitial har därför uteslutits ur vår analys. Totalt handlar det om drygt
1 000 personer som exkluderats för att de är svåra att disambiguera.
Alla metoder är behäftade med fel. Forskare har undersökt hur namn
kan variera inom databasen Web of Science.10 Variationerna kan indelas
i ”legitima”, som genereras av forskaren själv eller tidskriften, och ”illegitima”, det vill säga fel som görs vid inmatning, exempelvis felstavningar. Inmatningsfel förekommer i viss utsträckning, till exempel kan
förnamnet registreras som efternamn, men i övrigt är detta inget större
problem eftersom det kan upptäckas. Däremot kan de ”legitima” variationerna orsaka huvudbry när ett namn ska hänföras till en unik forskare.
Huvudsakligen fyra typer av variationer förekommer: direkta felstavningar, fel som uppstår när namn transkriberas från andra alfabet, de som
uppstår vid byte av namn, som vid giftermål/skilsmässa, samt variationer
i bruk av initialer.
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Vi har testat metoden flera gånger med slumpmässigt valda referenslistor från forskare och jämfört med de referenslistor som genereras för
samma forskare genom Web of Science och vår disambigueringsmetod
inklusive manuellt efterarbete. Överensstämmelsen närmar sig 98 procent.
Från och med 2008 finns författarens förnamn oftast med i databasen
Web of Science, vilket är nödvändigt för att kunna tilldela kön. Fortfarande finns det dock tidskrifter som av tradition anger endast författarnas
förnamn med initialer, vilket innebär att artiklarna kommer att sakna
uppgift om förnamn när de listas i Web of Science. När särskillnadsproceduren är genomförd, är nästa steg att sätta kön på respektive unik
författare. Vi har arbetat med en kombination av metoder. I vissa fall ger
de två sista bokstäverna i förnamnet besked om könet; exempelvis är
namn som slutar på ”na” eller ”va” oftast kvinnonamn (Lena, Irina,
Kristina, Eva), medan namn som slutar på ”an”, ”av”, ”rs” eller ”lf ”
mestadels är mansnamn (Håkan, Gustav, Anders, Rolf, Ingolf). På detta
sätt, med samtidiga manuella kontroller, har kön kunnat anges för merparten namn i det svenska datasetet. Ytterligare information finns i
namndatabaser som US Census, Wikiname och Wikipedia. Metoden har
tidigare använts av den kanadensiske bibliometrikern Vincent Larivière
med kolleger för att tilldela kön i hela databasen Web of Science 2008–12,
alltså avseende mer än 5 miljoner artiklar.11 I detta globala material har
forskarna kunnat ange kön för ungefär 65 procent av författarandelarna.
För tydlighets skull bör framhållas att deras metod är inriktad enbart på
författarandelar med fullständiga förnamn, eftersom de inte har använt
metoder för att identifiera unika författare. Med vår kombination av
metoder kan vi alltså minska bortfallet väsentligt.
För att nå längre i arbetet med att tilldela kön i det svenska forskarmaterialet har vi också tillämpat manuell matchning med hjälp av personaldatabaser från de större universiteten, samt SwePub (swepub.kb.se),
som innehåller publiceringar från respektive universitet med fullständiga namn på författarna. Utöver detta har vi manuellt sökt asiatiska
författare på nätet, framför allt kinesiska, japanska, persiska och arabiska
författarnamn. I många fall finns foto på forskaren, vilket möjliggjort
könsbestämning.
Med hjälp av denna metodik har vi lyckats tilldela kön på 94 procent
av författarna i vårt material och på 98 procent av artikelandelarna. De
fall som inte kunnat identifieras gäller artiklar där författarna inte listas
75

93326-1_T_v1_RJ_1_Trimboxes_ipp Page 76

31-Mar-15

ulf sandström & agnes wold
med fullständigt förnamn utan endast initialer anges, samt författare med
asiatiska namn där det mestadels är omöjligt att bestämma könet utifrån
västerländskt transkriberade namn.
I den svenska databasen, som täcker 2008–11, finns drygt 74 000
artiklar och 195 000 författarandelar som tillhör svenska organisationer.
I några få fall har artiklar från personer som bedrivit verksamhet såväl i
Sverige som i något annat nordiskt land hållits samman och artiklar
därmed tillgodoräknats även om de tillkommit utanför Sverige (särskiljningen av namn utförs således på nordisk nivå).

Bibiometrisk metod
Varje forskares genomslag har beräknats på artiklar skrivna 2008–11 med
citeringar under perioden 2008–14 (augusti). Vi räknar bråkdelar (fraktioner) av artiklar; om fem forskare skrivit en artikel får varje forskare
0,2 andelar av artikeln.
Varje artikel rangordnas, baserat på sina citeringar, inom respektive
vetenskapsfält, vilket definieras utifrån de ämnesklasser (cirka 260
stycken) som anges i Web of Science, och delas in i percentilgrupper (de
1 procent, 5 procent, 10 procent högst rankade och så vidare). Mått
baserade på percentiler har fördelen att de inte påverkas av skevheter i
citeringsfördelningar.12 Inom vissa vetenskapsområden kan några publikationer med ett mycket stort antal citeringar annars dra upp medelvärdet13, vilket kan leda till att 70 procent av artiklarna inom området
ligger under medelvärdet.
Vi har ”översatt” percentilindikatorn till ett poängtal för varje artikel,
där en artikel som tillhör den mest citerade procenten av artiklarna tilldelas 100 poäng, topp-5-procent ger 20 poäng, och så vidare (se tabell 1).
En artikel som hör till de 50 procent minst citerade ger 1 poäng, vilket
gör att en forskare aldrig kan förlora på att publicera en artikel.
De poäng som varje artikel sålunda erhåller justeras genom metoden
FAP, Field Adjusted Production14, för att kompensera för olikheter i vetenskaplig produktionstakt mellan forskningsområden. Alla tidskrifter i Web
of Science har kategoriserats till fem områden (applied sciences, natural
sciences, health sciences, economic & social sciences och arts & humanities).15 På
basis av detta har analyser med så kallad waring-metod lagts till grund
för en FAP-faktor.16 Det mått vi använder är således ett kompositmått
som i ett enda värde uttrycker produktivitet (antal artiklar) och citerings76
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Tabell 1. Poängfördelning till percentilklasser
Percentil (procent)

Poäng

0,01

100

0,05

20

0,10

10

0,25

4

0,50

2

1,00

1

nivå (kvalitet). Fördelen, jämfört med andra liknande mått, exempelvis
det så kallade h-index, är att detta mått är konstruerat för att användas
över och mellan samtliga vetenskapsområden.
En forskare som identifieras enligt metodiken ovan får en poängsumma baserad på artikelandelar och dessas citeringsbaserade poäng. På
basis av detta går det att rangordna samtliga svenska forskare.

Resultat
Vi har alltså med hjälp av olika metoder försökt identifiera hur individer
i det svenska forskarsamhället som publicerat vetenskapliga artiklar under
perioden 2008–11 citeras enligt databasen Web of Science under perioden
2008–14. Den första frågan är hur många forskare som är aktiva inom
svensk forskning. Med hjälp av vår metodik att identifiera unika forskare med svensk adress har vi funnit cirka 48 000 unika författare. De
personer som inte kunde identifieras, på grund av vanliga efternamn och
initialer, utgör omkring 1 200 individer, alltså mindre än 3 procent.
Sannolikt ingår ett antal personer som egentligen har sin verksamhet i
andra länder eller som är tillfälliga gäster vid någon svensk forskningsinstitution, vilket gör att vi inte omedelbart kan definiera populationen
”svenska forskare” med någon exakthet.
Man kan närma sig problemet genom att indela publikationsdatabasens författarkår i olika kategorier: 1) återkommande svenska forskare
(continuants), 2) nybörjare (till exempel doktorander), 3) transienter
(kommer och går), samt 4) avslutare (terminators). Eftersom databasen
som vi analyserat bara omfattar fyra år kan man inte säkert avgöra vilken
kategori en enskild författare tillhör. Vi har dock valt att anta att personer
som producerar 3–4 artiklar under perioden är continuants.
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Vår databas omfattande ”svenska” artiklar i Web of Science 2008–11
består av cirka 74 000 artiklar med i genomsnitt 6 författare (totalt cirka
410 000 författarandelar), varav 2,7 räknas som svenska enligt vår definition (195 000 författarandelar). De 48 000 forskarna har alltså i genomsnitt producerat 4 författaruppdelade artikelenheter vardera under fyraårsperioden, motsvarande 1 artikelenhet/år, exempelvis 6 artiklar med 6
författare på varje artikel, eller 3 artiklar med 3 författare per artikel.
Varje artikelandel får sin fältnormaliserade percentilgrupp och erhåller
poäng baserat på författarfraktion och percentilgrupp. Sedan summeras
detta på individnivå till ett värde som ligger till grund för den ”nationella” rangordningen av alla forskare.
Ser vi till hur olika vetenskapsområden representeras i den översta
decilen framkommer att 40 procent kategoriseras som naturvetenskap
och teknik, 40 procent som medicin och hälsovetenskap samt 20 procent
som humaniora och samhällsvetenskap. Samma fördelning gäller för den
översta percentilen. Hela materialet består av 40 procent naturvetenskap
och medicin, 45 procent medicin och hälsovetenskap samt 15 procent
humaniora och samhällsvetenskap. Skillnaden till den bästa decilen kan
betraktas som en effekt av viktningsfaktorn FAP.

Kön och publikationer
Ser vi några skillnader i citeringsprestationer mellan män och kvinnor?
Svaret är: nej. Män och kvinnor har, i olika författarpositioner som första
författare eller sista, likvärdiga citeringsprestationer.
Vi har identifierat de 10 procent bästa forskarna (alltså 4 800 stycken)
baserat på total fältnormaliserad citering. Den amerikanske hälsopolicyforskaren John P. A. Ioannidis med kolleger har visat att en kärntrupp av
forskare producerar kontinuerligt och står för lejonparten av högciterade
publikationer.17 Denna kärna omfattar ungefär 1–2 procent.18 Av de 4 800
”bästa forskarna” som identifierats i vårt material är som framgått ovan
huvuddelen naturvetare/tekniker/medicinare, medan något fler än 800
är samhälls- och beteendevetare och ett 60-tal är humanister. De flesta
forskarna, 3 500, är continuants, det vill säga har minst 3–4 artikelenheter
under fyraårsperioden (sammansatt av artikelandelar, alltså exempelvis
cirka 4 artiklar per år med 4 författare i genomsnitt per artikel), medan
drygt 300 forskare publicerar endast en artikelenhet under perioden.
Forskarna i toppdecilen har i samtliga fall kunnat identifieras avseende
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Figur 1. Könsmässig fördelning över percentiler i topp-10-procent. Varje stapel
(percentil) motsvarar 474 forskare.

kön. Med detta har de bästa 10 procenten av svenska forskare identifierats. Då kan vi svara på frågan: Hur stor andel av den gruppen är kvinnor?
Svaret är: 27 procent (omkring 1 300 kvinnor och drygt 3 400 män).
Denna andel gäller oavsett om vi räknar enbart högskolor och universitet
eller om vi tar med alla forskare vid företag och andra organisationer.
Om vi undersöker hur de cirka 1 300 kvinnor som tillhör topp-10procent fördelar sig inom varje procentenhet av denna tiondel, ser vi en
marginell variation kring 30 procent och däröver i de lägsta percentilerna
medan förekomsten i de högsta percentilerna varierar mellan 18 och 28
procent kvinnor (se figur 1).

Anslagskartan över excellensbidrag 2005–12
Anslagskartan består av identifierade excellensbidrag som kan definieras
enligt följande: Bidrag som uppgår till forskningsmedel om 10–100 miljoner
kronor och som delas ut till personer på basis av egenskaper hos mottagarna eller
deras prestationer som betecknas i termer av strategisk, stark, ledande, potentiell,
högpresterande och så vidare.
Den här formen av satsningar har under de senaste åren förekommit
hos så gott som alla forskningsfinansierande organisationer i Sverige (se
tabell 2). Syftet har ofta angetts vara att uppnå ”en sådan koncentration
eller kraftsamling av resurser i universitetsforskningen att den kan
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Tabell 2. Excellensprogram 2005–12 i undersökningen
Namn på program

Bidrag totalt

Berzelii centra

400 mnkr

FAS centra

500 mnkr

Formas Starka

525 mnkr

Formas X

150 mnkr

Linné 2006 och 2008

2 500 mnkr

MISTRA-program

500 mnkr

Nano Vinnova
RJ-program + Minnessatsning

70 mnkr
*

300 mnkr

Naturvårdsverket

150 mnkr

SSF forskningscentra II

750 mnkr

SSF:s ramprogram

2 200 mnkr

VR Starka forskningsmiljöer

220 mnkr

Strategiska forskningsmiljöer

3 000 mnkr

Wallenberg Scholars 2009-2012

675 mnkr

Wallenberg High Potential

2 000 mnkr

VinnExc Vinnova

500 mnkr

VR Ledande forskare

60 mnkr

SUMMA

15 000 mnkr

* RJ:s satsning innefattar ett antal humanistiska forskningsprogram som
inkluderar utländska forskare vilka dock inte tagits med i anslagskartan.

leverera starka industriella effekter”. Citatet är från SSF och Vinnova,
men liknande skrivningar finns i flera andra excellensprogram.19 I den
föreliggande analysen har vi infogat satsningar från forskningsfinansiärer
som implementerats på sådant sätt att de lett till beslut om stora summor
av forskningsmedel per enskild mottagare eller grupp av mottagare. Det
bör också påpekas att bidrag från EU och andra internationella finansiärer inte har beaktats i denna undersökning.
Sammanlagt har cirka 15 miljarder kronor delats ut under 2005–12.
Tabell 2 baseras på de summor som beslutades, och inte på vad som
sedermera faktiskt delades ut. Vi har identifierat 165 projekt som vart och
ett har en huvudsökande (principal investigator) och ett antal medsökande,
i genomsnitt sju. I de fall där en lång lista forskare angivits i ansökan har
vi enbart registrerat de forskare som har professorstitel.
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Figur 2. Andel kvinnor per tiondel av excellensbidragens fördelning när
anslagsmottagarna sorteras efter erhållna bidrag likvärdigt fördelade mellan
projektmedlemmarna. Decil 1 har största beloppet, decil 10 det lägsta.

Gruppen av forskare som utpekats som excellenta genom att tilldelas
ett (eller flera) excellensbidrag innehåller ungefär 1 500 personer. Knappt
19 procent av dessa är kvinnor, vilket är en väsentligt lägre andel än den
kvinnliga andel som tilldelas forskningsmedel av Vetenskapsrådet, cirka
30 procent. Populationen består egentligen av två delar, dels de huvudsökande som är ansvariga för projekten, dels medsökande vilkas ansvar
inte alltid är klargjort, men vi förutsätter att om en person står som
medsökande innebär det ett visst ansvar och framför allt en viss beslutskraft.
I 86 procent av fallen är den huvudsökande en man, och 85 procent av
forskningsmedlen tilldelas en manlig huvudsökande. Av de tjugo forskare som fått de största sammanlagda summorna (det går att få flera
excellensbidrag, det är till och med vanligt) är 90 procent män. Kvinnor
utgör alltså en anmärkningsvärt liten andel av dem som tilldelats excellensbidrag som huvudsökande.
Även bland de medsökande är, som antytts, andelen män mycket hög,
81 procent. Vi ser att den största andelen kvinnor bland huvud- och
medsökande återfinns bland de projekt som tilldelats 7,5–9 miljoner
kronor och att de projekt som får mer pengar än medianen tycks ha något
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Tabell 3. Antal mottagna bidrag fördelat på män och kvinnor
Antal bidrag

Män

Kvinnor

Total

Summa bidrag
1 018

1

817

201

1 018

2

166

41

207

414

3

58

9

67

201

4

4

23

27

108

5

12

12

60

6

6

6

36

7

4

4

28

>7

3

3

25

1 344

1 890

Total

1 089

255

större andel män än de projekt som fått mindre pengar än medianprojektet.
När vi ska analysera produktivitet/kvalitet hos de forskare som fått
excellensbidrag, bortfaller de som till följd av mycket vanliga namn inte
kunde identifieras i publikationsdatabasen, sammanlagt 14 procent av de
huvud- och medsökande. En del utlandsbaserade forskare, som finns med
på ansökningarna, har också tagits bort. Detta bortfall uppvisar inga
avgörande skillnader avseende snittsumma och könsfördelning. Kvar för
analys finns 1 326 mottagare av excellensbidrag som sammanlagt mottagit 1 890 bidrag.
Ett av de uttalade syftena med de mycket stora excellensbidragen var
att toppforskare skulle slippa sitta och slita med ständiga ansökningar,
och få tid att forska. Så har det inte blivit – för en grupp av mestadels
manliga forskare har det blivit ett vanligt beteende att ansöka om och
samla på sig excellensbidrag (se tabell 3). På detta sätt har en grupp forskare kunnat anhopa ansenliga bidrag, och eftersom det inte finns någon
överordnad instans som bedömer rimligheten i den totala summa pengar som tilldelas en viss forskare eller forskargrupp har det inte funnits
någon som bedömt det meningsfulla i detta förfarande. Över huvud taget
kan konstateras att svenska forskningsfinansiärer visat föga intresse av
att följa upp och utvärdera resultatet av den förda tilldelningspolitiken.
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Tabell 4. Hur ”excellensforskarna” fördelar sig över
deciler av forskningskvalitet
Decil

Antal

Procent

1

724

55 %

2

229

17 %

3

130

10 %

4

46

3%

5

34

3%

6

33

3%

7

13

1%

8

16

1%

9

1%

10

11

(11) Saknar publ./Saknas
Summa

1%

96

7%

1 326

100 %

Varje decil motsvarar ca. 4 800 individuella forskare.

Finns excellensmottagarna
bland toppforskarna?
Vi har beräknat hur många av mottagarna av excellensbidragen som återfinns bland de 10 procent bästa svenska forskarna, baserat på den percentilmodell med fältnormaliserad citering som beskrivits i metoddelen
ovan. Endast 55 procent (724/1 326) av excellensmottagarna kan räknas
som toppforskare med denna definition (tabell 4). Totalt sett tillhör
14 procent av excellensforskarna, alltså närmare var sjätte, den undre
halvan av sitt forskningsområde (de tillhör decil 6–10) vad gäller kvalitet
mätt som citeringar, och många ”excellensforskare” saknar helt internationella tidskriftspubliceringar under perioden.
Ser vi närmare på den grupp av personer som erhållit fyra eller fler
excellensbidrag kan vi konstarera att 70 procent av dessa finns med bland
topp-10-procent svenska forskare. Omvänt kan man säga att 30 procent
av dem som tillsammans mottagit mer än 600 miljoner kronor i excellensbidrag efter 2005 inte tillhör forskareliten, om denna definieras som
de 10 procent mest citerade forskarna inom sina respektive fält.
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Diskussion
Vi fann ingen skillnad i vetenskaplig aktivitet/kvalitet, mätt som fältnormaliserade citeringar, mellan män och kvinnor. Detta kontrasterar mot
de resultat som presenteras av Larivières team.21 Vår svenska databas är
betydligt mer fullständig än den kanadensisk-amerikanska gruppen, som
endast lyckades bestämma kön på 2 av 3 forskare.
Vi har visat att kvinnor utgör 30 procent av toppforskarna mätt som
de 10 procent mest högciterade forskarna inom sina fält. Detta avspeglas
inte i fördelningen av excellensbidrag, som till mindre än 20 procent
tilldelats kvinnor. Anledningen till att det finns så få kvinnor bland mottagarna av excellensmedlen är alltså inte att det är ont om kvinnor bland
de mest högpresterande forskarna, utan troligen att man inte varit
könsblind vid tilldelningen av de stora summor som kännetecknar de
strategiska programmen, excellenssatsningarna och de ”starka forskningsmiljöerna”.
Man kan också möjligen undra om inte själva språkbruket förleder
anslagsgivarna att välja män. Vem är starkast i genomsnitt, en kvinna
eller en man? Varför heter det ”starka” miljöer och inte ”kloka” eller
”skickliga” miljöer? Forskning har ju ingenting med styrka att göra, utan
med intelligens, kreativitet och uthållighet. Ordet ”strategisk” anknyter
till ”strategi”, som enligt Nationalencyklopedins ordbok betyder ”fältherrevärdighet, läran om användningen av militära och andra maktmedel”
– varför har terminologin hämtats från krig, när forskare sannolikt hör
till de mest fredliga och globalt inriktade yrkesgrupperna? Varför hämtas
inte metaforerna från odling eller trädgård, som är mycket mer passande
för forskningsverksamhet? Man sår och skördar, gallrar bland idéerna
och projekten, gödslar med ny och dyr apparatur, och så vidare. ”Excellent” betyder att någon höjer sig ovanför alla andra – är det möjligen en
bild som inte så gärna klistras på kvinnor?
I runda tal 15 miljarder kronor har alltså delats ut i excellensprogram
av olika slag, utan att någon genomgripande analys gjordes innan programmen sjösattes. Inte heller efteråt har några egentliga utvärderingar
skett, om man inte räknar dem som utförts av dem som själva är ansvariga för programmen. Beloppet 15 miljarder kronor är en underskattning,
då de strategiska forskningsmiljöerna (SFO) i anslagskartan har beräknats
förbruka medel under endast fyra år, men enligt planen ska dessa miljöer
kunna pågå i tio år eller mer. Påpekas bör även att närmare hälften av
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regeringens SFO fördelades till forskare som redan hade mottagit excellensbidrag.
Kvinnor har, som vi anfört, fått en betydligt lägre andel av dessa
medel än vad som motsvarar deras andel av professorerna (24 procent)
eller av toppforskarna (30 procent). Excellenssatsningarnas enorma storlek har inneburit att övriga forskare – de som inte definierats som excellenta – fått en mindre summa att dela på till sin forskning än om Sverige
inte valt att implementera denna policy. Kvinnor har alltså förlorat dubbelt: genom att få mindre pengar än de skulle ha fått om man inte sjösatt
excellenspolicyn och genom att bortdefinieras från de excellentas skara,
vilket dessutom gött fördomar om att kvinnor inte tillhör de bästa forskarna.
En stor andel av de svenska forskare som tilldelats excellensmedel
tillhör inte den forskningselit som kan identifieras genom analys av citeringar i Web of Science – hälften av samtliga ”excellensforskare” ligger
utanför den gräns som vi bedömt vara rimlig. Uppemot 30 procent av
dem som tilldelats flera excellensprogram har kommit i åtnjutande av
mer än 70 miljoner kronor vardera utan att tillhöra den tiondel av forskarna inom sitt ämnesområde som producerar artiklar och citeras mest i
internationella vetenskapliga tidskrifter.
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Vore det möjligt att vrida tiden tillbaka och fördela de pengar som gått
till den grupp av forskare som inte uppfyller villkoren för topp-10procent, så skulle vi till vårt förfogande ha mer än 5 miljarder kronor att
dela ut, motsvarande långt mer en miljard om året i fyra år.
Vi kan göra tankeexperimentet att dessa pengar skulle fördelas enligt
percentilmodellen. Då skulle forskare belönas för vad de uppnått och inte
för vad de påstår sig kunna göra.22 En invändning skulle kunna vara att
man då belönar bara seniora personer, medan yngre forskare svälts ut.
Men detsamma kan givetvis sägas om excellenssatsningarna som i princip
enbart går till forskare med stark etablering i vetenskapssamhället, ofta
till dem som redan har mycket stora anslag. Nicklas Lundblad, chef för
policy och samhällsfrågor på Google, har föreslagit just en sådan modell.23
Rewards i stället för grants är ett av hans recept, och percentilmodellen är
ett förslag som lätt kan omformas till ett belöningssystem. Detta blir
oberoende av faktorer som i dag utgör starka begränsningar för många
forskare. Urvalet av bedömare är en sådan faktor som med en annan
modell kommer att innefatta samtliga de kolleger (peers) som respektive
forskare har att ta hänsyn till. Det blir alltså frågan om bibliometrisk peer
review i stället för ett urval på oklara grunder av en handfull kolleger för
att bedöma förslag till framtida forskning. Flera forskare24 har lagt fram
resultat som tyder på att forskningssystem som baseras på peer review
understödjer konformitet och undviker att stödja innovativ forskning.
Samtidigt visar andra forskare att det är otypiska kombinationer av resultat från skilda forskningsfält som ger de mest citerade artiklarna25,
något som kan vara svårt för bedömare att uppfatta men som ger tydligt
avläsbara resultat i bibliometriskt organiserad peer review.
Och kvinnor, som alltså utgör 30 procent av toppforskarna, skulle få
30 procent av anslagsmedlen, vilket vore mer rättvist och effektivt än
något system som fördelar pengar i dag. Excellenssatsningarna har utan
skälig grund gett mindre än 20 procent av anslagen till kvinnor.
Författarnas tack: Arbetet har finansierats av ett projektbidrag från Riksbankens
Jubileumsfond (P12-1302:1). Tack till Ulf Heyman för värdefulla synpunkter under
arbetets gång, och till forskningsfinansiärer som ställt material till förfogande. Ett
särskilt tack riktas till bokens redaktörsgrupp för deras konstruktiva bidrag i ett
kritiskt skede av skrivprocessen.
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Forskningsanknytning
– högskolans sine qua non?
De allra flesta tycker att forskning och utbildning hör ihop och
att både utbildning och forskning blir bättre om de samverkar.
Men det saknas forskning som entydigt stöder tesen.

F

å högskolepolitiska frågor är så mångfasetterade, så
övergripande och så ständigt aktuella som kopplingen mellan
forskning och utbildning. Sedan 1800-talets början har frågan om
forskningens roll och betydelse vid universiteten varit i fokus. Idén att
universitetslärare skulle både undervisa och forska uppstod mer uttalat
och programmatiskt med det så kallade Humboldtuniversitetet i början
av 1800-talet. Länge var universitetslärarens uppgift endast att förmedla
vad tidigare tänkare hade sagt och gjort, inte att ta fram kunskap på egen
hand. Så var fallet i Sverige ända till 1800-talets andra hälft. Som Carl
Frängsmyr uttrycker det:
Under 1800-talets första hälft hade forskningen närmast betraktats med
en viss misstänksamhet. Nydanande vetenskapliga upptäckter ansågs vara
speciella och sällsynt förekommande – huvudsakligen som resultat av
enskilda snillens genialitet eller genom rena tillfälligheter. Detta var således
inte något man kunde förvänta sig att ett universitet, annat än undantagsvis, kunde frambringa. Vetenskap likställdes därför inte med systematiskt
kunskapssökande. Undervisningen, alltså katederföreläsningarna, förblev
de svenska universitetens huvuduppgift; därav följde att pedagogisk skicklighet, antalet tjänsteår och allmän bildning skulle utgöra de viktigaste
befordringsgrunderna vid tillsättning av tjänster.1
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Uppgiften att vid sidan av undervisningen även forska ålades universitetslärarna i Sverige formellt först med 1916 års universitetsstatuter.2
Detta har förändrats i grunden. Vid dagens universitet har forskningen fått en allt större betydelse. Det är framför allt genom att ha
forskare i ”världsklass” som lärosäten skaffar sig prestige och hög rang.3
Rankning, bibliometri och annan mätning och bedömning av prestationer påverkar vardagen för dagens akademiska lärare.4 Högskolor och
universitet konkurrerar om status och anseende på en global marknad
där publikationer och anslag är gångbar valuta.5 Jonathan Cole skriver i
sin bok The Great American University att högklassig undervisning visserligen har betydelse, men att det är forskningen som är avgörande för
vad som kännetecknar ett excellent lärosäte. Icke desto mindre spelar
utbildningen en viktig roll även för de mest prestigefyllda universiteten.
”Even if the quality of undergraduate education is not what defines the
unique character of the most distinguished research universities, it influences the culture of the institutions and affects their ability to attract the
best scientists and scholars.”6
Jakten på prestige gäller också på individnivån. Det är, oavsett vad man
kan tycka om detta, genom att vara en produktiv och originell forskare
som man bygger en karriär i många länder. Anställnings- och befordringskriterier innehåller förvisso även sådant som berör undervisning,
handledning, samverkan, administration eller ”citizenship”, men det är
framför allt forskningen som avgör om du når toppen eller inte.7 Nyligen
har balansen mellan forskning och utbildning vid de amerikanska forskningsuniversiteten Stanford och Berkeley behandlats i en SNS-rapport.
I rapporten konstateras att den nuvarande slagsidan mot forskning i det
svenska systemet riskerar att hota undervisningskvaliteten och därmed
de svenska universitetens internationella konkurrenskraft.8
I denna artikel ska jag se närmare på aktuell forskning om kopplingen
mellan forskning och utbildning. Avslutningsvis för jag ett resonemang
kring några tänkbara områden där jag bedömer att det finns behov av
mer kunskap. Det ska inledningsvis sägas att temat som här undersöks
har många namn. På svenska har forskningsanknytning dominerat. Forskningsbaserad undervisning är en annan term som används. Svagheten
med dessa, enligt min uppfattning, är att kopplingen då endast ses från
ett håll, nämligen utbildningens. Jag har fastnat för den mer neutrala,
dubbelriktade, ehuru något klumpigare, termen ”kopplingen forskning–
utbildning”, inspirerat av det engelska uttrycket teaching–research nexus.
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Nedslag i den senaste internationella forskningen
Kopplingen mellan forskning och utbildning är ett ständigt tema i den
internationella litteraturen. Frågan är av en sådan magnitud att den gäller de flesta utbildningssystem. Således har ett stort antal studier genomförts, i synnerhet i och på högskolesystem som är starkt differentierade
såsom det brittiska eller det amerikanska. I en översikt av forskningen
som gjordes av norrmannen Jens-Christian Smeby9 för några år sedan
delades forskningen in i följande teman:10
1. Den första gruppen av studier behandlar forskningsanknytningens
generella historia. Studierna utreder varför och hur anknytningen skett.
Majoriteten av dessa studier var policydokument. Vetenskapliga studier
var inte lika vanligt förekommande.
2. Den andra gruppen av studier fokuserade på relationen mellan
forskares (alternativt institutioners) vetenskapliga produktion och undervisningskvaliteten, till exempel genom studenters kursvärderingar. Flera
uppmärksammade studier har inte funnit några tydliga bevis för sambandet. John Hattie och Herbert Marsh hävdade exempelvis i en uppmärksammad studie att ett universitet med stor forskningsvolym inte nödvändigtvis har en starkare koppling mellan forskning och utbildning.11 Men
många av de forskare som kritiserar idén om att stark forskning automatiskt påverkar utbildningen positivt anser likväl att forskning ger en
dynamisk lärandemiljö.
3. Den tredje gruppen av studier visar hur de konkreta kopplingarna
mellan utbildning och forskning kan ta sig olika uttryck. Studierna bygger ofta på intervjuer från ett urval av discipliner, vilket gör det svårt att
dra några generella slutsatser baserat på materialet. Vissa studier visar
skillnader mellan olika vetenskapliga fält. Kopplingen mellan forskning
och utbildning försvåras i starkt specialiserade forskningsmiljöer och
inom nya forskningsområden där forskarna har ett större behov av att
hålla sig uppdaterade med utvecklingen på forskningsfronten.
Frågan är om teman och frågeställningar har förändrats över tid. Hur
ser de senaste årens forskning ut? Har nya frågor ställts? Har nya teorier
använts? Nya metoder? En sökning av artiklar i tre av de ledande tidskrifterna för forskning om högre utbildning, Higher Education, Higher
Education Research and Development och Studies in Higher Education under
åren 2012–14 gav följande titlar:
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Higher Education
• A critical evaluation of recent progress in understanding the role
of the research–teaching link in higher education
• Understanding the scope of undergraduate research: a framework
for curricular and pedagogical decision-making
• Constructing teaching and research relations from the top: an
analysis of senior manager discourses on research-led teaching
• Buying-out teaching for research: the views of academics and
their managers
Higher Education Research and Development
• Chemistry professors’ descriptions of the impact of research
engagement on teaching
• ”Learning is an endless journey for anyone”: undergraduate
awareness, experiences and perceptions of the research culture in a
research-intensive university
• Interdisciplinary science research and education
• When academics integrate research skill development in the
curriculum
• Teaching and research: new relationships and their implications
for inquiry-based teaching and learning in higher education
• Challenging dualities
Studies in Higher Education
• Embedding undergraduate research experiences within the
curriculum: a cross-disciplinary study of the key characteristics
guiding implementation
• Connecting expectations and experiences of students in a research-immersive degree
• Student experience of final-year undergraduate research projects:
An exploration of ‘research preparedness’
• Creating a culture of research in teacher education: learning
research within communities of practice
• Academics’ perceptions of the purpose of undergraduate research
experiences in a research-intensive degree
• Faculty research productivity and standardized student learning
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outcomes in a university teaching environment: a Bayesian
analysis of relationships
• ”It feels more important than other classes I have done”: an
”authentic” undergraduate research experience in sociology
• An output perspective on the teaching–research nexus: an analysis
focusing on the United States higher education system
• Relating academics’ ways of integrating research and teaching to
their students’ perceptions
Det intressanta med titlarna ovan är att de avslöjar att temat kopplingen
forskning–utbildning fortsatt korsar flera områden inom forskning om
högre utbildning, såväl pedagogisk forskning som forskning om policy
och ledningsfrågor.12 Där återfinns artiklar om synen på forskning–utbildning från olika håll: akademiker från skilda discipliner, studenter, chefer
och så vidare. Där finns också bidrag som handlar om hur man utvecklat
undervisningsmetoder som främjar studentaktivitet. Det finns en stor
överensstämmelse med Smebys iakttagelser från 1990-talet. Intressant
nog dominerar fortfarande forskare från de anglosaxiska länderna.
I det följande kommer jag att dyka ner i några av de teman som nämns
ovan.

Det akademiska arbetet
Det akademiska arbetet är mångsidigt och innehållsrikt, vilket i många
undersökningar lyfts fram som en av lockelserna med att välja en akademisk bana. Över en hel karriär kan man kombinera och växla mellan
undervisning, forskning, administration/ledning på olika sätt. Det har
också gjorts försök att mjuka upp gränserna mellan forskning och utbildning och att utveckla synen på vad en universitetslärare ska göra och
behärska. I sin klassiska bok Academic Duty pekar förre Stanfordrektorn
Donald Kennedy på följande uppgifter, eller plikter, för faculty: ”To teach,
To mentor, To serve the university, To discover, To publish, To tell the
truth, To reach beyond the walls, To change”.13 Det ger en avsevärt mer
sammansatt bild av vad man förväntas göra som universitetslärare än den
bedrägligt enkla dikotomin forskning–utbildning.
En känd kategorisering av akademiska uppgifter har gjorts av Ernest
Boyer.14 Han talar om olika scholarships (svåröversatt ord): scholarship of
discovery (grundforskning), scholarship of integration (den tvärvetenskap93
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liga förståelsen av forskning), scholarship of application/service (tillämpning
i interaktion med det omgivande samhället) och scholarship of teaching
(undervisning).15 Dessa begrepp har använts i USA för att vidareutveckla relationen mellan forskning och utbildning och därtill inspirerat en rad
andra länder. Inte minst har begreppet scholarship of teaching and learning
använts för att stärka och motivera den högskolepedagogiska forskningen
världen över.16
Detta att man kan växla mellan arbetsuppgifter gäller åtminstone i
teorin. I praktiken är det så att många undervisar och administrerar mer
än de hade föreställt sig under forskarutbildningen. Att få forska på sin
arbetstid, vilket i många fall kräver externa anslag, är inte alla förunnat.
En hel del forskning på området återspeglar det faktum att många vill ha
en annan fördelning mellan arbetsuppgifterna än vad som är fallet.17 Inte
sällan framstår då universitetslärare som en tämligen missnöjd yrkesgrupp. När en volym från det stora internationella forskningsprojektet
the Changing Academic Profession (CAP) publicerades häromåret, laborerade redaktörerna med en anspelning på Rolling Stones-hiten ”I can’t
get no satisfaction”, just för att enkätresultaten i deras studie visade en
missnöjd yrkesgrupp. De stannade emellertid vid den mer neutrala titeln
Job Satisfaction around the Academic World.18
Akademiska lärares tillfredsställelse med jobbet, eller brist därpå,
sammanhänger inte bara med att de upplever att de har för mycket att
göra. Många menar också att de lägger tid på fel saker. Den akademiska
karriärens (sviktande) attraktionskraft har följdriktigt varit ett tema i
forskningen om högre utbildning internationellt.19 En del av detta har
tangerat frågan om kopplingen forskning–utbildning.
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Vem ska göra vad?
Kopplingen mellan forskning och utbildning handlar också om vem som
ska göra vad på olika nivåer. Det är en relevant fråga i massutbildningens
tidevarv då nästan hälften av alla gymnasister i varje årskull går vidare
till högre utbildning, då det enbart i Sverige finns mer än fyrtio universitet och högskolor och då den sammanlagda storleken på sektorn gör
den till den största statliga. På sektorsnivå handlar det om rollfördelning
och förutsättningar för profilering för universiteten vilket i sin tur är
kopplat till exempelvis frågor som rör lärosätenas autonomi och finansieringsstruktur.
Det har visat sig svårt att utveckla profiler som avviker från de klassiska modellerna, i Sverige främst representerat av Uppsala och Lund.
Vägen uppåt och framåt har varit att bygga upp mer forskning vid högskolorna. Länge var det dessutom möjligt att sträva mot universitetsstatus, ett klart och motiverande mål för många. Sedan många år är det
nu inte längre möjligt. Regeringarna har sedan 2005 sagt stopp till fler
universitet. Kvartetten Växjö, Karlstad, Örebro och Mitthögskolan blev
de sista, vilket innebär att högskolorna får söka andra mål och strategier.
Det senaste decenniet har också sett en tilltagande diversifiering av den
svenska högskolesektorn där forskningsresurserna alltmer har koncentrerats till de äldre universiteten.20 Det implicerar flera frågor. Innebär
denna kraftsamling att kopplingen mellan forskning och utbildning blir
starkare vid de äldre universiteten? Vidare, på den andra sidan av myntet:
Hur lite forskning kan man bedriva vid ett lärosäte och ändå hävda att
det handlar om akademisk utbildning? Var ligger miniminivån? Och till
sist: Är den kraftsamling vi har sett de senaste åren det bästa för sektorn
i stort? I en färsk artikel ställer Leon Cremonini, Don Westerheijden,
Paul Benneworth och Hugh Dauncey den intressanta frågan om huruvida den satsning på ”världsklassuniversitet” som skett runtom i världen
verkligen har lett till högre kvalitet sammantaget i respektive sektor,
visat i sådant som mer tillväxt eller ökat välbefinnande för människor.21
Exemplen hämtas från Finland, Tyskland och Frankrike. Författarna
konstaterar att politikerna har lyckats identifiera att det finns brister i
systemet. Det är dock mindre klart hur de studerade initiativen ska rätta
till dem.
Kopplingen forskning–utbildning berör i högsta grad högskolesystemens struktur och historiska framväxt men också deras styrmekanismer,
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drivkrafter och spelregler. Flera författare har fördjupat sig i vad som
händer när en systemgenomgripande förändring sker. Den kanske mest
kända är införandet av prestationsbaserad tilldelning av forskningsmedel
på nationell nivå, som RAE/REF i Storbritannien. Liudvika Leisyte har
skrivit en avhandling som kontrasterar medeltidshistoria med bioteknik
i Nederländerna och England. Studier av åtta miljöer visar att det skett
en ökad press på universitetslärarna att leverera resultat i bägge länderna
och i bägge ämnena. Det pågår också generellt sett en separation mellan
utbildning och forskning på individnivå, vilket ska ställas mot den inställning som finns hos akademikerna själva, som försvarar en integration av
forskning och utbildning.22
De senaste åren har det skett en väsentlig resursförstärkning i Sverige
när det gäller forskning och innovation som inte åtföljts av samma utveckling på undervisningssidan. I skrivande stund är de ”forskningsintensiva” universiteten på väg att få en slagsida mot forskning. Det kan
diskuteras huruvida detta är bra eller dåligt, både för forskning och för
utbildning. Mycket forskningsmedel borde väl, åtminstone i teorin, innebära att undervisningen blir mer forskningsanknuten? Nyare studier har
dock visat att det inte alls är säkert att forskningsintensiva universitet har
en starkare forskningsanknytning än högskolor och universitet som har
mindre forskningsanslag. Tvärtom kan ett alltför stort fokus på forskningen göra att undervisningen nedprioriteras, vilket givetvis ger negativa effekter på kvaliteten.23

Att sätta studentens lärande i centrum
Det intressanta med forskningen om kopplingen mellan utbildning och
forskning är, som nämnts, att den spänner över olika delar av forskningen om högre utbildning: såväl den som handlar om policy, ledning
och system som den om undervisning och lärande. En hel del av den
senare forskningen om forskningsanknytning har argumenterat för att vi
behöver komma förbi frågan om lärares kompetens och forskningsaktivitet. Ett sätt att göra det är att, som vi sett ovan, bredda diskussionen
om akademiska lärares arbetsuppgifter.24 Ett annat är att skifta fokus. I
stället för att räkna hur många som är disputerade och hur mycket forskning de har i sina tjänster borde samtalet utgå från studenten och studentens lärande, menar somliga författare.25 Sätten på vilka lärande sker inom
ämnen och program kan således vara mer eller mindre forskningsanknutna,
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forskningsbaserade och forskningsrelaterade. Det breddar också hur man
kan förstå själva begreppet forskningsanknytning, bortom läraren och
dennes forskning. Alan Jenkins och Mick Healey skapade för ett tiotal år
sedan en matris som fått stort genomslag. Förutom att den vidgar begreppet tar den fasta på det faktum att forskningsanknytning inte bara handlar om att läraren är forskarutbildad, eller att den undervisning som ges
är baserad på forskning. Den fångar också, och problematiserar, studentens aktivitet och utgår från studentens lärande.26
Det finns en mångfald pedagogiska idéer och skolor som sätter studentens aktivitet i fokus. Termen undergraduate research har exempelvis fått
stort genomslag efter att den spreds av den så kallade Boyerkommissionen
på 1990-talet.27 I synnerhet Angela Brew har diskuterat hur studentens
lärande kan vara utgångspunkten för diskussionen snarare än hur många
lärare som har doktorsexamen.28

Forskningsanknytning som hot
mot arbetslivsanknytning
En väsentlig fråga är om forskningsanknytning alltid är önskvärd. Finns
det en gräns bortom vilken forskningsanknytningen inte längre ökar
kvaliteten i utbildningen utan snarare hotar den? Eller enklare uttryckt:
Kan det bli för mycket forskningsanknytning?
Vid första anblicken förefaller frågan vara befängd eller åtminstone
felställd: Ju starkare forskningsanknytning desto högre utbildningskvalitet. Eller? Här måste man beakta att högskolan, i ett system som
exempelvis det svenska, inrymmer en stor spännvidd när det gäller mångfald av utbildningar. Stundom ställs forskningsanknytning i motsatsställning mot förberedelse för arbetslivet. Det har varit en stor skillnad
mellan en allmän examen och yrkesutbildningar. I sin strävan mot akademisering och därmed acceptans inom högskolesektorn, har yrkesutbildningar förlorat sin praktiska tillämpning. Flera forskare har varnat för
det som beskrivs som academic drift, ett begrepp som ursprungligen avsåg
att fånga utvecklingen vid brittiska polytechnics under 1970-talet.29
Ett färskt exempel på studier av academic drift är Jonathan Harwood
som skriver i kritiska ordalag om en överdriven eller missriktad akademisering av yrkesutbildningar.30 De danska forskarna Steen Hyldgaard
Christensen och Erik Ernø-Kjølhede har beskrivit vad som händer när
en mindre institution med yrkesutbildningar slås samman med, eller
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uppgår i, större lärosäten med starkare forskningsprofil.31 Även dessa
författare är starkt kritiska till utvecklingen. Svein Kyvik har i ett flertal
publikationer beskrivit de norska högskolornas strävan mot legitimitet
och status som academic drift. Han har också utvecklat och preciserat
begreppet. Han skiljer mellan sex olika men relaterade akademiseringsprocesser som äger rum på 1) studentnivå, 2) anställdnivå, 3) programnivå, 4) lärosätesnivå, 5) sektorsnivå eller 6) regeringsnivå. Han menar
också att akademisering så att säga kan gå åt bägge hållen. Den behöver
inte enbart initieras uppifrån och därefter sippra ner utan kan också
bygga på initiativ underifrån.32
Frågan om akademisk glidning, ofta i betydelsen olycklig och överdriven akademisering av yrkesutbildningar, är viktig och värd att ta på allvar.
En yrkesutbildning, liksom övriga högskoleutbildningar, behöver utbilda för en arbetsmarknad utanför akademin. I diskussionen får man
ibland känslan av att det handlar om antingen eller, ett nollsummespel
där stark forskningsanknytning kan gå ut över, eller minska, arbetslivsanknytningen. Det tror jag är en felaktig förenkling. Utbildningar, miljöer och hela lärosäten kan både ha en stark koppling forskning–utbildning och en nära koppling till arbetslivet. Den sistnämnda kan byggas
upp i nära samarbete med privata och offentliga organisationer utanför
akademin. Den så kallade kunskapstriangeln, som i olika utsträckning
vunnit genomslag i europeiska länder, kan möjligen vara ett tankeverktyg
för att, särskilt i tillämpade och industrinära miljöer, vidga diskussionen
bortom dikotomierna forskning–utbildning och arbetslivsanknytning–
forskningsanknytning.33

Nedslag i svensk litteratur
Frågan om kopplingen forskning–utbildning har också sin svenska klassiker. Det är nu ett par decennier sedan Stefan Björklund, statsvetarprofessor från Uppsala, publicerade sin Forskningsanknytning genom disputa
tion. Då, i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, var integrationen
av professionsutbildningarna i högskolan en process som var i full gång.
Björklund resonerar i sin bok kring utvecklingen av forskningsämnen för
vårdutbildningarna respektive lärarutbildningarna och relaterar detta till
sitt eget ämne statsvetenskap. Han för fram såväl de stora strukturella
frågorna, som tid för forskning för akademiska lärare, och de små, eller i
varje fall mindre synliga aspekterna, som vikten av att föra vetenskapliga
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samtal vid kafferaster och lunchpauser, som i sin tur kräver bra och ändamålsenliga lokaler. Han lyckas i sin skrift lägga fokus vid såväl lärarnas
som studenternas roll i kopplingen mellan forskning och utbildning. Han
menar att det vetenskapliga samtalet, disputationen, är den viktigaste
ingrediensen i att utveckla en stark forskningsanknytning (eller utbildningsanknytning, som han menar också bör lyftas fram som begrepp).34
Härom året kom förre rektorn i Lund och universitetskanslern CarlGustaf Andrén med en faktaspäckad och intressant tillbakablick på en
lång och händelserik verksamhet inom högre utbildning. Boken innehåller inte bara personliga tillbakablickar med ett unikt tidsperspektiv. Den
är också väl dokumenterad och uppdaterad med den senaste tidens utveckling. Det intressanta är att forskningsanknytningen är det mest
framträdande och genomgående temat i boken. Andrén beskriver utmaningarna efter 1977 års reform, filialsystemets för- och nackdelar samt,
inte minst, det enligt hans uppfattning olyckliga införandet av lektorer
som ny tjänstekategori utan några plikter alls att forska.35
Anne-Charlotte Ek, Malin Ideland, Sandra Jönsson och Claes Malmberg har skrivit om prefekters syn på spänningen mellan forskningsanknytning respektive marknadsanpassning i en svensk kontext. Utifrån
intervjuer med 16 prefekter om dessa förändringskrafter gör de en jämförelse mellan disciplin- och programorienterade institutioner och finner
att det är stora skillnader i synen på marknadisering och akademisering.
För prefekter på disciplinorienterade institutioner var marknadisering
ett hot, kopplat mot utmanad autonomi, medan programorienterade
institutioner uppfattade akademiseringen som en komplex fråga att
hantera eftersom fokus hamnar på akademisk meritering snarare än
praktiska färdigheter.36
I den tidigare anförda artikeln av Anders Broström och undertecknad
frågade vi oss vem som skulle göra vad i högskolesystemet.37 Genom en
kombination av analys av befintlig statistik, en enkät samt intervjuer med
studierektorer samt framstående forskare respektive lärare problematiserades frågan om vilka lärarkategorier som föredrogs och vilka som
förväntades undervisa på olika nivåer. Undersökningen visar bland annat
att studierektorer (och motsvarande) föredrog lektorer för undervisning
på samtliga nivåer, vidare att adjunkter föredrogs framför professorer.
Forskarassistenter och biträdande lektorer räknade man inte alls med i
undervisningen. Studien visar också hur svårt det är att planera utbildning i miljöer som är i stort beroende av externa anslag för sin forskning.
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Ett beslut om anslag kan rycka bort personer med kort varsel. Att ersätta dem kan däremot ta lång tid. Intervjuer med framstående yngre
forskare visade att de gärna undervisade; för flera var det en viktig anledning till att de var kvar i akademin men för mycket undervisning på
grundläggande nivå riskerar att ödelägga karriären.

Avslutning
I den här uppsatsen har gjorts nedslag i litteraturen om kopplingen mellan
forskning och utbildning. Några intryck är dessa: Det bedrivs internationellt en hel del forskning om denna koppling. Forskningen berör såväl
undervisnings- och lärandefrågor som lednings- och policyfrågor. Den
forskning som bedrivits har i mångt och mycket handlat om a) hur olika
aktörer uppfattar kopplingen forskning–utbildning och b) hur man praktiskt avser att stärka den. I mindre utsträckning har forskning–utbildning
knutits till teorier och begrepp. Forskningen är tämligen ateoretisk. Den
handlar ofta om ett enskilt fall (program, lärosäte, ämne) och den är sällan
komparativ.
Jag tänkte avsluta artikeln med några reflektioner kring vad jag uppfattar som områden som är i behov av mer forskning. I en översikt av
forskning om lärande i högre utbildning, gjord av Lillemor Kim och Eva
Olstedt för ett decennium sedan, efterlystes mer forskning om kopplingen forskning–utbildning.38 Det har inte hörsammats i någon större
utsträckning. När svensk forskning om högre utbildning nyligen kartlades, identifierades ånyo kopplingen forskning–utbildning som ett
underbeforskat område mot bakgrund av planerad och genomförd forskning de senaste åren.39
Ett par intressanta fall att undersöka vore följande. Medan de korta
yrkesutbildningarna har diskuterats i större utsträckning har de långa
professionsutbildningarna inte varit i fokus för forskare på samma sätt.40
De korta utbildningarna, till exempelvis sjuksköterska och socionom, har
i sin långa akademiseringsvandring också prövats och granskats av myndigheter, inte minst när det gäller forskningsanknytningen. De längre
utbildningarna, till högstatusyrken som civilingenjör, läkare, jurist och
arkitekt, har inte i samma utsträckning varit föremål för studier. Det finns
dock goda skäl till det. Inte minst utgör införandet av Bolognasystemets
nivåer i dessa programutbildningar en intressant aspekt. Ett annat skäl
är den uppmärksamhet examensarbetena inom dessa utbildningar fått
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genom det nuvarande kvalitetsgranskningssystemet. Utbildningarna
balanserar mellan arbetslivsanknytning och forskningsanknytning, men
på olika sätt. Här vore en komparativ studie intressant.
Ytterligare ett område som vore spännande att undersöka är det konstnärliga. De senaste decennierna har forskningens betydelse ökat vid de
konstnärliga högskolorna. Den nyligen genomförda fusionen av konstnärliga högskolor i Stockholm hade exempelvis som uttalat syfte att stärka
forskningsanknytningen i utbildningen. Hur utvecklingen av forskningen är tänkt att ske och hur integration och interaktion mellan forskning
och utbildning sker på det konstnärliga området bör studeras djupare.
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På väg mot ett europeiskt
forskningsområde
Tanken på ett gemensamt europeiskt forskningsområde
är numera väletablerad. Men ska fokus för samarbetet
ligga på idéer, policyfrågor eller organisation?

I

dén om ett särskilt europeiskt vetenskaps- och forskningsområde har legat i luften under några år. En utgångspunkt för diskussionen är visionen om ERA, European Research Area, ett koncept som
EU lanserade år 2000. Trots en något skakig start har föreställningar om
ERA blivit alltmer betydelsefulla och framträdande i den europeiska
debatten. Från början handlade det om en vision för 2010, senare har den
reviderats för att innefatta strategier och ambitioner för 2020. ERA
betraktas alltså som en central del i Europa 2020-strategin och en nyckel
till att förverkliga den så kallade Innovationsunionens uppdrag. Därför
stipulerade Europeiska rådet att ERA skulle genomföras senast 2014.1
Nu är det 2015. Har vi ett europeiskt forskningsområde, och vad är det i
så fall?
De pågående förändringarna och det europeiska forskningsområde
man avser att skapa kan karaktäriseras på flera sätt. Jag föreslår här tre
möjliga tolkningar av begreppet ”område”, som vart och ett beskriver en
del av de processer, de aktörer och den dynamik som karaktäriserar
utvecklingen av en europeisk agenda för forskning och vetenskap. Jag
beskriver nedan det framväxande området som ett politiskt, ett organisatoriskt och ett idémässigt område, vilka tillsammans formar grunden
för ett sammanhängande europeiskt forskningsområde.
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Ett politiskt område för vetenskap och forskning
En första möjlig tolkning är att det framväxande europeiska forskningsområdet är ett politiskt projekt, där man söker skapa utrymme och position för en europeisk forskningspolitik och en forskningspolitisk agenda.
Detta blir då ett politiskt område – ett utrymme där politiska handlingsplaner och initiativ utformas, politiska aktörer interagerar och såväl
policy som politiska styrmedel utvecklas och etableras. Denna politiska
dimension är den kanske mest påtagliga och mest diskuterade, även om
den från början inte var självklar. Under många år i EU:s historia fanns
det inget självklart stöd för policy och beslutsfattande om forskning och
vetenskap på europeisk nivå, och flera tidigare försök att etablera en
gemensam europeisk forsknings- och innovationspolicy misslyckades. Dit
hör 1970-talets ansatser att skapa ett ”samlat, gemensamt område för
europeisk forskning” och det tidiga 1990-talets ”europeiska vetenskapsoch teknikområde”. Inget av dessa projekt tog fart på allvar.2 Vad är det
för skillnad i dag?
De flesta bedömare är i dag eniga om att det är annorlunda den här
gången. Europeisk forskningspolitik håller på att få större genomslag. En
av förändringarna är att det nu finns tydliga ambitioner att fastslå en
politisk dagordning för vetenskap och forskning, inte bara att fördela
pengar via de gemensamma ramprogrammen. Det har bland annat gjort
att EU:s politiska repertoar numera inkluderar nya policyverktyg och
metoder för att försöka styra forskningens strukturer och förutsättningar i Europa. En rad finansiella och juridiska instrument och mekanismer
för policysamordning kompletterar i dag ramprogrammen som medel för
att påverka vetenskap och forskning i EU.
De politiska processerna har centrerats kring konceptet ERA och tanken att skapa ett sammanhängande område för europeisk vetenskap och
forskning.3 De politiska ambitioner som presenterades år 2000 var att
bygga en ”europeisk marknad för tillgång och efterfrågan på kunskap och
teknik”4, alltså en fri ”marknad” i Europa för forskning och forskare. Man
anslöt sig därmed till de visioner som lagts fram i Lissabonfördraget om
att skapa en konkurrenskraftig ”kunskapsbaserad ekonomi”, samt de
principer som fastslagits i Inremarknadsakten (Single Market Act), till
stöd för fri rörlighet inom unionen för personer, varor, tjänster och kapital. ERA har beskrivits som den femte friheten: fri rörlighet för forskare,
kunskap och teknik inom Europa.
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I de ursprungliga formuleringarna av ERA poängterades bland annat
en strävan att öka samarbete mellan och samordning av nationella och
europeiska forskningsinitiativ och -program, och att förbättra utnyttjandet av forskningsresurser i samtliga medlemsländer. Detta för att underlätta för fortsatta, och ökande, offentliga investeringar i forskning och
innovation. Vidare ville man komma tillrätta med fragmentiseringen av
europeiska forskningssystem, policyförklaringar och projekt. Framtidsvisionen innehåller en idealföreställning om ett enhetligt europeiskt
forskningslandskap som präglas av enhetlighet, samordning och samarbete. Man propagerade för dessa ideal i policydokument, olika policyinstrument och -mekanismer samt i en rad finansieringsförslag och initiativ inom ramprogrammen. ERA-visionen har reviderats och förnyats
ett antal gånger sedan starten, men den är fortfarande ett centralt inslag
i policydiskussionen. Numera beskrivs visionen om ERA som ett ”öppet
område för kunskap och tillväxt”.5
Inom ramen för ERA har initiativen i stor utsträckning tagit formen
av frivilliga överenskommelser. Under de första ERA-åren, från år 2000
och framåt, utvecklades bland annat riktlinjer för forskare (Charter for
Researchers) och en uppförandekod för rekrytering av forskare (Code of
Conduct for the Recruitment of Researchers) för att främja forskares
rörlighet inom Europa. Senare lanserades Europeiskt partnerskap för
forskare (Partnership for Researchers) inom det reviderade ERA-programmet år 2007. Åtgärderna syftar till att gynna karriärutveckling och
framtidsutsikter för europeiska forskare, och till att skapa en rekryteringsmarknad för forskare som omfattar samtliga EU-länder. Ytterligare ett
exempel på frivilliga åtgärder är förslaget till nya patentregler, bland
annat i form av riktlinjer för praxis (Code of Practice) vid universitet och
andra offentliga forskningsinstitutioner. Även detta lanserades som en
del av det förnyade ERA-initiativet.
Vi ser inte bara nya initiativ och mekanismer, utan också en omorientering i ”gamla” sådana, särskilt i ramprogrammen som fortfarande är
centrala för EU:s forskningspolicy. Ramprogrammen har utvidgats områdesmässigt, men genom att definiera områden och ämnen är de alltjämt
ett sätt att detaljstyra specifika forskningssatsningar och forskningspraxis. De är också utformade för att uppmuntra till samarbete och
samordning av olika ansatser. Ramprogrammen har även förstärkts
ekonomiskt under åren. Horizon 2020-planen, som ersätter Sjunde ramprogrammet, avsätter uppskattningsvis 80 miljarder euro till forsknings107
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och innovationsaktiviteter under perioden 2014–2020. Det innebär
nästan 30 procents ökning jämfört med Sjunde ramprogrammet.6
En annan viktig förändring i ramprogrammet är att det numera innehåller åtminstone en diskussion om det vi vanligen kallar för grundforskning, till skillnad från industrirelaterad eller tillämpad forskning som
förespråkas i de flesta ramprograminitiativ. Det har blivit särskilt tydligt
i och med att Europeiska forskningsrådet etablerades, vilket jag ska återkomma till. Medan man fortfarande kan diskutera vad som menas med
grundforskning – eller det som med EU-kommissionens terminologi
kallas för frontier research – har åtminstone en debatt inletts om vad forskning är och vilka typer av forskning som bör främjas inom en europeisk
forskningspolicy.
Innan vi återvänder till denna specifika utveckling bör vi reflektera en
aning över det politiska området och dess dynamik. Vilket förhållande
råder mellan det framväxande europeiska politiska området och andra
möjliga politiska områden, särskilt det som definieras av nationalstaterna?
Man kan betrakta utvecklingen i Europa som en förflyttning av beslutsrätten från nationell till transnationell nivå. Forskning har länge
huvudsakligen varit en nationell angelägenhet, nära förknippad med
staters utveckling och uppbyggnaden av inhemsk kompetens och konkurrenskraft. Därför är det inte underligt om man märker en viss ovilja hos
ländernas regeringar att överlåta makten över området till EU eller andra
former av transnationella styrmekanismer. Exempel på en sådan inställning har setts flera gånger i den europeiska debatten.
Viktigare är emellertid att man kan se dessa olika områden som sammanhängande, inte bara som ett överlämnande av beslutsrätt och styrning. Det nationella och det transnationella, i detta fall det europeiska,
går oundvikligen hand i hand. Stora satsningar för att åstadkomma frivilliga överenskommelser och genomföra samordnade policyåtgärder är
tydliga tecken på denna samhörighet.
Frågan är alltså hur detta europeiska område hänger samman med
nationella politiska handlingsplaner, mekanismer och principer för att
forma och styra vetenskap och forskning. Utvecklingen på europeisk nivå
påverkar helt klart nationella kontexter och system, men påverkas också
av dessa. Man kan till exempel konstatera att politisk retorik och utveckling av nationella policyinitiativ och praktiska åtgärder mer och mer
närmar sig varandra. I en svensk forskningsproposition år 2008 föreslogs
en ökning av den samlade forskningsbudgeten, tillsammans med en tyd108
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lig strävan att avsätta mer av pengarna till det som betecknades som
”strategiska forskningsområden”.7 Den tydliga prioriteringen av strategisk forskning påminner om det som utvecklats i EU:s ramprogram och
stöder tanken om att fördela finansieringen utifrån politiskt framförhandlade och definierade forskningsämnen och problem. Men initiativet visar
också en tydlig ambition att försvara en nationell styrning av forskningen. Vi ser med andra ord att olika initiativ utvecklas i förhållande till
varandra, både nationellt och transnationellt.
Det innebär dock inte att förhållandet mellan transnationellt och nationellt alltid är oproblematiskt. På europeisk nivå bygger den politiska
agendan på en tydlig vision av ökad interaktion och samordning mellan
nationella program och system, särskilt för att motverka det som uppfattas som ett fragmentiserat forskningsfält. Flera initiativ har lanserats för
att förverkliga detta, däribland ERA-NET, som är ett instrument för
samverkan mellan forskningsfinansiärer, och på senare tid även förslag
på gemensam programplanering (Joint Programming). Det rör sig om
försök att upprätta en gemensam dagordning för strategiska forskningsinitiativ i EU:s medlemsstater, där nationella offentliga forskningsprogram länkas samman och inhemska forskningsanslag delvis slås ihop för
att förverkliga övergripande mål och syften.
Detta är tydliga försök att utöka den politiska styrningen av forskningsinitiativ och -strategier på transnationell nivå. Men hur sannolikt
är det exempelvis att nationella aktörer ska vara öppna för att finansiera
europeiska projekt i program som etablerats på europeisk nivå? Och hur
påverkas nationella forskningssystem och finansieringsstrukturer av att
program samordnas, strategier specificeras och forskningsmedel fördelas även på EU-nivå? De politiska ambitionerna är tydliga, men det är
långt ifrån klart hur det ska fungera i praktiken, inte heller hur redo de
europeiska länderna är att samordna handlingsplaner för forskning och
öppna nationella finansieringssystem för internationella program och
deltagare.
Med andra ord pågår en mängd politiska strävanden och processer
parallellt. Det framväxande europeiska politiska området och dess mandat att styra villkoren för forskning inom Europa är långt ifrån färdigbyggda, och förhandlas alltjämt. Att bygga ett politiskt område är en
mödosam och tidsödande process som kräver aktivt arbete av inte bara
politiska utan även andra aktörer. Vissa aktörer och en del av den dynamik som hör till sådant arbete kommer att framstå i ett klart ljus när vi
109
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går vidare och utforskar nästa aspekt på det europeiska forskningsområdet
– den organisatoriska.

Ett framväxande organisatoriskt område
Det andra perspektivet är att betrakta det europeiska forskningsområdet
som ett organisatoriskt område – det är där aktiviteter organiseras, relationer skapas och organisationer utvecklas och förändras. En aspekt på
detta berör den debatt om nationellt/transnationellt som diskuterades
ovan. Den handlar om att nationella forskningsråd och finansieringsinstanser får delvis nya roller och funktioner i samband med att EU och
andra utvecklar en tydligare politisk agenda. Men det handlar också om
vilka roller de har haft, och kommer att få, för att utforma det europeiska
forskningsområdet. En stor del av policysamordningen och reformarbetet
bedrivs nationellt. Men parallellt ökar också organiseringen på europeisk
nivå. Delvis har detta att göra med tendenser på det politiska området,
eftersom många organisationer har utvecklats eller omgrupperat sig för
att hantera de utmaningar som följt med den nya europeiska forskningspolicyn. Människor och grupper organiserar och reorganiserar sig för att
kunna möta förändringar, men också för att påverka och forma utvecklingen. Gamla organisationer får nya roller, nya organisationer växer fram
och nya allianser och pakter uppstår.
Det finns många exempel på sådana organisationer och processer i
Europa. European Science Foundation (ESF), grundat 1974, European
Heads of Research Councils (EUROHORCS), som grundades 1992, och
den nyare sammanslutningen Science Europe, formellt etablerad år 2011,
är uppenbara exempel. Science Europe bildades delvis genom samarbete
mellan å ena sidan EUROHORCS och de nationella råden för forskningsfinansiering och å andra sidan ESF. I dag har Science Europe fått en
framträdande roll i debatten om europeisk forskningspolitik och har som
särskilt uppdrag att underlätta skapandet av ERA. I arbetet med att reformera och omorganisera ESF har Science Europe övertagit de flesta av
de forskningspolitiska uppdrag som ESF tidigare drev. ESF har samtidigt
antagit ett delvis nytt uppdrag, att bli ”en högkvalitativ internationell
aktör som tillhandahåller utvärderingstjänster”8, särskilt att utveckla och
styra peer review-processer på transnationell nivå. Med detta nya fokus
drar sig ESF tillbaka från sitt huvudsakliga engagemang i forskningsfinansiering och forskningsorganisering, till exempel EUROCORES110
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planen (European Collaborative Research), som samlat nationella finansieringsorgan för att avsätta medel till initiativ och program som rör
särskilda europeiska forskningssamarbeten.
ERC (Europeiska forskningsrådet) är som färsk organisation ett särskilt intressant exempel på europeisk organisering. Medan det på europeisk nivå har en klart definierad roll som finansiär9 representerar ERC
samtidigt en nyhet både som organisation och idé. Rådet inrättades och
byggdes upp som ett oberoende verkställande organ (en så kallad execu
tive agency) – om än med betydande begränsningar – åtskilt från EU:s
gängse uppdragsstrukturer. Det är inordnat under Generaldirektoratet
för forskning, vilket också organiserar och styr arbetet med övriga delar
av ramprogrammet för forskning. Emellertid har ERC också getts stora
friheter och egna finansiella medel att förfoga över. Det har egna verksamhetslokaler, egen personal, ett eget ledningsråd och egna ledningsstrukturer; det utser även sin egen generalsekreterare. ERC ska också
bryta med traditionella föreställningar om europeisk forskningspolicy,
särskilt genom att fokusera på grundforskning, till skillnad från tillämpad
eller industriellt relevant forskning; genom att utveckla konkurrens, inte
fokusera på samarbete mellan europeiska forskare; och genom att ledas
av forskare och forskningsrepresentanter. De fördelar också medel baserat på enbart vetenskapliga kriterier, vilket skiljer sig från ramprogrammens, ofta uppfattade som mer byråkratiska, fördelningsprinciper.10
ERC är ett särskilt intressant exempel på en europeisk organisation
också för att det bidrar till att förstärka det politiska områdets auktoritet
och inflytande. Det går att tolka införandet av organisationen som en
ansats att på transnationell nivå efterlikna ett nationellt forskningssystem.
Här är länder som Sverige, Tyskland, Storbritannien och USA förebilder
och inspirationskällor. I dessa och andra länder anses de nationella
forskningsråden vara hörnstenar och de främsta garanterna för ett fritt,
konkurrenskraftigt och funktionellt forskningssystem. De nationella
forskningssystemens strukturer och procedurer imiteras alltså delvis på
europeisk nivå med många intakta element, däribland avancerade procedurer för utvärdering och bedömning av forskning, forskare och forskningsplaner.
Även processen för att bygga upp ERC är ett intressant exempel på hur
strukturering och organisering av det europeiska forskningsområdet sker
i samspel mellan ett stort antal aktörer och organisationer.11 Utvecklingen av ERC var en process som startade på nationell och lokal nivå,
111
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driven bland annat av ett stort engagemang från forskarsamhället och
från forskningsorganisationer. Till de första initiativen hörde en informell
svensk grupp som kallade sig Svenska kommittén för en ny europeisk
forskningspolitik (Committee for a New European Research Policy,
CNERP). Gruppen, som bestod bland annat av ledarna för finansieringsorganen Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond samt Nobelstiftelsens vd, startade på frivillig basis för att bedriva lobbyverksamhet
och mobilisera stöd för ett europeiskt finansieringsorgan bland politiker
och kolleger. Genom organisatoriska aktiviteter som konferenser och
workshops blev dessa och andra tidiga initiativ viktiga för att uppbåda
stöd och samla kraft till utvidgade lobbyaktiviteter visavi EU:s forskningsministrar, och för att intressera forskare och forskningsorganisationer i flera stora medlemsstater för projektet. Idén med ERC såldes in och
vidareutvecklades av många personer; den diskuterades och byggdes ut
inom ramen för diverse konferenser, möten och arbetsgrupper innan den
i början av 2000-talet utmynnade i ett politiskt förslag och blev en del av
EU-kommissionens agenda. På flera sätt låg arbetet på det organisatoriska
området här således före det politiska initiativet.
Medan individer och mindre grupper kraftigt bidrog till att föra ut
idén på europeisk nivå var etablerade och formella organisationer också
inblandade på olika stadier i ERC:s utveckling. Nationella forskningsorganisationer som tyska Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Tyska
forskningsfonden) och franska Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Nationellt centrum för vetenskaplig forskning) samt
transnationella organisationer som det ovannämnda ESF, EuroScience,
Academia Europaea och ALLEA (All European Academies) gav uttalat
stöd åt ansträngningarna. Även regeringarna i Sverige och Danmark
spelade en viktig roll för att föra fram idén under sina respektive ordförandeskap i EU. Detta pekar än en gång på den samverkan mellan
olika politiska aktiviteter, aktörer och nivåer som karaktäriserar utvecklingen av ett europeiskt forskningsområde. Processen att skapa en organisation och ett initiativ på den europeiska nivån innefattar alltså en hel
del organisatorisk verksamhet – om än inte i samlad form. Exemplet ERC
illustrerar också hur sådan organisering genererar ytterligare organisering
när organisationer och grupper ser behov av och önskar gå samman för
att möta och delta i dessa processer.
En något annorlunda aspekt på utvecklingen av det organisatoriska
området är hur detta också förändrar rollerna för universiteten, forsk112
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ningsinstituten och andra aktörer som bedriver forskning. Särskilt kan
man notera att deras roller och ansvarsområden i allt högre grad formas
inom detta nya område och att det påverkar dem och deras sätt att organisera sin egen verksamhet. Debatterna i Europa fokuserar allt tydligare
på universitetet som organisation i detta sammanhang. Som huvudproducenter av forskning och ”kunskap” utsätts universiteten för ett starkt
tryck att förändras och reformeras – i regel för att bli mer ”styrbara”,
”marknadsinriktade”, ”internationella” och konkurrensinriktade, eller
för att bättre tillgodose ekonomiska, politiska och sociala behov.12 Förväntningarna är höga: universiteten ska helst producera kunskap som
löser ett brett spektrum av akuta sociala och miljörelaterade problem,
bidra till social jämlikhet och sammanhållning, skapa innovationer och
generera ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft – för att bara nämna
några krav. Om forskningen är det moderna samhällets patentmedicin
så har våra universitet blivit dess alltiallo som ska tjäna en rad olika syften,
spela olika roller och vara ”lösningen” på alla slags kulturella, sociala och
politiska problem. Ett starkt tryck på universiteten märks tydligt, inte
minst i debatten på europeisk nivå.
En intressant faktor att notera här, hämtad från den aktuella debatten
i Sverige, är den utmaning som möter universitetens grundläggande
struktur och organisation. I ett förslag som presenterades i Sverige 2013
menade man att vissa universitet borde få bli privata organisationer,
drivna i stiftelseform och reglerade av långsiktiga avtal med staten.13 Det
väckte en omfattande debatt och genererade mycket arbete inom universiteten för att försöka ta reda på vad det skulle innebära för lärosätenas
organisation, funktion och roll, och för deras förhållande till andra betydelsefulla parter – till exempel studenterna, lokalsamhället och andra
universitet. Förslaget fick hård kritik och drogs tillbaka på obestämd tid,
men exemplet belyser att själva tanken på universitetet som organisation
och dess grundläggande principer har utsatts för granskning och omvärdering. Det svenska exemplet ligger i linje med liknande reformer som
genomförts i andra europeiska länder. Alla syftar till att öka universitetens
oberoende. Därmed sätts själva idén om universitetet under debatt, och
särskilt då dess organisationsform, status och graden av politisk inblandning i dess styre.
Sammantaget visar de olika exemplen på utökad organisering, nya
organisationer och förändrade roller för etablerade organisationer, att
organisation och organisering spelar en viktig roll för det europeiska
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forskningsområdet. Organisationer och organisering är viktiga för att
forma och skapa detta område, men de är lika viktiga för att förstå konsekvenserna av pågående omdaning. Ökad och förändrad organisering är
både ett direkt och ett indirekt resultat av förändrad politik och policy.
Förutom att diskutera innehållet och formen i forskningspolitiken och
de styrmekanismer som detta skapar, bör vi också anstränga oss för att
bättre förstå den organisering som pågår och som till stor del fortfarande
är under utveckling.

Ett idémässigt område för excellens
Därmed kommer vi in på den tredje tolkningen av begreppet område,
nämligen den idémässiga. Den är mindre påtaglig än de båda föregående
– som ger tydliga avtryck i politiska initiativ, relationer, aktörer och
organisationer – och mer undanglidande, men kanske är den också den
allra viktigaste. Den berör idéerna om vad forskning är och bör vara, vem
som ska ägna sig åt den och hur den kan bidra till våra samhällen: idéer
som både formas av och formar det europeiska forskningsområdet. Det
idémässiga området kan vara mångfasetterat och varierat, men det finns
ett fåtal centrala idealbilder som utgör bakgrunden i de aktuella europeiska debatterna.
En av de ledande idéerna i debatten om ett europeiskt forskningsområde är idén om marknader. Marknadernas idé utgår från synen att
kunskap är en handelsvara och att det område som växer fram är en
marknad där kunskap produceras, utbyts eller handlas, och konsumeras.
Denna marknad är en plats där universitet och andra kunskapsproducenter konkurrerar om resurser, bland annat pengar, fakultetsmedlemmar
och studenter, eller – om man vill dra marknadsanalogin ännu längre –
om ”kunder”.14 Men universitet konkurrerar också om uppmärksamhet,
legitimitet, status och uppskattning. Marknadstänkandet breder ut sig
på en mängd områden i samhället, inte bara inom högre utbildning och
forskning. Som vi konstaterade när det gäller det politiska området är
marknadsretoriken tydlig i de pågående förändringsprocesserna i Europa;
de viktigaste frågorna handlar om att skapa fri rörlighet för kunskap och
kunskapsarbetare på en tänkt marknad för kunskap och forskning.
Ett av grundbegreppen i marknadsretoriken är konkurrens. Konkurrens är nyckeln till framgång, sägs det. Konkurrens kan iakttas på många
nivåer: mellan universitet, mellan forskare och grupper av forskare samt
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mellan finansieringsorgan, mellan olika nationella system och olika principer. Europa konkurrerar också med andra aktörer på en tänkt global
forskningsmarknad. I den europeiska debatten är kanske USA mest
framträdande, men även Japan och Kina omtalas som konkurrerande
forskningssystem. Konkurrenslogiken kan tyckas strida mot tanken på
vetenskap och forskning som en kumulativ, samarbetsinriktad verksamhet – och mot den starka betoning av samarbete och samordning som
från början präglade idén om ett europeiskt forskningsområde – men
numera verkar de två gå hand i hand. Medan många europeiska program
fortfarande syftar till att uppmuntra och stödja samarbete och gemensam
forskning i olika länder och grupper, har betoningen av konkurrens blivit
mycket starkare under de senaste åren, särskilt genom införandet av ERC
och principer för konkurrerande finansiering som diskuterades ovan.
Begreppet excellens är nära förbundet med konkurrensretoriken.
Excellens är ett modeord i den aktuella policydebatten vid universiteten
och i strävandena att reformera högre utbildning. Den dominerande
motiveringen bakom många reformer är att konkurrens skapar excellens;
vi antar att framstående forskning, kunskaper och forskare följer om vi
skapar marknadsliknande förutsättningar och konkurrensförhållanden
för europeiska universitet och forskare.15 Det finns en hel del att invända
mot det orsakssamband som resonemanget bygger på, men viktigast att
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poängtera här är själva föreställningen om excellens. Vad är det egentligen, och hur vet vi om någonting är excellent?
Strävan efter excellens eldar på det ökande intresset för jämförelser,
rankning, mätningar, kvalitetssäkringssystem och liknande procedurer
för att bedöma och värdera prestationer i högre utbildning och forskning.
Nya system för värdering och bedömning av resultat och framgångsrik
forskning dyker upp så gott som dagligen, och gamla system – däribland
peer review – ifrågasätts, reformeras eller omvärderas.16 Allt från universitet, fakulteter, ämnen och program till individuella forskare värderas,
bedöms, jämförs och nagelfars.
Utvecklingen av rankningssystem, som är en yttring av både marknadsorienteringen och strävan att alltmer utvärdera och granska, är
särskilt påfallande. Rankning underblåser idén om konkurrens och excellens, både genom att stimulera jämförelser och genom tanken på universitet som ”konkurrenter” i olika sammanhang, samt genom att fastslå
kriterier och mått på framgång. Karaktäristiskt för rankning är att man
får olika resultat beroende på hur den utformas. Resultaten utgör ett
kraftfullt verktyg – för politiker, universitetsledningar, medier och andra
intressenter – för att förespråka en viss syn på forskning, universitet och
positioner och/eller status inom fältet. Definitionen av excellens i sådana
system är i bästa fall förenklad och bygger på ett antal antaganden om
vad kvalitet är och bör vara. Medan specifika mätvärden, rankningar och
metodologier är livligt omdiskuterade, synliggörs och diskuteras sällan
de värderingar och antaganden som bestämmer vad kvalitet eller excellens
är. Att vara excellent tycks i slutänden kunna tolkas som att man är
bättre än någon annan.
Att rankningar är politiska system som kan användas för att förespråka vissa ideal och principer framgår tydligt om man tittar på några
aktuella initiativ på området. Ett belysande exempel är en process som
nyligen slutfördes för att ta fram ett Europabaserat rankningssystem för
högskolor och universitet. Initiativet, som delvis utvecklades under
Frankrikes ordförandeskap i EU år 2008, har framförts som ett sätt att
stärka de europeiska universitetens ställning på det internationella fältet.
I en rapport från JRC (Joint Research Centre), där man analyserar hur
stabila Shanghai World- och Times Higher Education-rankningarna är,
sägs att ”båda mätmetoderna misslyckas när det gäller bedömning av
Europas universitet”.17 Som botemedel föreslås ett alternativt rankningssystem som antas definiera excellens och kvalitet på ett sätt som ger
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europeiska universitet bättre möjligheter att visa upp sina speciella företräden jämfört med andra. Alltså initierades en process för att föreslå ett
rankningssystem på europeisk grund, delvis finansierat av EU. Resultatet
blev den första officiella jämförande U-Multirank-studien, som publicerades i början av 2014. Denna rankning har utvecklats av ett organisationskonsortium bestående av bland andra tyska Centre for Higher
Education (CHE) och nederländska Center for Higher Education Policy
Studies (CHEPS).18 Än en gång kan man konstatera betydelsen av organisatoriska strävanden på detta område, liksom ett förespråkande av en
specifikt europeisk idé om excellens och konkurrens.
Detta exempel är inte det enda som illustrerar hur rankning används
för att utveckla idéer om en viss uppsättning organisationers konkurrenskraft, excellens och betydelse. Shanghai-rankningen, numera en global
standard på området, var ursprungligen avsedd att förbättra kinesiska
universitet och belysa drag hos andra universitet i världen som skulle
kunna gynna deras utveckling. Jag menar inte nödvändigtvis att kritisera
just dessa initiativ, men de illustrerar hur systemen fungerar och visar
deras politiska karaktär och dynamik. De belyser också arbetet med att
definiera excellens. Man ska inte underskatta svårigheterna med detta
och den ökande betydelsen av rankning för vad som ska kallas god och
excellent forskning. Det finns indirekta kopplingar till övergripande
frågor om vem och vad som definierar vad forskning är, och vad god
och excellent forskning är – problem som ständigt måste diskuteras och
omförhandlas.

Några slutkommentarer
Vad kan vi då lära oss med hjälp av de tre tolkningarna av begreppet
område som diskuterats ovan? För det första kan vi förstå att forskningsområdet, eller möjligheten till ett europeiskt forskningsområde, är
beroende av såväl politiska och organisatoriska som idémässiga aktörer
och processer. Det är i samspelet mellan politik och forskning, i relationerna mellan nationella, europeiska, lokala och regionala aktörer
och organisationer, och mellan en mångfald olika idéer, principer och
ideologier, som det nya europeiska området växer fram.
Politiska initiativ och visioner både påverkar och påverkas av organisationer och organisationsarbete på såväl nationell som transnationell
nivå. Idéer och visioner knyts till och byggs in i mätsystem, utvärderingar
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och liknande, och dessa formar i sin tur organisationsarbete och forskningspraxis. För att förstå utvecklingen av det europeiska området måste
vi därför analysera alla dessa områdesbegrepp och deras dynamik i förhållande till varandra, liksom deras ömsesidiga relationer.
För det andra kan vi konstatera, att när vi betraktar de olika områdena är den specifikt europeiska dimensionen inom högre utbildning och
forskning inte självklar. Varför har detta över huvud taget blivit en
europeisk fråga? Det är med andra ord inte säkert att det ska vara en
europeisk snarare än nationell angelägenhet. Kanske är det till och med
önskvärt med ett helt internationellt eller globalt forskningsområde? Det
idémässiga område som beskrevs ovan överlappar till exempel till stor del
med en global kontext. Tanken på ett globalt forskningsområde är också
möjlig att vidareutveckla, och globala utvärderingar, jämförelser och
rankningar är i dag dominerande på fältet. För att förklara detta framväxande europeiska område har emellertid ömsesidiga relationer mellan
politiska ambitioner, organisatoriska strävanden och idémässiga processer visat sig samverka för att skapa dynamiken på det nya område som
till största delen fortfarande är under utveckling.
Texten baseras på arbete som kommer att presenteras i en bok, Towards European
Science, red. Linda Wedlin & Maria Nedeva, under utgivning av Edward Elgar
Publishing. Hänvisningar till kommande arbete syftar på bokens olika kapitel.
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Översättning från engelska Ulrika Junker Miranda
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Vad är ett universitet?
Svar på en mycket tysk fråga
För den som vill veta vad ett universitet är – och bör vara –
finns det ingen väg runt Wilhelm von Humboldt och den breda
tyska diskussionen om forskningens och den högre
utbildningens roll i dagens samhälle.

D

en som följer debatten om universitetets grundvalar över
en längre tidslinje förnimmer en spänning mellan det närmast
eviga och det starkt tidsbundna. Å ena sidan återkommer samma motsättningar gång på gång: mellan bildning och yrkesutbildning,
mellan studier och forskning, mellan omvärldens krav och den akademiska friheten. Å andra sidan är diskussionerna otvetydigt djupt inbäddade i sina egna epoker och inläggen svar på mycket distinkta frågor.
I inget annat fall blir denna spänning mellan det historiska och det
överhistoriska så uppenbar som i det tyska. Här finns en lång tradition
av att dryfta universitetets idé som går tillbaka till åtminstone sent 1700tal. Snart sagt alla betydelsefulla tänkare, från Kant och Schiller och
framåt, har lämnat bidrag till denna universitetsteoretiska genre. Samtidigt har debatten tagit stark färg av det tyska samhällets växlingsrika,
ofta omskakande historia.
Under 2000-talet har de tyska universiteten inte riktigt kunnat hävda
sig mot de mest framstående anglosaxiska lärosätena. Det finns visserligen
ett antal vitala forskningsmiljöer som kombinerar inhemska intellektuella traditioner med internationella impulser; många av dessa är knutna
till ett Max Planck-institut eller frikostigt gynnade av medel från tyska
toppforskningsprogram. Men de tyska universiteten har haft påfallande
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svårt att mäta sig med de främsta brittiska eller amerikanska. När de
tyska lärosätena i mätning efter mätning hamnar långt ner i de akademiska rankingtabellerna framkallar det känslor av kris i breda intellektuella kretsar. Sedan millennieskiftet har ett otal inlägg publicerats – från
nyktra analyser till gallsprängda pamfletter. Tillsammans formar de sig
till en mångfasetterad diskussion. När det gäller att bedriva grundforskning om de akademiska kardinalfrågorna är Tyskland ännu en vetenskaplig nation i en klass för sig. Den som vill begrunda universitetets idé bör
sålunda följa tyska spår.
I det som följer ska jag förankra 2000-talets tyska reflektion över
universitetet i det förflutna. Det är inte avsett att bara vara en intresseväckande bakgrundsteckning. Tvärtom menar att jag att en historisk
förståelse ovillkorligen måste finnas hos den som vill bilda sig en verklig
uppfattning om särdragen i den akademiska debatten i Europas politiska
och ekonomiska kraftcentrum. Ty även dagens tyska meningsutbyten får
sin särskilda styrka och ton av en historisk resonansbotten. Samtida akademiker som söker svar på den mycket tyska frågan ”Vad är ett universitet?” vänder sig alltjämt ofrånkomligen till det förgångna. Inte minst är
det den tyska universitetstraditionen, mer eller mindre förknippad med
Wilhelm von Humboldt, som bildar utgångspunkt. Med en serie historiska exempel, vart och ett karaktäristiskt för sin epok, visar jag vad
denna klassiska tyska linje har betytt under den moderna perioden.
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Upptäckten av Humboldt
År 1767 föddes Wilhelm von Humboldt, ämbetsman, språkforskare och
bildningsteoretiker. Under en kort men händelserik tid, 1809–1810, var
han ansvarig för utbildnings- och kulturfrågor inom det preussiska
inrikesministeriet och kom att spela en avgörande roll när det nya Berlinuniversitetet inrättades. Vid samma tid satte han sina akademiska principer på pränt. Den som i dag vänder sig till en encyklopedi eller handbok
får en sammanfattning av Humboldts idéer: föreningen av forskning
och undervisning; akademisk frihet (ofta uttryckt som Lehr und Lernfrei
heit); bildning snarare än yrkesutbildning; tanken om vetenskapens
enhet. Historien om Humboldttraditionen är emellertid mer sammansatt
än så.
Vid sin död 1835 hyllades Humboldt som statsman, skriftställare och
utbildningsreformator. Men faktum är att han aldrig blev någon referenspunkt i 1800-talets tyska diskussion om universitetet. Detta är en avgörande insikt i den nya forskning om arvet efter Humboldt som har bedrivits de senaste två decennierna. Historiker har pekat på att Humboldts
programmatiska texter förblev okända, rentav opublicerade. I framställningar av universitetets historia åberopades skrifter av Schleiermacher,
Fichte och Steffens som tillkommit vid tiden för Berlinuniversitetets
grundande. Sällan, om någonsin, nämndes Wilhelm von Humboldts
namn.1
Inte heller var Berlinuniversitetet någon fyrbåk i den akademiska
arkipelagen. Friedrich-Wilhelms-Universität, som det döptes om till
1828, var ett lärosäte bland andra. Visserligen omtalades det som ungt
och dynamiskt, men ingenting i dess statuter eller struktur röjde att det
representerade en ny sorts modell. Lika lite var Berlin ett förebildligt
mönster i 1800-talets akademiska diskussion. Snarare förlades det
moderna universitetets födelse till upplysningsrationalismens Göttingen
och Halle.2
Men vid sekelskiftet 1900 hände något. I sitt arbete med en bok om
Wilhelm von Humboldt gjorde historikern Bruno Gebhardt en betydelsediger upptäckt under 1800-talets allra sista år. I ett arkiv fann han det
opublicerade memorandumet Über die innere und äussere Organisation der
höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. Plötsligt hamnade Humboldts
korta, ofullbordade skrift från 1809/1810 i centrum av sekelskiftets debatt
om universitetet.3
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Humboldts text kunde inte bara användas för att rättfärdiga grundforskning i allmänhet. Lika nyttig var den för att sanktionera det forskningsuniversitet som först i början av 1900-talet var fullt utvecklat i
Tyskland. Humboldt förlänade denna nya typ av kunskapsinstitution en
nästan hundraårig förhistoria. Hans återupptäckta skrift gav något paradoxalt också argument åt dem som ville verka för forskningsinstitut
utanför universitetet, såsom Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft som grundades
1911. När dess förste president, Adolf von Harnack, skulle legitimera de
nya självständiga forskningsinstituten åberopade han Humboldt. Han
tolkade dennes hundraåriga programskrift som att vetenskaplig utveckling krävde akademier, universitet samt relativt fristående institut – det
sistnämnda lämpligen i form av Kaiser Wilhelm-institut. Dessa utpräglade forskningsinrättningar skulle bidra till att hävda Tysklands vetenskapliga ställning i den hårdnande internationella konkurrensen. I detta
var de framgångsrika, även efter 1945 då de levde vidare under namnet
Max Planck-institut.4
Framgångsberättelsen om Berlinuniversitetet fann sitt stoltaste uttryck
när man 1910 firade lärosätets hundraårsjubileum. Av utomordentlig betydelse var filosofen Eduard Spranger. I engagerade tal och skrifter befäste
han föreställningen om Wilhelm von Humboldt som upphovsmannen till
det moderna tyska universitetet. Bättre än någon annan hade Humboldt
försonat den fria vetenskapen med staten och skapat en genial enhet.5
Humboldts återkomst måste förstås som att varje samhällsinstitution
vilar på en uppsättning föreställningar om denna institutions uppdrag.
Universitetets idé kan härvidlag, som statsvetaren Björn Wittrock framhållit, inte betraktas som ”en fritt svävande abstraktion utan som en
vägledande princip, grundad i individernas erfarenheter, traditioner och
livsvärldar”. Den mest betydelsefulla av dessa guiding conceptions var onekligen den som förbinds med Wilhelm von Humboldt.6
I detta vidare perspektiv blir det tidiga 1900-talets Humboldtrenässans
bara ett led i en lång diskussion om det moderna tyska universitetets
väsen. Den har med varierande intensitet pågått sedan dess. I Weimarrepublikens rörliga intellektuella terräng dök Humboldt upp i många
skepnader. För Carl Heinrich Becker, utbildningsminister under 1920talet och tongivande debattör, var det tyska universitetet ”im Kern
gesund”, men Becker ivrade likafullt för en anpassning till en ny demokratisk tidsålder. I Tredje riket var Humboldt en förhatlig figur och han
förkroppsligade en humanistisk tradition som det gällde att övervinna.
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De som öppet tog parti för hans idéer, som René König i Vom Wesen der
deutschen Universität (1935), kördes på porten. Som orienteringspunkt och
intellektuell reservoar var och förblev Humboldttraditionen dock betydelsefull.7

Pånyttfödelsen av universitetet
Vid krigsslutet 1945 hade många lärosäten slagits i spillror, åtskilliga akademiker var ideologiskt komprometterade, den tyska vetenskapen befann
sig i bottenlös kris. Under dessa svåra omständigheter inleddes samtidigt
en intellektuell reflektion över universitetets idé. En central fråga som
engagerade många av Tysklands ledande tänkare var hur man skulle
gjuta liv i det svårt sargade landet.8
Den enskilt viktigaste rösten i debatten var filosofen Karl Jaspers. I tal,
artiklar och boken Die Idee der Universität (1946) diskuterade han hur
universitetet borde vitaliseras efter den stora katastrofen. I Tredje riket
hade han, som var gift med en judinna, tvingats lämna sina akademiska
ledningsuppdrag och belagts med publiceringsförbud. Efter krigsslutet
såg Jaspers det som sin uppgift att återupprätta Tysklands moraliska och
intellektuella heder. Det som krävdes var en historiens balansräkning, en
sammanställning av den tyska nationens skulder och tillgångar. En sann
återkomst förutsatte därför att man också tog till vara det goda och uppbyggliga i det tyska arvet. Här spelade universitetet en livsviktig roll.9
Jaspers var övertygad om att universitetets kärna var oanfrätt. Trots
nazisternas ingrepp i forskning och utbildning fanns det professorer och
studenter som hade hållit stånd. Nu gällde det att uppväcka den vetenskapliga andan igen. Det kunde enbart ske om universitetet åter blev en
härd för fri forskning och undervisning. Därutöver var det avgörande att
universitetet inbegrep all mänsklig aktivitet och främjade ett vitt bildningsbegrepp; det fick inte bli ett aggregat av fackhögskolor.
Karl Jaspers var en typisk exponent för en väsentlig del av den tyska
professorskåren. Dessa mandariner, lärda humanister med djup förankring i det egna landets bildningskultur, var tongivande i ockupationsårens
debatt. I likhet med en historiker som Gerhard Ritter och en filolog som
Karl Vossler omfattade Jaspers ett nyhumanistiskt universitetsideal med
ursprung i sekelskiftet 1800. De tog alla parti för välkända akademiska
principer, inte sällan åberopande Wilhelm von Humboldt och Berlinuniversitetet. Med krig och diktatur i färskt minne inskärpte de betydelsen
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av den akademiska friheten och det rena kunskapssökandet. I efterhand
har man beskyllt de tyska professorerna för att därigenom ha skylt över
akademikernas moraliska tillkortakommanden och ideologiska förvillelser
under nazismen. Det ligger helt visst något i detta, men hänvändelsen till
ett klassiskt modus handlade lika mycket om att övervinna den känsla av
kris som grep omkring sig. Humboldttraditionen blev en stabil grundval.
Alla mandariner ansåg emellertid inte att vägen framåt förutsatte en
återgång till en äldre akademisk modell. Werner Richter var germanist
och hade som jude flytt 1933. Under 1940-talet kom han i kontakt med
flera akademiska miljöer i Nordamerika och tog djupa intryck av dem.
När Richter återvände till hemlandet ett par år efter krigsslutet gav han
sig med liv och lust in i den offentliga debatten om forskning och högre
utbildning. Som så många andra tyska intellektuella som tillbringat
krigsåren i exil betraktade Richter de tyska tankelinjerna med utpräglad
avoghet. Han drog konklusionen att det tyska universitetet måste bryta
med 1800-talsidealen och ta större hänsyn till samhällets samlade behov.
Framtidens bildningsprogram måste syfta till att göra ”goda européer”
av tyskarna. Vetenskapen kunde bidra till att återskapa en känsla av
västerländsk samhörighet efter världskrigets split, menade han. Dessutom
pläderade han lidelsefullt för att tyska akademiker slutligen måste bejaka
demokratin och engagera sig i framtidens stora frågor.10
De tidiga efterkrigsårens debatt åskådliggör spänningen mellan det
tidsbundna och det tidsöverskridande. Mandarinerna vände sig till den
klassiska tyska traditionen för att besvara frågan vad som utgjorde ett
universitet. Somliga av dem förordade en återgång till en äldre ordning,
andra argumenterade för demokratiska och sociala reformer. De förenades i en önskan om att återupprätta universitetet som samhällsinstitution.
På samma gång formades idéerna i ett mycket särpräglat skede. Universitetsdebatten grep in i och var en aspekt av större åsiktsbrytningar i
samtiden: om den tyska kulturen, om bildningen och borgerligheten, om
tyskarnas plats i Europa och deras förhållande till det mörka förflutna.

En Humboldt för efterkrigstiden
I början av 1960-talet blossade diskussionerna om universitetet åter upp.
Det var en tid då pessimism höll på att avlösas av tillförsikt i det västtyska vetenskapssamhället. Under det första efterkrigsdecenniet hade det
stått alltmer klart att landets universitet hämmades av en stel akademisk
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kultur och att reformbehovet var gravt uppdämt. Nu tog en ny generation
över. De tog ställning till det framväxande massuniversitetets plats i det
moderna, demokratiska industrisamhället, men ställde också frågor om
forskningens frihet, bildningens innebörd och studiernas inriktning.11
Tillsammans med Ralf Dahrendorf och Jürgen Habermas var Helmut
Schelsky en av de röststarka i debatten. Han var sociolog och hade under
1950-talet trätt fram som en ledande samhällsforskare i Västtyskland. År
1963 publicerade Schelsky efterkrigstidens mest raffinerade bidrag till
diskussionen om universitetets idé, Einsamkeit und Freiheit. Som bok
betraktad var den en hybrid mellan en lärd historisk gestaltning av det
moderna tyska universitetets tillkomst, en sociologisk analys av efterkrigstidens vetenskapliga värld och en förtäckt appell för en reformering
av det samtida tyska universitetet.12
I förordet anklagade Schelsky de närmast föregående generationerna
för att ha varit ensidigt historiskt inriktade i sina reflektioner över universitetet. Även han argumenterade visserligen för att Humboldts tankar
alltjämt ägde sin aktualitet. Men det som skilde Schelsky från äldre akademiker var att han kombinerade ett historisk-filosofiskt betraktelsesätt
med ett sociologiskt. När han närmade sig det förflutna var det för att
utröna vad som fortfarande var giltigt. En utgångspunkt för Schelsky var
att Berlinuniversitetet var en ny typ av institution. Den hade haft två
bärande idéer: en intellektuell som uttrycktes med parollen Bildung durch
Wissenschaft, en social som fångades i formeln Einsamkeit und Freiheit.
Det första idealet, bildning genom vetenskap, gick stick i stäv med
tanken att universitetet skulle tillhandahålla praktiskt användbar kunskap. Schelsky var enig med Humboldt om att forskningens primat
måste råda och att universitetets uppgift aldrig var att förmedla en serie
dogmer. I stället skulle studenterna bibringas en normativ grundhållning
i livet och övas att bli intellektuellt självständiga. I den andra principen,
Einsamkeit und Freiheit, kom universitets sociala grundidé till uttryck.
Med ”ensamhet” menade Schelsky att ett mått av social isolering var
nödvändigt för god akademisk forskning och undervisning. Den som
sökte sanningen måste befinna sig på avstånd från det omgivande samhället. ”Frihet” innebar ett partitagande för den ändamålslösa vetenskapen i polemik mot idén om universitetet som en vetenskaplig yrkeshögskola.
När Schelsky vände sig från historien och betraktade sin egen tid blev
han beklämd. Det klassiska bildningsidealet levde ännu kvar som en re127
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miniscens, men i praktiken hade 1960-talets universitet övergett tanken
att det skulle forma en normativ grundhållning, verka för en förening
forskning–undervisning och slå vakt om en akademisk frihet som befordrade ensamhet. Ändå tycktes majoriteten anse att det tyska universitetets
kärna var frisk och att det inte fanns några skäl att granska dess fundament.
För Schelsky stod det däremot klart att det som fordrades var en sannskyldig universitetsreform. Det gällde, liksom det en gång hade gjort för
Humboldt, att finna en ny övergripande princip. Schelsky fann inspiration
i de klassiska idealen men omtolkade dem genomgående i relation till
efterkrigsuniversitetet. De gamla parollerna måste ta ny gestalt, löd hans
devis. Samtidigt var Schelsky helt på det klara med att universitetet
numera var alltför mångfasetterat för att man skulle kunna finna en
gemensam formel. Hans lösning var i stället ett mer differentierat universitet – men där de olika delarna tillsammans låg till grund för ett
vetenskapligt grundat bildningsideal.
Mot denna fond föreslog han att ett nytt slags universitet skulle inrättas, ”det teoretiska universitetet”. Det skulle inte ha yrkesutbildning eller
vetenskaplig specialisering som sitt mål utan vara en kombinerad forsknings- och bildningsinstitution. Han skisserade ett universitet med en
oinskränkt Lernfreiheit som inte kände några hindrande regleringar för
den som ville studera. Verksamheten skulle koncentreras på de olika
vetenskapernas teorier och samarbete mellan ämnena skulle premieras.
Det var alltså inte fråga om en serie löst sammanlänkade forskningsinstitut med långt framskriden specialisering.
Under 1960-talets gång förvandlades Schelsky från teoretiker till
politiker. År 1965 fick han i uppdrag att utarbeta ett förslag till ett nytt
universitet i Nordrhein-Westfalen. Han lade fram ett anspråksfullt
program där många av de bakomliggande tankarna kändes igen från
Einsamkeit und Freiheit, inte minst betoningen av forskning, akademisk
frihet och föreningen forskning–utbildning. När det nya universitetet
öppnade i Bielefeld 1969 förkroppsligades forskningsimperativet mest
påtagligt i Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF), ett institut för
avancerade, tvärvetenskapliga studier som hade stora likheter med det
teoretiska universitetet.
Helmut Schelsky var en av bland många samtida intellektuella som
engagerade sig i det tyska universitetets framtid. För honom var Humboldtlinjen en väsentlig tillgång, som man dock var tvungen att ständigt
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förnya och omtolka. Långtifrån alla såg det så. För åtskilliga av 1960talets socialistiska och liberala debattörer var Humboldt mest barlast, ett
hinder för åstundade demokratiska reformer. Men inte heller de kunde
ignorera det tyska akademiska arvet när de formulerade sin idé om universitetet. För att söka svar tvangs de kritiskt besinna traditionen.13

Nytt sekel, ny Humboldt
2000-talets första decennium utmärktes av reformer och omfattande
satsningar i Tyskland. Efter återföreningen 1990 hade mycket energi förbrukats på att inlemma de östtyska lärosätena i det västtyska systemet. I
början på det nya årtusendet stod det dock klart att de tyska universiteten
måste omdanas, både för att vara ändamålsenliga för studenter och för
att kunna hävda sig i den globala konkurrensen. Den europeiska Bolognaprocessen stöpte om den gamla utbildningsstrukturen och betydande
medel satsades på spetsforskning inom ramen för det så kallade Exzel
lenzinitiative.14
Som så ofta när universitetet genomgår en snabb inre omvandling
uppstår en fejd om grundfrågorna. När den akademiska människans
livsvärld skälver och byter skepnad, reagerar hon med texter. Det tycks
vara särskilt sant i Tyskland, där inläggen därtill fortsatte att ha historisk
prägel. De hakade i varandra och formade temperamentsfulla konversationer i traditionens hägn.
I ett stort antal skrifter karaktäriserades tidsläget under tidigt 2000-tal,
inte sällan med vass udd riktad mot tendenser inom forskning och högre
utbildning. I denna debatt dök Wilhelm von Humboldts namn upp gång
på gång. Den preussiske utbildningsreformatorn blev för många ett
korrektiv till samtidens marknadsanpassning och nyttokult.15
En av de mest uppmärksammade böcker om universitetet som gavs ut
var Jochen Hörischs Die ungeliebte Universität (2006), med undertiteln
Rettet die Alma mater!. Liksom i många andra skrifter vid den här tiden
hamnade Bolognaprocessen i skottgluggen, men Hörischs anslag var
bredare och hans skrift formade sig till en generalmönstring av den akademiska världen. Den växande arbetsbelastningen, ansökningshysterin,
professorernas förändrade ställning i samhället, penningens diktat och
primat – allt togs upp till behandling. Till skillnad från i många andra
verk manades emellertid Wilhelm von Humboldt inte fram som frälsare.
Hörisch var väl förtrogen med den tid som formade Humboldt och
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kunde just därför förhålla sig med ironisk distans till samtidens alla
bugningar inför den preussiske utbildningsreformatorn. Det hindrade
honom inte från att gripa tillbaka på Humboldttraditionen. Hörisch
menade att något helt grundläggande har gått förlorat i det klassiska
tyska forskningsuniversitetet: studenterna och professorerna älskar inte
längre sin alma mater. Den starka emotionella relationen till universitetet, det nära nog erotiska begäret, som tidigare utmärkte akademikerna
hade gått förlorad. För att väcka liv i detta insomnade kärleksförhållande
måste en ny akademisk gemenskap skapas. Först därigenom kunde en fri
akademi och ett verkligt bildningsbegrepp återupprättas.16
Christoph Markschies, rektor för Humboldt-Universität i Berlin 2006–
2010, gav inför tvåhundraårsjubileet ut en samling texter och tal, Was von
Humboldt noch zu lernen ist. Markschies, i grunden kyrkohistoriker, drog
nytta av universitetshistoriska insikter för att urskilja två huvudtyper i
den utbildningspolitiska debatten: den ständiga utvecklingspessimisten
och den obändiga framstegsoptimisten. Den förra laborerade med ett
slags dekadensmodell, där vi steg för steg avlägsnat oss från en guldålder.
Framstegsoptimisten har i gengäld en gränslös tilltro till den egna institutionens växtkraft. Grundfrågan i boken – vad vi alltjämt kan lära av
Humboldt – besvarade den protestantiske teologen Markschies genom
att inledningsvis spika fast ett antal teser. Han betackade sig för tom
festtalsreverens för monumentet Humboldt och slog fast att vi måste läsa
urkunderna för att se vad han hade att säga oss. Det tidiga 1800-talets
universitetsidé genomsyrades av romantikens helhetsdrömmar. Markschies såg klara begränsningar i detta, men han uttryckte samtidigt en
stark tro på att även dagens universitet kunde övervinna dualistiska
tänkesätt och skapa en förståelse som gick långt utanför specialstudien
eller ämnesgränsen. För honom blev Humboldt närmast en samtalspartner, en idégivare som man kunde återvända till för att diskutera med och
pröva sina tankar på.17
Den klassiska tyska universitetsmodellen har fortsatt att vara en given
referenspunkt även i 2010-talets tyska debatt. Julian Nida-Rümelin pläderade i Philosophie einer humanen Bildung (2013) för en förnyelse av den
humanistiska bildningstraditionen och en närmare relation mellan filosofi och pedagogik. Yehuda Elkana och Hannes Klöpper intog en annan
hållning i Die Universität im 21. Jahrhundert (2012). De målade upp ett
antal utmaningar inför framtiden, men menade att det tyska universitetet
var alltför förankrat i 1800-talets strukturer och tänkesätt för att kunna
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anta dem. Likväl klingade undertiteln till deras bok humboldtskt: ”Für
eine neue Einheit von Lehre, Forschung und Gesellschaft”.18
Den kritik som de framförde har varierats ett otal gånger sedan Nietzsches generalangrepp på den tyska bildningskulturen: den starka historiska orienteringen blir en hämsko för den som vill tänka nytt och stort.
Det är säkerligen sant att traditionsbundenheten har bidragit till att
förstelna det tyska universitetet och dämpat kunskapens dynamik. Möjligen har den också gjort det mindre trendanpassligt och mer motståndskraftigt mot yttre impulser.
Tjugofem år efter återföreningen står Tyskland starkare än på mycket
länge. Samtidigt genomgår forskningspolitiken en europeisering i vår del
av världen. Måhända är det så att alla europeiska akademiker bör följa
den tyska utvecklingen – eftersom den snart kan komma att påverka dem
själva. Då kan det vara nödvändigt att känna till denna debatts historiska
och intellektuella särdrag. Det finns sekelgamla principer som har aktualiserats var gång en ny generation har sökt svar på den mycket tyska
frågan: Vad är ett universitet?
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Humaniora i Kina
Efter en lång och vindlande utveckling inbegriper humanvetenskaperna i Kina i dag både klassiska studier och västerländskt akademiskt tänkande. Men med vår tids nationalism och ekonomiska
vinstintressen finns det anledning att vara på sin vakt.

N

är jag träffade jacques derrida (1930–2004) på ett kafé
i Paris i juni 2001 kunde jag förnimma både hans förväntan och
hans oro inför det kommande besöket i Kina, ett land som för
honom nästan var en kontinent jämförbar med hela Europa, med vidsträckt territorium, jättelika människomassor och en mängd olika kulturer – en välbekant men ändå främmande värld som hade gått igenom en
gemensam historisk process. En morgon kort före den 11 september, när
Derrida landat i Beijing, gav han sig iväg till Himmelska fridens torg och
Beihaiparken efter att ha checkat in på hotellet och vilat en stund. När
han höll på att ta bilder vid Maos minnesmonument började kameran
plötsligt krångla. Filosofen skämtade om att Mao sannerligen måste
vara en mäktig person, eftersom hans negativa kraft tycktes kunna motverka allt, däribland fotografering. Derridas ord fick mig att tänka på
de föreställningar om Kina som florerade bland europeiska intellektuella
år 1968.
I Beihaiparken lärde en äldre kvinna som övade kalligrafi Derrida att
skriva en fyrradig strof från Tangdynastin på den stenlagda marken med
hjälp av en pensel som doppats i vatten. Han fascinerades av den äldre
damens ”skrift för förgängligheten”. Kanske bottnar all fascination i en
känsla för det obekanta, men den ger oss också tillfälle att bryta igenom
det som är okänt.
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På eftermiddagen följande dag satt Derrida i redaktionens sammanträdesrum på tidningen Dushu (Läsningar) och diskuterade universitetsväsendet med några intellektuella från Beijing. Ett av hans grundläggande argument var att ”ett universitet i princip ska vara en plats där
frågor om sanning, människans natur, mänsklighetens historia och så
vidare tas upp självständigt och förutsättningslöst, det vill säga en plats
där man utan reservationer kan bjuda motstånd och hysa avvikande
åsikter”. Universitetets totala oberoende uttrycks genom en sådan process
av förutsättningslöst ifrågasättande. Detta är till synes det idealiska universitetet, en idé som försöker hävda sig men som upprepade gånger har
hämmats i praktiken. Alltså är universiteten inte bara en plats för utbildning, utan samtidigt en övertygelse, en plikt och ett ansvar. För Derrida
är denna tanke om universitetsväsendets roll och praxis det enda reella
sättet som demokrati kan förverkligas på. Universiteten måste hävda sin
oberoende ställning när de deltar i samhällslivet. Genom uppfattningen
att universiteten och humaniora bygger på ”förutsättningslöst utforskande” skiljer sig dessa båda begrepp tydligt från de institutionstyper och
ämnesindelningar som vi vanligtvis talar om. Derrida diskuterade hur
filosofi skiljer sig från teologins sfär genom ett förutsättningslöst utforskande, och han markerade tydligt att dekonstruktion i den bemärkelsen
inte går emot upplysningstidens landvinningar. Ett universitet är en plats
där människor inte bara söker sanningen, utan också ifrågasätter en rad
olika ”sanningar”; humanvetenskaperna är mediet för sådana undersökningar. I sitt anförande tog Derrida upp universitetsväsendets omvandling under internetåldern och ställde frågan om hur demokrati kan se ut
under en sådan epok.
I skymningen, när han avslutat sin föreläsning och seminariediskussionen var över, satt vi och samtalade på en innergård i närheten av
Ritangatan. Ämnet var universiteteten i Kina och deras historiska traditioner. I egenskap av dekonstruktivistisk filosof och ständig kritiker av
den europeiska upplysningens tradition som han själv var en del av,
ställde Derrida följande frågor: Ur vilken kulturtradition utvecklades
universiteten i Kina? Omfattar konfucianismen samma typ av förutsättningslöst utforskande som universiteten i Europa?
Efter att ha presenterat huvuddragen i konfucianismen under Songdynastin (åren 960–1279) förklarade jag vilka tre faktorer som är ursprunget till det kinesiska universitetsväsendet. För det första härstammar
det från den kejserliga akademins officiella system (taixue). Benämningen
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taixue uppstod under Zhoudynastin (Västra Zhou 1040–771 fvt, Östra
Zhou 770–256 fvt), men befästes som system för högre utbildning först
under kejsar Wu, som regerade under Handynastin (Liu Che, 156–87 fvt).
Det skedde på inrådan av of Dong Zhongshu (179–104 fvt), som i sin
skrift Tre avhandlingar om himlen och människorna (Tianren sance) uppmanade kejsaren att ”inrätta en kejserlig akademi och utvälja visa mästare
som kan fostra bildade människor (shi)”. År 135 fvt lät kejsar Wu bygga
en kejserlig akademi i huvudstaden, införde befattningar för de lärda
(boshi) som behärskade de fem klassiska böckerna (wujing) och rekryterade femtio lärjungar till dessa visa lärare. Under senare historiska perioder utvidgades undervisningen vid den kejserliga akademin till att inkludera Förvandlingarnas bok, Poesins bok, Dokumentens bok, Riternas bok, De tre
kommentarerna om vår och höstannalerna, Zhouriterna, Erya med flera.
Antalet studerande ökade från cirka tiotusen under Wang Mangs regeringstid (9–23) till ungefär trettiotusen under den yngre Östra Handynastin (25–220). Andra skolor, exempelvis De fyra portarnas skola och De
lokala staternas skola, lades sedermera till i det offentliga utbildningssystemet. Det officiella skolsystemets syfte var att utbilda kvalificerade
tjänstemän till nationen, och ämnena rörde främst konfucianismens
klassiska texter. Med de kejserliga skolorna befästes emellertid också en
stark tradition av motstånd och ifrågasättande. Under Hankejsaren Ais
regeringstid (25–1 fvt) samlades exempelvis över tusen studenter vid de
kejserliga utbildningsanstalterna för att protestera mot att en rättrådig
tjänsteman hade kastats i fängelse. När nykonfucianismen spreds till den
kejserliga skolan under Songdynastin lämnade studenterna in avhandlingar till tronen och blev indragna i politiska konflikter.
För det andra fanns en tradition av privatskolor som var äldre än det
kejserliga utbildningssystemet. När det gäller ”förutsättningslöst utforskande” var traditionen av privat undervisning (sixue) vid akademier för
klassisk bildning (shuyuan) en mer fruktbar grogrund för framväxten av
moderna humanistiska discipliner än de kejserliga skolorna. Så kallad
privat undervisning skiljer sig från det officiella utbildningssystemet och
anses ofta ha sina rötter i den så kallade vår- och höstperioden (770–476
fvt), då de konfucianska, mohistiska, daoistiska och legalistiska lärorna
var som mest inflytelserika. Konfucius, Lao-tse, Mozi och andra undervisade lärjungar och kan betraktas som grundare till den privata undervisningen. Av dessa var det Konfucius som efterlämnade det viktigaste
arvet. När riterna och musiken under Zhoudynastin hade brutit samman
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och den bildade klassen hade splittrats i grupper med motstridiga intressen, uppstod olika tankeriktningar som tvistade med varandra. Under
Wuperioden upphöjde Hankejsaren konfucianismen till högre status än
andra tankeskolor och etablerade det kejserliga undervisningssystemet,
men han förbjöd inte privatundervisningen. Även om den senare under
perioden också kom att handla mest om konfucianismens idéer, gav den
samtidigt möjlighet för konkurrerande tankeriktningar att överleva.
Under Tangdynastin (618–907) blomstrade buddhismen, och templen
fungerade även som skolor. Xuanzang (eller Hsüan-tsang, Hvenasām. ga,
602–664) skriver i Den stora Tangdynastins krönika om de västra regionerna
att Nālandā Vihāratemplet i Indien (i nuvarande Bihar) var ett lärdomscentrum med ungefär femtonhundra lärare, där över tiotusen munkar,
däribland Xuanzang och andra från Kina, studerade Buddha Dharma. De
lärde sig Hetuvidyālogiken, Sabdavidyalingvistiken, medicin, astronomi,
kalendarisk kunskap, hantverk och jordbruk med mera, medan de fördjupade sig i sutra och deltog i lärda debatter. Därför anses Nālandā Vihāra
vara ursprunget till universitetsväsendet i Indien. Den buddhistiska
traditionen av lärdom, uttydning och debatt smälte samman med den
klassiska privata undervisningstraditionen i Kina och påverkade starkt
framväxten av akademier under Songdynastin. Arvet efter de fyra stora
akademier som grundades tidigt under Songdynastin blev förebilden för
senare akademier. En av de viktigaste skillnaderna mellan det officiella
och det privata undervisningssystemet är att det senare inte lade vikt vid
gränsdragningar avseende social status, geografisk region, ålder eller
intelligensnivå. Söner från ofrälse hem kunde gå i tempelskolorna; lokala
skolor lärde ut moral och jordbruk. Formerna för privat undervisning
innefattade ”periodiska debatter” och ”debatter mellan olika skolor”.
Undervisningsinnehållet i privatskolorna spände över ett stort område:
från klassisk bildning, historia, litteratur och poesi till daoism, lärdom
om tingen och fenomenen (bowu), juridik, politik och så vidare. Ännu i
modern tid, när examenssystemet hade avskaffats, smälte arvet efter det
privata undervisningssystemet inte bara samman med universitetssystemet, utan det spelade också en viktig roll för utvecklingen av lokalt förankrad utbildningspraxis, särskilt för framväxten av lärarutbildning,
lantbruksskolor och tekniska utbildningar.
För det tredje och sista är det moderna Kinas universitetsväsen varken
en direkt följd av den kejserliga akademins tradition eller ett arv efter
privatskolorna. På grund av västerländska impulser och reformerna i det
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moderna Kina fanns ambitionen att utbilda studenter i praktiska färdigheter och ersätta det befintliga examenssystemet. Man ansåg att det inte
fanns något behov av humanistiska ämnen. Innan examenssystemet avskaffades i slutet av Qingdynastin, år 1905, var såväl det offentliga som
det privata utbildningssystemet oupplösligt förenade med detta system,
som hade införts år 605 under Suidynastin, vidareutvecklats under Tangdynastin, mognat under Songdynastin och blomstrat under Ming- och
Qingdynastierna, innan de västerländska stormakternas båtar och kanoner vållade dess fall. 1700-talets europeiska upplysningsfilosofer hyllade
det kinesiska examenssystemet, eftersom det ersatte aristokratins system
för tjänstetillsättningar. Under historiens gång har många begåvade personer från olika samhällsklasser avlagt dessa examina och blivit kompetenta tjänstemän. Det var emellertid just för att examina syftade till urval
av högre tjänstemän som många lärda tankeriktningar förlorade sin
vitalitet när de hade stadfästs offentligt. Under Qingdynastins senare del
ägnade sig nykonfucianismen främst åt att studera klassikerna, och det
så kallade åttabenta essäförfattandet kunde inte längre tillgodose samtidens krav.
Det nya utbildningssystemet var dock inte resultatet av någon upplysningstid, såsom i Europas historia, utan växte fram ur behov av modern
militär teknik. Det första universitetet i modern kinesisk historia var
marinhögskolan i Beiyang (även kallad Tientsins sjökrigsskola). Den
grundades i augusti 1881, efter en rekommendation i Li Hongzhangs
(1823–1891) promemoria till det kejserliga hovet. Yan Fu (1854–1921),
senare rektor för Pekings universitet, var chefsinstruktör. Sjökrigsskolan
i Beiyang hade en uttalat militär profil, och många sjöofficerare som
stupade under det första kinesisk-japanska kriget (1894–95) var före
detta elever på skolan. Förutom sex timmar i veckan och varje söndag,
vilka ägnades åt kinesiska klassiker, lärde sig studenterna först engelska
och deltog sedan i kurser på engelska om naturvetenskap och teknik,
militärkunskap, navigation och så vidare.
Huvudstadens universitet (Jingshi daxuetang, senare Pekings universitet) grundades under den så kallade hundradagarsreformen år 1898, enligt
principerna ”nationell utbildning till innehållet, ändamålsenlig västerländsk utbildning; använd både nationell och västerländsk kunskap och
se hur de samverkar”. Undervisningen var indelad i två kategorier:
allmänna och specialiserade kurser. År 1910 fanns det sju olika ämnen,
bland dem klassikerna (jingke), juridik och politik, litteratur och historia
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(wenke), naturvetenskap (gezhi), jordbruk, teknik och företagsekonomi.
Under de sju huvudämnena fanns tretton underavdelningar: Poesins bok,
Zhous riter, Zuokommentaren, kinesisk litteratur, Kinas historia, politik,
juridik, bank- och försäkringsväsen, lantbruk, geologi, gruvdrift och
metallurgi. Det fanns inga sådana fackområden som humaniora, samhällsvetenskaper eller naturvetenskaper, men ämnet klassiker och ämnet
wenke hör till det som vi i dag betraktar som humanvetenskaper.
I det moderna Kina underlättades universitetsväsendets framväxt av
militära, industriella och politiska motiv; universiteten var ett led i nationens ”räddning och överlevande” (jiuwang tucun). Det är knappast möjligt
att belysa universitetsväsendets födelse i det moderna Kina som ett led i
upplysningstidens ”förutsättningslösa utforskande” som var en del av
den europeiska teologin. Kanske kan man jämföra 1919 års nya kulturrörelse i Kina med den europeiska upplysningens ”förutsättningslösa
utforskande”, men drivkraften var från början oro över nationens framtida öde och kollisionen mellan öst och väst, inte någon önskan att
bättre förstå Gud. De frågor som väcktes bottnade i stor utsträckning i
de ihållande debatterna om varför Kina var underutvecklat och betvingat, varför västerlandet var blomstrande och mäktigt och vilka skillnader
som fanns mellan den kinesiska och den västerländska civilisationen. De
moderna universitetens födelse var intimt förknippad med naturvetenskap och teknik, och de framväxande ämnesområdena var oskiljaktiga
från begreppet ”vetenskap” (kexue).
Den omfattande tillämpningen av vetenskapsbegreppet är ett av de
mest utmärkande dragen i kinesiskt tänkande på 1900-talet. Ända sedan
slutet av Qingdynastin har vetenskap varit en symbol för och en uppfordran till frigörelse, och samtidigt ett objektivt kriterium för alla former av
social och kulturell reform. Som företrädare för en universalistisk världsbild har vetenskapen inte bara levererat argument för de reformer som
förespråkare för en ny kultur hoppats på, utan också utgjort grund för
dessa reformers mål och tankemönster. Vetenskapens slagkraft ligger i
det faktum att den lyckades upprätta en intim förbindelse mellan en
universalistisk världsbild och ett slags kosmopolitisk-nationalistiskt samhällssystem. Genom rationalistisk klassificering av kunskap och social
arbetsfördelning införlivades mänskligt liv i alla former och tendenser i
dess breda utvecklingshistoria.
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Humanvetenskaperna
som ”förutsättningslöst utforskande”
Humaniora i dagens Kina växte gradvis fram efter kulturrevolutionen
(1966–1976). Kanske kan vi använda två avstamp för att beskriva hur de
nya humanistiska disciplinerna etablerades. Det första var en brytning
med kulturrevolutionens skolsystem; symbolen för detta blev att systemet
med inträdesprov till högre utbildning (gaokao) återinfördes år 1977.
Brytningen kan betraktas som en återgång till förhållandena före kulturrevolutionen. Den utbröt år 1966, och mellan 1966 och 1969 rekryterade
institutionerna för högre utbildning inga studenter. Med början år 1970
började vissa skolor åter att ta emot studenter, i enlighet med Mao Zedongs påbud om en utbildningsrevolution. Dessa studenter rekryterades
inte direkt från gymnasiet, utan de kom från grupper med viss social
erfarenhet, till exempel arbetare, bönder och soldater. De universitetsämnen som återinfördes var främst naturvetenskap och teknik.
År 1977, under ledning av Deng Xiaoping, övergavs systemet med
”arbetar-, bonde- och soldatstudenter”, och alla som gått ut gymnasiet
under det decennielånga moratoriet för inträdesexamina kunde åter avlägga inträdesprov till en högre utbildning. I samband med detta grundades den kinesiska akademin för samhällsvetenskaper (CASS) i maj
1977. Den omfattade trettioen olika forskningsinstitut inom samhällsvetenskaperna (i dag finns det trettiofem institut och fyrtiofem olika
centra). Föregångare till CASS var avdelningen för filosofi och samhällsvetenskap vid Kinas vetenskapsakademi (CAS). Från institutionell synpunkt är Kinas vetenskapsakademi en kombination av en institution i
sovjetisk stil (varifrån dess grundstruktur är hämtad) och Academia
Sinica, som fanns under den republikanska perioden. Grundandet av
CASS var också en symbol för Kinas försök att åstadkomma en ”brytning” med sovjetsystemet och samtidigt fortsätta att verka inom marxismens ramverk. I den nya strukturen inordnades inte discipliner som
filosofi, historia och litteratur i de humanistiska vetenskaperna. De utgjorde snarare udda inslag inom ett bredare spektrum av samhällsvetenskaper. Från slutet av 1970-talet och under hela 1980-talet gjordes i tidens
akademiska system ingen klar skillnad mellan humaniora och samhällsvetenskap, detta trots att många akademiker upprätthöll en viss
gränsdragning dem emellan och betraktade discipliner som litteraturvetenskap, historia och filosofi som annorlunda än samhällsvetenskaper
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som nationalekonomi. Med andra ord behandlades humanistiska ämnen
som en specialkategori inom samhällsvetenskaperna. År 1984, när jag
började på CASS för att doktorera, var vi inte fler än tjugotre forskarstuderande inom samtliga olika samhällsvetenskapliga och humanistiska
områden tillsammans. Förutom ämnesspecialiserade studier som vi bedrev under våra respektive handledares överinseende var all interaktion
mellan doktorandkamraterna gränsöverskridande mellan olika ämnen.
Det andra ”avstampet” var brytningen med eller omvandlingen av det
traditionella socialistiska systemet för ämnesindelning. Enligt marxistisk
teori är samhällsvetenskaper (inklusive humaniora) ytterst en överbyggnad och hör till det ideologiska området. Men när det gäller underavdelningarna i Kinas vetenskapsakademi var det organisatoriska systemet för
ämnesområden djupt påverkat av inrättningar och former för medlemskap som fanns i institutioner från tiden före 1949, exempelvis Academia
Sinica, Pekings universitet och Tsinghuauniversitetet. CAS fakultetsavdelningar (xuebu) grundades 1955; före dess, år 1952, reformerades alla
institutioner för högre utbildning i Kina genom ”institutionell justering”
under Mao Zedongs ledning. Som en följd slogs hela Tsinghuauniversitetets humanistiska och samhällsvetenskapliga verksamhet ihop med
Pekings universitet, och därpå återigen med fakultetsavdelningen (Xuebu)
för filosofi och samhällsvetenskap vid Kinas vetenskapsakademi, efter att
den hade grundats. På grund av sina politiska ståndpunkter förflyttades
en äldre generation av akademiker vid universiteten, trots sina djupgående akademiska prestationer, till en avdelning med förmånliga villkor
men utan någon rekrytering av studenter. Det var just den generationen
av akademiker, till exempel Gu Jiegang och Chen Yinke (som inte accepterade förflyttningen) inom historieämnet, Yu Pingbo och Qian Zhongshu inom litteraturvetenskapen och He Lin och Jin Yuelin inom filosofin,
som erhöll forskartjänster inom olika avdelningar av Xuebu. Följden blev
att den äldre generationen akademiker vid Xuebu innefattade inte bara
framstående vänsterakademiker som Guo Moruo, Fan Wenlan och He
Qifang, utan också prominenta akademiker som inte tillhörde vänstern.
Xuebu blev ett avancerat forskningsinstitut som bestod av en äldre, en
medelålders och en yngre generation. När Kinas akademi för samhällsvetenskap inrättades år 1977 var det den äldre generationen som tillsammans med de akademiker som mognat efter 1949 utgjorde kärntrupperna inom samhällsvetenskap och humaniora i Kina.
1980-talet har kallats en ”andra upplysningstid” då man fortsatte
140

93326-1_T_v1_RJ_1_Trimboxes_ipp Page 141

31-Mar-15

humaniora i kina
upplysningsprojektet fjärde majrörelsen för kulturell förnyelse (1919).
Perioden kan grovt indelas i två olika faser. Den första, från 1978 till
omkring 1984, var en tid då en ”rörelse för fritt tänkande” framträdde.
Rörelsens mest aktiva deltagare var den äldre generation av marxistiska
teoretiker som använde marxismens terminologi och postulat för diskussioner om ekonomi, politik och kultur. De använde exempelvis ”lagen
om mervärdet” för att iscensätta ett angrepp på planekonomiska idéer,
den filosofiska satsen ”verklig praxis är det enda kriteriet för att bedöma
sanningshalt” för att kritisera tankegångarna i ortodoxt marxistiskt och
maoistiskt tänkande, och metoden att omvärdera historien för att revidera klassisk marxistisk historiografi.
Under den andra fasen, efter 1985, hade omfattande översättning och
introduktion av modern västerländsk filosofi, nationalekonomi och andra
klassiska teorier växt till enorma proportioner, och från den tidpunkten
importerades också europeisk, amerikansk och japansk forskning om Kina
i betydande omfattning. Under denna period var introduktionen och
importen av kunskaper inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom
angreppen på de gamla tänkesätten, inte resultat av de metoder som fanns
inom ämnessystemen. Det är mer korrekt att säga att de i stället var
typiska för kritik och attacker mot äldre ramverk, begrepp, kategorier och
ämnen som präglade de akademiska disciplinerna, samtidigt som de
också symboliserade ”förutsättningslöst utforskande”.
Från de gamla normernas sönderfall på 1980-talet till etableringen av
nya normer på 1990-talet spelade humanistiska forskare en nyckelroll. På
1990-talet var debatterna och omvälvningarna inom det humanistiska
fältet mycket livaktiga, även om många akademiker beklagade de humanistiska disciplinernas förfall. Trots det är det stor skillnad mellan de två
decennierna. Kritiken av gamla mönster under 1980-talet åtföljdes av en
stor mängd översättningar och introduktioner av utländskt tankegods,
från kantianism till nykantianism, från hegelianism till nyhegelianism,
från existentialism till fenomenologi, från Nietzsche till Freud, från
litterär realism och romantik till modernism, från strukturalistisk historiografi till poststrukturalistisk historiografi, från systemteori och cybernetik till informationsteori – allt importerades till Kina under beteckningen ”det nya” (i verkligheten var de icke-marxistiska läror). Innan
denna rika skörd av översättningar och introduktioner hade hunnit sorteras och smältas ordentligt, användes den som metod för att omvärdera
olika historiska och kulturella fenomen. På 1990-talet hade det kinesiska
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akademiska fältets översättningsverksamhet uppnått mognad, och inom
disciplinerna inleddes en utvecklingsprocess inspirerad av amerikansk
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning – bland annat forskning
om Kina – som grundläggande standard. Amerikaniseringen av humanoch samhällsvetenskaperna var ett karaktäristiskt fenomen under denna
tid.
När 1980-talets period av ”förutsättningslöst utforskande” ebbat ut,
inleddes på 1990-talet ett slags rörelse som försökte återupprätta de akademiska och disciplinära standarderna, såväl inom som utanför akademioch universitetsetablissemanget. De första som tog på sig uppgiften att
rekonstruera standarderna var två icke-statliga tidskrifter, Scholar (med
Chen Pingyuan, Wang Shouchang och mig själv i redaktionen) och Chi
nese Social Science Quarterly (redigerad av Deng Zhenglai). Inom ungefär
tio år etablerade dessa båda tidskrifter fasta akademiska standarder som
i högsta grad närmade sig samtida standarder i väst och som gradvis
anammades av det akademiska systemet av universitet och forskningsorgan. Med tanke på de trender och den opposition som Scholar och
Chinese Social Science Quarterly utlöste på 1990-talet, bör deras effekt på
den senare utformningen av grundläggande standarder inom samhällsoch humanvetenskaperna inte underskattas. De flesta som skrev i Scholar
var födda på 1950- och 60-talen, och tidskriften blev en plattform för
de mest framstående humanistiska akademikerna i dåtidens Kina. Med
fokus på kinesisk idéhistoria och kinesisk akademisk historia riktade
denna grupp akademiker intresset bort från översättning och introduktion av västerländsk vetenskap och mot utvecklingen av kinesisk lärdom
ända från Qingdynastins tid, i förhoppning om att kunna inordna denna
långa historiska utveckling i sin egen forskning och vetenskap. Försöket
gick i linje med de amerikanska Kinastudiernas ”upptäckt av historien i
Kina” och dess koncentration på lokal historia, och man kan hävda att
det medförde ett sökande efter lokal kunskap och inledde en ny trend.
Chinese Social Science Quarterly samordnade, å andra sidan, inriktningen
på ”lokal kunskap” med akademisk standardisering och efterlyste ”lokal
förankring av kinesisk samhällsvetenskap”. Strävan efter den sortens
återgång till historisk tradition och sökandet efter lokal kunskap var en
reaktion på den nya situationen med globalisering och amerikanisering,
som i sin standardisering på samma gång tog hänsyn till globaliseringens
och amerikaniseringens krav. Denna dubbla strategi – som inte var helt
och hållet medvetandegjord – gjorde dem ryktbara. På sätt och vis beror
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de båda inofficiella tidskrifternas påföljande nedgång inte på att de nya
standarder som de gick i bräschen för misslyckades. Den är snarare ett
resultat av att de nya standarderna etablerades som en ny dogmatisk lära.
I termer av de akademiska disciplinernas organisatoriska system, skiljer
sig inte olika ämnesindelningar och ämnesstandarder vid Kinas universitet och forskningsorgan i dag särskilt mycket från dem som råder i
västerlandets akademiska värld.
Jämfört med dessa två akademiska tidskrifter var Dushu (Läsningar)
den humanistiska tidskrift som främst representerade 1980-talets anda
av ”förutsättningslöst utforskande”, samtidigt som den ställdes inför
de nya globaliserade förhållanden som rådde under perioden efter det
kalla krigets slut. Tidskriften grundades 1979 och dess första essä, ”Läsning har inget förbjudet område”, förkroppsligade ”rörelsen för tankefrigörelse” och dess känsla för att riva ner gamla hinder. ”Läsning har
inget förbjudet område” trängde oupphörligen bortom sin egen tidsepok,
precis som det ”förutsättningslösa utforskandet” från Europas upplysning, och riktade udden mot diverse postulat och värderingar från perioden efter det kalla kriget som togs för självklara. Man gick till och med
så långt som till att kritisera de omständigheter som möjliggjort essäns
tillkomst.
Dushu hade följande egenskaper, bland många andra: för det första
inriktade den sig på att utgöra ett forum för alla intellektuella i samhället,
ja i hela världen. Den samlade inhemska och utländska akademiker ur alla
generationer, överskred ämnesgränser, täckte hela det humanistiska och
samhällsvetenskapliga fältet och hade till och med en del naturvetenskapliga inslag. För det andra försökte tidskriften förena samtidens politiska
frågor med olika kunskapsområden. En sådan kombination av aktualitet
och akademisk kvalitet uttrycktes genom att man skrev i en relativt fri
stil som inte var överdrivet påverkad av akademiska tidskrifters normer.
För det tredje var tidskriften, genom sin strävan mot en hög intellektuell nivå, annorlunda än både konsumentorienterade populära tidskrifter och konventionella akademiska publikationer. Just på grund av det
blev tidskriften under 1990-talet en viktig grogrund för många intellektuella debatter. År 1994 publicerade Dushu en rad debattartiklar om
”humanioras anda” i ett försök att etablera värdegrunder för det samtida
tänkandet inom en flodvåg av globalisering och marknadsinriktning.
Efter 1996 utvidgade tidskriften de kritiska och analytiska ansatserna till
ett ännu bredare fält: från kritik av utvecklingsekonomiskt tänkande till
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belysning av ekologisk mångfald, från debatter om krisen för ”de tre
landsbygdsfrågorna” (lantbruk, landsbygdsområden, bönder) till genomgångar av social ojämlikhet i Kina, från analyser av finanskapitalismens
uppkomst till undersökningar av olika former av nutida terrorism, från
att begrunda historiska krig till teorier om och reflektioner över samtida
väpnade konflikter, från överväganden om demokrati och feminism till
en ny syn på kinesisk historia och världshistoria, från nya upptäckter inom
arkeologi till nya kulturgeografiska metoder… Tidskriftens aktuella
karaktär förvandlade den inte till en nyhetskanal, snarare tvärtom: genom
att konfrontera, ifrågasätta och distansera sig från olika trender strävade
den efter att spegla de nyaste framstegen inom olika kunskapssfärer för
att hos läsarna väcka ”förutsättningslöst ifrågasättande”. Tidskriften
betonade vikten av att belysa Kinas och Asiens traditioner men begränsade sig aldrig till det. I stället verkade den för att ta pulsen på samtiden,
i vidast tänkbara bemärkelse. För att nå dit bröt den också igenom kulturella och nationella hinder genom att bjuda in forskare från olika länder
för att direkt delta i och bidra till diskussionen. Seminariediskussionen
med Derrida som jag nämnde ovan är bara ett exempel. Under Kinas
moderna historia brukade tidskrifter ofta översätta eller publicera artiklar av utländska akademiker, men att bjuda in sådana för att direkt delta
i diskussioner om Kinas eller världens problem var ovanligt. Dushu stod
därför bakom tillkomsten av ett slags transnationellt offentligt forum.

Humaniora som ”mjuk makt”
Efter 2001 har icke-officiella tidskrifter som Scholar och China Social
Science Quarterly gradvis lagts ner, och efter 2007 slutade tidskriften Dushu
att spela en avgörande roll för ”förutsättningslöst utforskande”. Orsakerna bakom de icke-officiella akademiska tidskrifternas tillbakagång
ligger både i bristen på finansiellt stöd och inte minst i universitetssystemets allt snävare villkor, som innebär att kvantifierad akademisk framgång är beroende av det digitala statistiksystemet CSSCI (Chinese Social
Sciences Citation Index), som bygger på amerikanska citeringsindex som
SSCI (för samhällsvetenskap) och A&HCI (för humaniora). Flera lärosäten rangordnar öppet de olika akademiska tidskrifterna och föreskriver
vilka som är centrala för deras respektive discipliner; akademiska resultat
som inte kan inordnas i detta statistiska system kan därför inte räknas
som akademiska resultat. När det gäller tidskrifter som inte finns med i
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det statistiska systemet, till exempel Scholar och China Social Science Quar
terly, har många, särskilt unga akademiker som ännu inte befordrats till
professor, inget annat val än att skicka sina bidrag någon annanstans. I
och för sig är Dushu med i CSSCI-indexet, men anges inte som central
akademisk publikation.
Det finns också andra och mer komplexa skäl till att dessa tidskrifter
har förlorat sitt inflytande under vårt sekel, men det akademiska systemets expansion är en uppenbar orsak. Med andra ord innebär dessa
akademiska tidskrifters nedgång inte att den humanistiska forskningen
gått tillbaka i Kina, snarare motsatsen: som en följd av Kinas ekonomiska framgång och av det högre utbildningssystemets expansion har
även humanvetenskaperna expanderat som aldrig förr. Enligt statistik
från Utbildningsdepartementet från juni 2013 finns det sammanlagt
2 198 högskolor och universitet i landet (exklusive militärhögskolor),
däribland 877 institutioner som erbjuder akademisk grundexamen, 1 321
avancerat yrkesförberedande eller specialiserade skolor samt 292 oberoende institutioner. Antalet institutioner för högre utbildning i Kina
har liksom antalet inskrivna studenter och ämneskategorier aldrig varit
högre. Jämfört med den framskjutna ställning i kinesisk kultur, politik
och samhällsliv som litteratur, historia och filosofi hade under 1900-talet
är det samtida humanistiska fältet alltmer begränsat till en ställning som
ett specifikt område. Som sådant har nutida humaniora å ena sidan
förlorat sin tidigare avantgardestatus, men å andra sidan njutit frukterna
av ökade resurser till forskning och publicering tack vare universitetens
expansion och förbättrade finanser.
Efter 1990-talet, då en kort stagnationsperiod följde på Scholars nedläggning, har allt fler tidskrifter som med stöd av olika regeringsanknutna
fonder ges ut av forskare eller akademiska organ kommit att tas upp i
CSSCI:s elektroniska statistikindex; fler akademiska texter än någonsin
tidigare publiceras och översätts. Om man förr kunde skilja mellan olika
publikationstyper utifrån vilka som var regeringsstödda respektive ickeregeringsstödda akademiska tidskrifter, kan man numera enbart gå efter
huruvida de finns eller inte finns med i CSSCI. Av alla statliga forskningsfonder är Nationella samhällsvetenskapliga fonden både störst till
omfattningen och mest tongivande. Baserad på Nationella naturvetenskapliga fonden, som grundades 1986, instiftades denna fond år 1991.
Den styrs av Nationella planeringskontoret för filosofi och samhällsvetenskap, som också grundades 1991, och av Nationella planerings145
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kontorets administrativa organisation, vars ”huvudsakliga funktion är att
formulera långsiktiga och årsvisa planer för Kinas filosofiska och samhällsvetenskapliga forskning, handlägga Nationella samhällsvetenskapliga fonden och organisera uppgifter som utvärdering av olika projekt,
styrning av processer inom dessa, uppföljning av resultat, publicering och
marknadsföring, och så vidare”.1 Förutom den centrala enheten har
varje provins och autonom region, varje direkt styrd stad (Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing) samt regionen Xinjiang samtliga en administrativ kommitté för planering av filosofi och samhällsvetenskap, liksom
ett planeringskontor för filosofi och samhällsvetenskap. Nationella samhällsvetenskapliga fonden innefattar inte bara samhällsvetenskap utan
också humaniora. I fonden finns tjugotre olika planerings- och utvärderingsgrupper för marxism, vetenskaplig socialism, partihistoria, filosofi,
ekonomisk teori, tillämpad ekonomi, statsvetenskap, sociologi, juridik,
internationella studier, kinesisk historia, världshistoria, arkeologi, etnologi, religionsvetenskap, kinesisk litteratur, utländsk litteratur, lingvistik,
journalistik och kommunikationsvetenskap, biblioteksvetenskap, informations- och arkivvetenskap, befolkningsstudier, statistik, idrottsvetenskap, företagsekonomi och så vidare, samt tre särskilda grupper för
pedagogik, konststudier och militärvetenskap. Fonden har även ett
nyckelfärdigt projektlanseringssystem för initiativ som rör större projekt,
årligen återkommande projekt, specialbeställda projekt, långt framskridna offentligfinansierade projekt, västerländska projekt och projekt för att
översätta kinesiska akademiska texter till främmande språk. Nationella
samhällsvetenskapliga fonden satsar också särskilt på stöd till unga
samhällsvetenskapliga forskare samt på samhällsvetenskaplig forskning i
perifera områden och områden med ursprungsbefolkning.2 Från grundandet fram till 2010 har Nationella samhällsvetenskapliga fonden expanderat från 5 miljoner yuan till 600 miljoner yuan, antalet årsrapporter har
ökat från under 3 000 till 27 171 och mängden projekt per år som erhåller
bidrag har gått från under 500 till 2 285. Under samma period har fonden
totalt delat ut 2,65 miljarder yuan till sammanlagt 24 283 projekt, med
ett produktionsresultat på över 45 000 rapporter. Jag har inte kunnat
hitta data för perioden mellan 2010 och 2014, men säkert är att ökningen av nationella investeringar i humanvetenskaper accelererade under det
tidsintervallet.
Som statligt projekt vägleds Nationella samhällsvetenskapliga fonden
intellektuellt främst av marxismen, Mao Zedongs tänkande, Deng Xiao146
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pings teorier och synpunkter från ”Tre representerar” och ”Vetenskaplig
utveckling” (tillskrivna Jiang Zemin respektive Hu Jintao), och skiljer sig
naturligtvis från de inofficiella tidskrifter som nämndes ovan. Nationella samhällsvetenskapliga fondens ideologi har sina begränsningar,
varför ganska många av dess projekt ända från början saknar akademiskt
värde. Inom ramen för fondens intellektuella vägledning är det svårt för
en anda av ”förutsättningslöst utforskande” att utvecklas till fullo. Men
det bör också sägas att fondens ”tankemässiga vägledning” är synnerligen
oredig och saknar inre sammanhang. Dessutom bör det, med tanke på att
de projekt som fonden stöttar är oerhört omfattande, bäst beskrivas som
ett fall av ”hopfösta fiskar och drakar”. Det råder nämligen ingen brist
på utomordentliga prestationer av framstående forskare som har fått stöd
av fonden. Därför vore det en förenkling att beteckna dessa forskningsinsatser som enbart en form av officiell ideologi.
Samstämmig med Nationella samhällsvetenskapliga fondens tillväxt
är ökningen av det offentliga stödet till ”utlandsresor” för kinesiska kulturprodukter som försetts med rubriken ”mjuk makt”. Begreppet mjuk
makt utvecklades på 1990-talet av Harvardprofessorn Joseph S. Nye jr.
Han använder begreppet inom området internationella relationer för att
påminna om att vi förutom att ägna uppmärksamhet åt ”hård makt” som
territorium, vapen, militär styrka, tekniska framsteg, ekonomisk utveckling, regional expansion och militära insatser också måste beakta olika
former av ”mjuk makt”, som kultur, värderingar, förmåga att påverka,
etiska normer och kulturell hegemoni. Nye skrev också en artikel där han
framhöll för läsarna att det kinesiska folket främjar mjuk makt utöver att
utveckla ekonomin, även om han är förvissad om att USA har ett övertag
när det gäller mjuk makt. För Kina och dess snabba ekonomiska utveckling har detta visat sig vara en läglig påminnelse till politiker, intellektuella och till och med otåliga entreprenörer inom internationell handel,
vilka alla har kommit att intresserat följa obalansen mellan Kinas ”hårda
makt” och dess ”mjuka makt”. Den oron har gett ny kraft åt de humanistiska disciplinernas befintliga tillstånd, men har även skapat en ny och
djupare kris: humaniora har som en form av ”mjuk makt” upphöjts till
ett slags nationell strategi, och på vägen har man skjutit undan frågor dels
huruvida humaniora som ”mjuk makt” kan behålla någon karaktär av
”förutsättningslöst utforskande”, dels huruvida begreppet ”mjuk makt”
verkligen kan innefatta och bevara upplysningens värde genom utbildning och odlande av en holistisk form av mänsklig utveckling.
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”Mjuk makt” sträcker sig över många olika fält. Ett som har väckt
uppmärksamhet och debatterats i internationella akademiska kretsar är
Kinas system med Konfuciusinstitut, som organiseras och leds av Kinesiska internationella språkrådet (vanligen kallat Hanban). Sedan det
första Konfuciusinstitutet invigdes i Seoul år 2004 och fram till utgången av 2013 har 440 Konfuciusinstitut och 646 Konfuciusklassrum öppnats
i världen, fördelade på 120 olika länder. Konfuciusinstituten fokuserar på
språkundervisning men arbetar också med andra kulturprojekt. De hör
inte till något specifikt humanistiskt område i sig, men deras tillkomst
står i samklang med den nya nationella betoningen av undervisning och
forskning om traditionell kultur, vilket är ytterligare ett kulturellt fenomen som förtjänar uppmärksamhet. Om Konfuciusinstituten i egenskap
av projekt för att mobilisera ”kulturell mjuk makt” har väckt betänkligheter i väst, i synnerhet i USA (som självt har för vana att exportera
”kulturell mjuk makt”), så har ett annat projekt inte framkallat lika
mycket nervositet. År 2002 organiserade Statliga rådets nyhetskontor och
Allmänna press- och publikationsmyndigheten evenemang som ”Offentlig föreläsning om kinesiska böcker, presentation av kinesisk upphovsrätt
gällande böcker” vid bokmässorna i Moskva och Frankfurt; år 2003, då
man firade det ”kinesisk-franska kulturåret”, rekommenderades trehundra böcker till den franska pressen och i mars året därpå presenterades sjuttio franska versioner av kinesiska böcker, med ekonomiskt översättningsstöd, vid den 24:e årliga utställningen Salon du Livre i Paris.
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Samma år lanserade Statliga rådets nyhetskontor och Allmänna press- och
publikationsmyndigheten i kölvattnet efter dessa initiativ en ”plan för
popularisering av kinesiska böcker i utlandet”, och 2006 inrättades en
arbetskommitté för att genomföra planen. Ända sedan dess början har
detta program för spridning förstärkts och förnyats. Förutom ekonomiskt
stöd till översättning ges även publicerings- och till och med marknadsföringsbidrag, vilket väckt intresse hos ett stort antal utländska akademiska och icke-akademiska förlag. År 2013 avträdde en enhet inom arbetskommittén 3 754 upphovsrättigheter till över tio olika länder och
publiceringsorgan, däribland några välkända internationella akademiska
förlag.3 Det är värt att notera att kinesiska översättningar och publiceringar av utländska verk – särskilt västerländska och ryska – samt Kinas
internationella copyrightutbyte har gått med ekonomiskt underskott
sedan Kinas anslutning 1992 till den internationella copyrightkonventionen (Bernkonventionen), men mellan åren 2010 och 2013 har förlustmarginalen krympt avsevärt (även om den åter ökade något under 2014),
vilket har ett uppenbart samband med den kinesiska regeringens ”plan
för popularisering av kinesiska böcker i utlandet”.

Konfucius återkomst
och allmän utbildning i den digitala tidsåldern
På 1900-talet genomgick Kina en långvarig och våldsam antitraditionell
rörelse, men från och med 1980-talet vändes riktningen i tysthet till sin
motsats. Man kan säga att när tidskriften Scholar föddes på 1990-talet så
symboliserade det en medveten återgång till traditionen, och när det nya
seklet inleddes växte denna trend som hade inletts i den akademiska
världen bland ett litet antal intellektuella gradvis till en stark våg. Ytterst
beror den nya kulturkonservativa inriktningen på diverse komplexa element som det är svårt att generalisera om. Inom akademisk humaniora
finns två olika strömningar: dels nykonfucianismen, dels en på senare tid
spridd tendens från Amerika som vördar den klassiska tradition som utgår från Leo Strauss skola.
Inom den nya vågen av traditionalism finns två fenomen som dragit
till sig särskilt stor uppmärksamhet. Det första är en återgång till ”nationella studier” (guoxue). Begreppet nationella studier uppkom i Japan vid
1900-talets början och spred sig snabbt till Kina mot slutet av Qingdynastin; de två begreppen nationella studier och ”nationell essens”
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(guocui) står för en strävan att bevara den nationella andan och har tydligt
växt fram ur den moderna nationalismen. Men från den ”debatt om
österländsk och västerländsk civilisation” som flammade upp under första världskriget till ”debatten om vetenskap kontra metafysik” som väcktes mot slutet av fjärde majperioden, hade den kinesiska civilisationen
redan börjat betraktas som en etisk civilisation, i motsats till en vetenskaplig sådan. I den nya ämnesindelningen inordnades ”nationellt lärande” under kategorin humaniora. I den bemärkelsen har nationella studier
och blomstrandet av forskningsorganen inom detta område (ett antal
större läroanstalter som Pekinguniversitetet, Tsinghuauniversitetet och
Renminuniversitetet har inrättat forskningsinstitutioner för nationella
studier), parallellt med nutida humanistisk vetenskap, åstadkommit ett
nytt landskap i Kina.
Det andra fenomenet är framväxten av ”allmän utbildning”. Även
begreppet allmän utbildning (general education) spreds från USA till Kina,
förmedlat av de eftergymnasiala utbildningar som fanns i Hongkong. Det
kinesiska universitetssystemet har främst lagt tonvikten vid specialiserad
utbildning. Inom yrkesorienterade utbildningsområden som juridik och
företagsekonomi finns det, när man väl gått igenom inträdesprovet och
börjat sin yrkesutbildning, inte någon motsvarande kulturellt orienterad
undervisning. Alltsedan 1990-talet har det kinesiska utbildningsdepartementet börjat förespråka experiment med ”utbildning i inre kvaliteter”
(suzhi jiaoyu), vilket till skillnad från systemet med utbildning inför inträdesproven (gaokao) har som främsta syfte att på bred front stärka den
personliga utvecklingen. Omkring 2006 uppgraderades konceptet ”utbildning i inre kvaliteter” gradvis genom tillförsel av det mer moderna
begreppet ”allmän utbildning”, som också överensstämmer bättre med
internationella utbildningsstandarder. Samtliga universitet som rankas
högst i Kina, bland annat Tsinghuauniversitetet, Pekinguniversitetet,
Fudanuniversitetet och Sun Yatsenuniversitetet, har inrättat speciella
skolor eller centra för att stärka allmänbildningen hos grundutbildningsstudenter. Inom allmän utbildning är kärnan att läsa och förstå kinesiska
och utländska klassiker samt studium av de formella och strukturella
aspekterna av klassisk kultur. Universiteten avsätter också större resurser
i form av personal och pengar för allmän utbildning än någonsin tidigare. Vid sidan av den nya satsningen på allmän utbildning spelar de
tidigare obligatoriska kurserna i marxism och leninism, Mao Zedongs
tänkande, Deng Xiaopings teori och så vidare fortfarande en viktig roll,
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men de innefattas inte i kategorin ”allmän utbildning”. Dessa politiska
kurser sorterar numera under en annan oberoende institution, ”Akademin för marxistiskt tänkande” (på kinesiska förkortat till Mayuan).
Officiellt har denna akademi hög status, men jämfört med den modernt
orienterade ”allmänna utbildningen” är det uppenbart att de politiska
kursernas förmåga att attrahera unga människor har minskat påtagligt
sedan länge.
Detta är en ny epok och en ny slags atmosfär. Hur kan vi, i en tid
präglad av strävan efter mjuk makt, lyfta fram en anda av ”förutsättningslöst utforskande” och ”läsning utan gränser” inom humanvetenskaperna?
Vad bör vi göra, i en atmosfär som mäter framgång i pengar, för att
förstärka ambitionen att odla den personliga individualiteten genom
humaniora? Hur kan humaniora lägga grunden till interaktion och samexistens mellan olika kulturer, i en värld som riskerar att domineras av
snävt patriotisk identitetspolitik? Det är hög tid att besvara dessa frågor.
När vi analyserar humanvetenskapernas utveckling i Kina upplever vi
såväl glädje som oro, men den förra känslan håller tillbaka den senare.

*
1. Se http://baike.baidu.com/view/4901712.htm?fr=aladdin, hämtat 16 januari
2015. Informationen nedan om fonden härrör från den sidan.
2. Ibid.
3. Data hämtade från en uppsats av Zhang Hongbo (generalsekreterare för
Kinas litterära upphovsrättssällskap), ”The Fundamental Transformations Brought
About by Chinese Publishing’s Going Abroad”. Se http://data.chinaxwcb.com/
epaper2014/epaper/d5850/d9b/201408/48404.html, hämtat 16 januari 2015.
Översättning från engelska Ulrika Junker Miranda
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Inre spänningar och framtida
utmaningar för peer review
Forskare ägnar mycket tid åt att bedöma forskning, vilket
kan leda till rollkonflikter och andra motsättningar. Bland
de framtida utmaningarna för peer review finns frågan hur
kraven på insyn och samhällsnytta ska kunna mötas samtidigt
som den akademiska självständigheten upprätthålls.

E

n viktig del av de många uppgifter som ingår i forskarrollen
är att utvärdera andra forskares arbete. Avsikten är att främja god
forskning på bekostnad av dålig. Utvärderarna ger eller nekar
kolleger tillgång till forskningsbidrag, publicering och befordran genom
en kollegial granskningsprocess kallad peer review. Problemet är, enligt
den brittiske fysikern och vetenskapsteoretikern John Ziman, att detta
kräver ”stora mängder av den mest värdefulla resursen inom vetenskapen:
de mest kompetenta forskarnas tid”.1 Dessutom har forskningsutvärdering ökat i både betydelse och omfattning på senare år, bland annat till
följd av att en större andel av resurserna för forskning fördelas via projektbidrag. Krav på bättre kvalitet inom universitetsforskningen, större
samhällsrelevans och förbättrad effektivitet (valuta för pengarna) har lett
till en våg av utvärderingar med fokus på organisationsnivån.

En rad olika utvärderingsroller och uppgifter
Det finns åtminstone nio skilda funktioner i forskares roll som utvärderare:
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1. bedömning av doktorsavhandlingar
2. val av ny personal och befordran av personal
3. fördelning av forskningsbidrag
4. bedömning av manuskript insända för publicering
5. recensioner av böcker och författande av översiktsartiklar
6. bedömning av kandidater för vetenskapliga utmärkelser
7. utvärdering av forskningsorganisationer
8. bedömning av forskning som underlag för policy och beslut
9. bedömning av framtida forskningsstrategier och -prioriteringar
De tre första funktionerna handlar om tillförsel av mänskliga och ekonomiska resurser till forskningssystemet, de fyra följande rör forskningens
produkter och de två sista avser framtida strategier. Några av utvärderingsfunktionerna ingår i de arbetsuppgifter som följer av att vara anställd
vid ett universitet (bedömningar av avhandlingar och sökande till universitetspositioner), andra utförs som arvoderade bisysslor (utvärderingsarbete för andra organisationer), medan åter andra sker som oavlönat
arbete inom det egna ämnesområdet (bedömning av tidskriftsartiklar).
Förväntan att akademisk personal ska medverka i dessa uppgifter är
inbäddad i normer, sällan i formella regler eller förordningar. Rollen som
utvärderare är visserligen frivillig, men den erbjuder en möjlighet att
utöva akademisk makt och är viktig för fördelningen av prestige och
trovärdighet inom forskarsamhället.
Det finns en omfattande litteratur om peer review, men den behandlar
främst granskning av ansökningar om forskningsbidrag och av manuskript som sänts in till vetenskapliga tidskrifter. Studier av övriga bedömarroller är mer begränsad. Nedan presenteras de viktigaste aspekterna
av de nio olika rollerna.
1. Examinator. I de flesta länder svarar doktorander för en betydande
del av den totala universitetsforskningen, och en viktig bedömarfunktion
är att granska doktorsavhandlingar. Dels är det ett sätt att certifiera disputanden som färdigutbildad forskare, dels identifieras lovande forskartalanger. För opponenten och ledamöterna av betygskommittén är avhandlingsgranskning dessutom ett viktigt sätt att hålla sig uppdaterad
om ny forskning och unga löftesrika forskare. En undersökning av avhandlingsgranskning tyder på att opponenter och examinatorer ikläder
sig en roll som liknar läsare av vilken ny text som helst2, men trots det är
avhandlingsgranskning en av de mer krävande utvärderingsuppgifterna.
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Avhandlingar är i allmänhet långa och en grundlig genomgång förväntas,
ofta med både muntlig och skriftlig redovisning.
2. Personalväljare. I uppgiften att bedöma sökande till akademiska
tjänster ingår exempelvis att avgöra huruvida en sökande uppfyller kraven
för att antas som docent eller utses till professor. I denna utvärderarroll
kan forskarna påverka en viss institutions framtida vetenskapliga profil,
liksom könsfördelningen bland dess personal.3 Detta är processer som
kan orsaka konflikter.4
3. Fördelare av forskningsbidrag. En tredje viktig uppgift är att delta i
kommittéer som inrättats för att dela ut forskningsbidrag eller att vara
enskild referee av ansökningar om sådana bidrag. Eftersom en allt större
andel av resurserna för forskning fördelas via forskningsråd, stiftelser och
andra forskningsstödjande organisationer där peer review ligger till grund
för tilldelningen, har betydelsen av denna funktion ökat. Baksidan av
detta är den ökande andelen avslag, vilket är frustrerande både för de
sökande och för bedömargrupperna. Som en följd av detta har användningen av kollegial granskning för fördelning av forskningsbidrag ifrågasatts, och det har länge funnits förslag om att ersätta den, även av skäl
som inte har att göra med att bedömningen förbrukar värdefull forskningstid.5 Dels är det svårt, och inte alltid meningsfullt, att bedöma
forskning som ännu inte utförts. Dels kan partiska bedömningar ha
omfattande inverkan på vilken typ av forskning som finansieras och vilken som blir utan pengar. Om endast vissa tankeskolor är representerade
i en beredningsgrupp, kan följden bli att andra inriktningar missgynnas.6
Att nå oväldiga avvägningar i mångdisciplinära bedömningskommittéer
är ytterligare en utmaning.7 Bedömning av projektansökningar med peer
review är sålunda en omtvistad form och utgör den bedömningsuppgift
som lättast skulle kunna ersättas, exempelvis med direkt tilldelning till
institutioner utifrån tidigare resultat.
4. Referee och redaktör. Medan en referee har till uppgift att bedöma
kvalitet och relevans hos manuskript som sänts till en tidskrift för publicering, fattar redaktören det slutliga beslutet grundat på råd från normalt
två eller fler personer.8 Ett närliggande men mindre formaliserat uppdrag
är att bedöma abstracts och papers till vetenskapliga konferenser. Det finns
en omfattande litteratur om peer review för publicering och även särskilda
konferenser på området.9 Partiskhet är en central fråga i den diskussionen.
5. Recensent. Den här funktionen innefattar dels bokrecensioner, dels
översiktsartiklar om det aktuella kunskapsläget inom ett avgränsat forsk155
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ningsfält. Recensenterna fördelar beröm och klander till de berörda
forskarna, och de kan också markera sin åsikt genom att negligera artiklar, böcker och andra vetenskapliga bidrag.
6. Prisutdelare. Att dela ut vetenskapliga pris och andra utmärkelser
betraktas som prestigefyllda uppdrag och kan ta mycket tid. Dessutom
kan sådant utvärderingsarbete ge möjlighet att utöva makt och delta på
hög nivå i vetenskapspolitiken, vilket framgår bland annat av studier av
arbetet bakom de vetenskapliga Nobelprisen.10
7. Utvärderare av forskningsorganisationer. Funktionen att utvärdera forskargrupper, institutioner, program, institut och till och med hela universitet har ökat kraftigt i betydelse under det senaste kvartsseklet som svar
på ”den utvärderande statens” behov.11 Dessa avser inte bara bedömningar av kvalitet, utan kan även omfatta konkreta rekommendationer
om hur forskningen kan förbättras och hur den utvärderade enheten ska
organiseras. Det finns stora skillnader mellan länder vad avser både dessa
utvärderingars syfte och hur de utförs.12
8. Policyrådgivare. Ytterligare en viktig uppgift är att värdera forskning
som underlag för politiska beslut och lagstiftning. Exempelvis utförs
omfattande översiktsarbete av forskare anställda på myndigheter inom
områden som hälsa och miljö. Vetenskapliga kommittéer av skilda slag
betjänar också offentliga organ med denna typ av sammanställningar,
liksom enskilda forskare som bistår internationella organisationer av
typen FN:s klimatpanel IPCC. Kombinationen peer review och praktisk
politik medför dock ett antal utmaningar, till exempel möjlig oenighet
bland forskare liksom eventuell partiskhet.13
9. Framtidsbedömare. Under 1980- och 90-talen uppmuntrades statliga
forskningsfinansiärer av sina länders regeringar att bli mer strategiska i
sin finansieringspolitik, bland annat genom tillskapandet av storskaliga
FoU-program riktade mot särskilt lovande nya forskningsområden. De
brittiska vetenskapspolicyforskarna John Irvine och Ben R. Martin myntade termen foresight activities för de mekanismer och förfaranden som
användes för att identifiera grundforskningsområden med stor framtidspotential.14
Sammantaget kan det verka som om forskare är ständigt sysselsatta
med att utvärdera eller bli utvärderade: de är del av en utvärderingsspiral
där samma forskning granskas upprepade gånger. Ett projekt kan gå
igenom sin första utvärdering (1) när forskarna ansöker om (ett eller
flera) ekonomiska bidrag, och senare när (2) abstracts till konferenser,
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(3) tidskriftsartiklar, eventuella (4) doktorsavhandlingar och (5) bokmanuskript från projektet lämnas in. Dessutom blir (6) publikationer från
projektet föremål för granskning när författarna söker akademiska befattningar, när de är (7) nominerade till pris och andra utmärkelser, och
när (8) deras institutioner eller (9) forskningsorganen som finansierade
deras projekt utvärderas. En eller flera (10) recensioner av böcker från
projektet kan publiceras i vetenskapliga tidskrifter, och publikationer från
projektet kan komma att (11) utvärderas i översiktsartiklar. Om projektet
ger resultat av politisk eller ekonomisk betydelse eller bidrar med intressanta öppningar för ny forskning, kan det också bli en del av (12) politiska
beslutsprocesser och strategiska framtidsstudier. Och slutligen återförs
resultaten från projektet till steg 1, nämligen när forskarnas tidigare prestationer bedöms sedan de lämnat in nya ansökningar om forskningsbidrag – utvärderingsspiralen fortsätter. Till detta kommer att löpande
utvärdering är en integrerad del av forskningsprocessen. Förutom all
formell peer review pågår därför en kontinuerlig granskning av ansatser,
metoder och resultat.
Det finns rader av sätt på vilka peer review påverkar forskningen och
forskarsamhället, och som en följd härav kan rollen som utvärderare i
flera skilda avseenden hamna i konflikt med rollen som forskare.
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Motsättning 1:
Tid för forskning kontra tid för utvärdering
Den mest uppenbara spänningen mellan utvärderarrollen och forskarrollen är tidskonflikten. Ju mer tid forskare spenderar på utvärdering, desto
mindre utrymme finns för forskningsarbete.
Inte så mycket är känt om hur mycket tid som läggs på formella utvärderingsuppgifter. I en studie som vi genomförde 2001 bland alla fast
vetenskapligt anställda vid norska universitet undersöktes fyra av de nio
utvärderarfunktionerna: granskning av doktorsavhandlingar, bedömning
av sökande till lediga tjänster och befordran till högre rang, granskning
av manuskript för publicering samt bedömning av forskningsorganisationer.15 Sammanlagt medverkade cirka 80 procent av den akademiska
personalen i åtminstone en av dessa fyra utvärderarroller under ett år,
och dessa forskare använde i genomsnitt nära 17 arbetsdagar åt uppgifterna. Den uppgift som de flesta var engagerade i var manuskriptbedömning. Utvärderarrollen tog mest tid för professorer (19 arbetsdagar).
Eftersom undersökningen inte innehöll samtliga nio utvärderarroller, är
det totala antalet dagar högre än de observerade talen. Om vi lägger till
några dagar för granskning av forskningsansökningar till siffrorna ovan,
blir resultatet för en genomsnittlig forskare – som tillhör de 80 procent
som över huvud taget tog på sig utvärderingsuppgifter – omkring 20
arbetsdagar per år på utvärderingsarbete (runt 25 dagar för professorer).16
Detta motsvarar fyra till fem arbetsveckor.
Frågan om huruvida utvärderarrollerna har förändrats över tid kan
bara besvaras delvis av enkätdata från vår studie. Andelen anställda som
deltog i granskning av doktorsavhandlingar och i urval av personal ökade från 46 till 58 procent mellan 1991 och 2000. Det genomsnittliga
antalet dagar som användes för dessa funktioner var detsamma vid båda
tillfällena, vilket indikerar att den totala tiden för dessa båda syften
ökade under 1990-talet. Även för övriga funktioner finns det anledning
att tro att det totala trycket på personalen har ökat. Insatser som referee
har knappast minskat de senaste årtiondena, bland annat beroende på att
en allt större del av resurserna för universitetsforskning fördelas efter
ansökan, vilket får till följd att allt fler forskare engageras i bedömningsarbetet. Men den granskarfunktion som troligen ökat sin tidsåtgång mest
är utvärderingen av forskningsorganisationer. Detta beror på införandet
av new public management med större tyngd på bedömningar i efterhand.
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En annan förändring som framgår av enkätdata är en mycket mer internationell profil på rollen som utvärderare. År 1991 deltog 9 procent av
den akademiska personalen vid norska universitet i utvärderingsarbete
utomlands, vilket ökade till 22 procent år 2000, och till 38 procent år
2012.17 Sammanfattningsvis finns det alltså all anledning att förmoda att
utvärderarrollen har ökat i både betydelse och tidsåtgång.
Tidskonflikten innebär rimligen att de mest efterfrågade forskarna
omöjligen kan ta på sig alla utvärderingsuppgifter som de inbjuds till. De
begränsar då sina insatser till vad de uppfattar som de viktigaste uppdragen. Det troliga resultatet är att de högst rankade akademikerna kommer
att ta på sig de mest prestigefyllda och maktpåliggande utvärderingsuppgifterna18, vilket lämnar de mindre prestigefyllda uppdragen till mer
juniora forskare.

Motsättning 2:
Expertis kontra opartiskhet
Jäv utgör en allvarlig spänning mellan utvärderarrollen och forskarrollen.
De forskare som är mest kompetenta att utvärdera viss forskning är ofta
nära kolleger eller konkurrenter till dem som står bakom forskningen19,
men nära kolleger diskvalificeras enligt jävsregler.
Förekomsten av jäv kan vara argument både för försiktighetsåtgärder
i syfte att säkerställa vetenskapens självständighet och för att tillämpa
något alternativ till kollegial granskning, det vill säga få forskarsamhället
att avstå från en del av sitt självstyre i syfte att undvika att ”sätta bocken
till trädgårdsmästare”. Ett exempel: om en forskare med kommersiella
intressen i läkemedelsindustrin ombeds granska artikelmanuskript som
rör effekter av läkemedel skulle det äventyra vetenskapens autonomi och
trovärdighet. Det kan därför hävdas att endast ”rena” akademiker bör
utföra sådana uppgifter. Å andra sidan, om en forskare deltar i utformningen av en programutlysning hos en forskningsfinansiär kan det diskvalificera personen och dennes medarbetare från att ansöka om bidrag
från programmet. Sådana rättighetsförluster står i konflikt med forskares
vetenskapliga intressen och kan göra dem mer tveksamma till att ta på
sig sådana uppdrag.
Dessa motsättningar kan hanteras genom att begränsa självstyret för
enskilda forskningsområden eller minska användningen av peer review.
Exempel på det förstnämnda är att använda utländska granskare eller
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brett sammansatta paneler utan några egentliga specialister inom det
aktuella forskningsområdet. Då förlorar inhemska forskare möjligheten
att fördela resurser inom det egna forskningsområdet. Ett exempel på det
senare fallet är att fördela mer resurser genom kanaler som inte kräver
peer review, exempelvis att överföra offentliga medel direkt till universiteten baserat på resultatindikatorer eller administrativa beslut, samt
genom uppdragsforskning och anbudstävlingar.

Motsättning 3:
Neutrala bedömare kontra att främja
vissa forskningsintressen
Det finns också spänningar förknippade med dubbla förväntningar avseende utvärderares neutralitet. Å ena sidan förväntas utvärderarna vara
neutrala bedömare som utför en opartisk och grundlig granskning. Å
andra sidan förväntar sig utvärderarna att kunna påverka vad som anses
vara god forskning och hur viktiga resurser inom deras område fördelas.
Dessa dubbla förväntningar lämnar ett förhandlingsbart utrymme för
kraven på, och betydelsen av, ”en neutral bedömare”. En sådan kan
uppenbarligen inte driva personliga intressen, men hur är det med omstridda uppfattningar grundade i utvärderarnas forskningsfält, forskningsintressen eller ”tankeskola”? I vissa avseenden är föreställningen
om en vetenskapligt neutral utvärderare meningslös. Forskare har olika
vetenskaplig bakgrund och skiljaktiga synpunkter på exempelvis metodoch teorival, och skillnaderna i bedömningar till följd av sådant betraktas
rimligen som legitima avvikelser, inte som bias.20 Med andra ord förväntas utvärderare inte vara vetenskapligt neutrala, utan de ska avge bedömningar utifrån sitt vetenskapliga gottfinnande. De motsättningar som
uppstår har sin grund i att det inte finns några klara gränser för vad som
är ett vetenskapligt omdöme, det vill säga ingen tydlig gräns mellan vad
som är legitimt för utvärderare att försöka påverka och vad de bör avstå
från. Till exempel kan det vara svårt att skilja främjandet av vetenskapligt
lämpliga metoder och forskningsperspektiv från bedömningar som stöder
utvärderarens egna forskningsintressen.
Spänningar mellan förväntningar om en neutral bedömare och om att
kunna påverka utfallet kan vara särskilt störande när det inte finns några
tydliga normer för val av utvärderare och när processerna saknar transparens. En del av litteraturen om examination av doktorsavhandlingar
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behandlar just bristen på nationella riktlinjer för doktorsexamen21 och
ger exempel på förfaringssätt som gör det möjligt för störningar av olika
slag. Till exempel kan bristen på standarder och öppenhet om hur examinatorer väljs medföra skadliga maktrelationer mellan handledare och
examinatorer.22

Motsättning 4:
Avvikande bedömningar kontra
enhälliga slutsatser
I sin roll som utvärderare gör forskare olika bedömningar och prioriteringar. Samtidigt syftar peer review-processer till att nå enstämmiga slutsatser om fördelning av knappa resurser och prestige.
Det finns två huvudsakliga sätt att hantera dessa motsättningar, dels
genom att de sakkunniga granskarna möts personligen och diskuterar
fram en kompromiss, dels genom att icke-experter fattar beslut utifrån
peer review-bedömningar inhämtade från individuella specialister på det
aktuella området. Tidskriftsredaktörers beslut om publicering av insända
manuskript är ett exempel på det sistnämnda. Ett exempel på det första
sättet är bedömningsarbete i beredningsgrupper. Studier visar att en
viktig mekanism för att nå enighet i sådana grupper är att överlåta
avgörande inflytande till den i gruppen som är mest kompetent på det
område som den aktuella ansökningen avser.23 Även det sätt på vilket
processen är organiserad kan påverka utfallet.24
Vid bedömningen av manuskript, bidragsansökningar och de flesta
andra peer review-tillämpningar i den vetenskapliga världen är avvikande
bedömningar inte bara oproblematiska, utan till och med en viktig del
av dynamiken inom vetenskapen. Däremot, vid bedömningen av forskning för användning i praktisk politik orsakar skiljaktiga bedömningar
ofta problem. Insatserna är höga, och granskningsprocesser som lämnar
utrymme för partiskhet eller slumpmässiga resultat tolereras inte. Potentialen för bias är mer uttalad när det gäller tillämpningar av forskning
än i inomvetenskaplig peer review, eftersom granskarnas forskningsperspektiv kan påverka hur risker bedöms.25
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Motsättning 5:
Peer review kontra kvantitativa indikatorer
Vid sidan av den utvärderingsspiral som beskrevs ovan och allmänt ökat
bruk av peer review, ökar också användningen av kvantitativa indikatorer
av skilda slag. Dessa kan verka övertygande eftersom de erbjuder enkla
svar och är billiga.26 Även när de kvantitativa indikatorerna är aggregerade slutsatser av tidigare peer review (det vill säga bibliometriska mått),
finns motsättningar mellan dessa indikatorer och kollegial granskning,
och de kan ge olika slutsatser. Studier som jämför utfallet av peer review
och bibliometriska mått har funnit ett visst samband, men i många fall
är korrelationen mycket lägre än vad man skulle förvänta sig.27 Även om
båda i sista hand bygger på kollegial granskning, direkt eller indirekt, är
de baserade på mycket olika logiker. Peer review grundas på närkunskap
om forskningsfronten inom det område som bedöms28, medan bibliometri räknar artiklar och citeringar i indexerade tidskrifter. Bibliometri kan
ge viktig information om en forskares tidigare verksamhet, nätverk och
samarbetsmönster, men har ifrågasatts som belägg på vetenskaplig
kvalitet. I vissa fall kombineras kollegial granskning och bibliometri, till
exempel vid utvärderingar av större forskningsprogram, vilket kan spara
tid. I andra fall ersätts peer review av kvantitativa mått. När forskningsfinansierande myndigheter försöker öka forskares ansvarstagande genom
att erbjuda dem produktivitetsincitament, ersätter de gärna fasta budgetramar för universiteten med finansiering baserad på kvantitativa
resultatindikatorer29, snarare än genom forskningsbidrag baserade på peer
review.

Motsättning 6:
Autonomi kontra ansvar
Även om kollegial granskning är en viktig mekanism för att utöva kontroll
i den vetenskapliga världen, kan den motverka ansvarstagande gentemot
övriga samhället. Peer review innebär en ”professionell självreglering
som ger forskarna ett mått av frihet från granskning av allmänheten”.30
Vetenskaplig kvalitet är en av de minst politiserade aspekterna av vetenskap. Det vetenskapliga samfundet är fritt att självt definiera och bedöma
kvaliteten på vetenskaplig forskning. I tider då den vetenskapliga autonomin ifrågasätts31 och det finns föga överlappning mellan offentliga och
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akademiska forskningsintressen, kommer samhällets krav på att bestämma forskningsagendan sannolikt att stärka forskarnas strävan efter
akademisk autonomi. Forskare åberopar peer review i sitt eget försvar32,
och ett exempel på detta är de utvärderingar av forskningsprogram där
bedömarna rekommenderar en ökad andel resurser till forskarinitierad
grundforskning.33
Det vetenskapliga samfundets förmåga att skydda sin självständighet
är generellt stark. Behovet av peer-expertis för att bedöma den vetenskapliga kvaliteten är uppenbar, och forskare lyckas ofta definiera ”kvalitet”
som ”vetenskaplig kvalitet”. Utrymmet för icke-specialister att medverka i utvärdering av forskningen är tydligt begränsat. Det finns dock
uppenbara skillnader mellan olika utvärderarroller. Medan uppgiften att
bedöma doktorsavhandlingar inte kan utföras av lekmän, kan fördelning
av forskningsbidrag göras genom exempelvis direkta anslag baserade på
tidigare produktivitet.
Dessutom kan lekmannamedverkan vid bedömning av ansökningar
öka motsättningar som rör den akademiska friheten. Beslut om forskningsbidrag baseras ofta på ytterligare aspekter vid sidan av vetenskaplig
kvalitet, exempelvis huruvida projektet passar in i önskad fördelning av
medel vad avser tema, geografiska och institutionella hänsyn, könsbalans,
möjliga samhälleliga konsekvenser och etiska överväganden.34 I allmänhet
krävs inte peer-kompetens för bedömning av sådana frågor. Inte heller är
det självklart vem som bäst kan bedöma samhällseffekterna av föreslagen
forskning. Forskare kan hävda att ett projekts samhälleliga förtjänster är
osäkrare än de vetenskapliga och att samhällseffekter dessutom är beroende av vetenskaplig framgång, och därmed prioritera vetenskaplig
kvalitet framför möjlig samhällelig nytta. Dessutom, om ett forskningsfinansierande organ skulle organisera sin bedömningsprocess så att ickeexperter kan rösta ner experter, skulle det uppfattas som illegitimt och
möta opposition från forskarsidan. Även när kollegial granskning definieras som en del av det system som har att tillse att offentliga medel
fördelas ansvarsfullt, prioriteras inte ansvarsutkrävande och samhällsnytta av de utvärderande forskarna.35
Rollen som utvärderare av forskning befinner sig under förändring.
Under de senaste två decennierna har arbetet blivit alltmer internationellt, vilket bidrar till att både förbättra kvaliteten och undvika jäv. Öppen
peer review är en annan trend som kan medverka till mer jämlika granskningsprocesser. Vissa tidskrifter har infört öppnare peer review-processer,
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bland annat öppna inbjudningar att kommentera insända manuskript.36
Nedan diskuterar vi en agenda för framtida studier av rollen som forskningsutvärderare utifrån den ökade globaliseringen och de motsättningar
som analyserats ovan.

Val av utvärderare, tidsbrist
och skiktningen av vetenskap
Utfallet av en peer review beror på vem som gör den. Ändå föreligger föga
forskning om hur utvärderare väljs ut, liksom om tidsbrist och tillgången
på lämplig expertis. Här finns viktiga forskningsfrågor: Vilka är de mest
efterfrågade utvärderarna och varför, vilka är de mest attraktiva utvärderingsuppgifterna och hur mycket tid läggs i dag på olika utvärderingsuppgifter?
Urvalsprocesser och tidsbrist kan påverka arbetsfördelning och stratifiering inom vetenskapssamhället på olika sätt, bland annat den globala
arbetsfördelningen. När den totala mängden utvärderingar ökar, kan
tidsbrist komma att minska stratifieringen inom vetenskapen på så sätt
att de mest önskade utvärderarna blir tvungna att överlåta vissa utvärderingsuppdrag till juniora medarbetare eller forskare från en bredare krets
av länder. Införandet av öppen granskning (självurval av granskare) kan
förstärka denna tendens. Trots detta finns anledning att anta att forskarna med högst rang kan behålla de politiskt viktigaste uppdragen.
Forskningsfrågor här är bland annat hur mycket tid forskare är villiga att
lägga på utvärderingsarbete och hur de väljer utvärderingsuppdrag.
Exempelvis, i tider när den akademiska autonomin ifrågasätts kanske
forskare är mer villiga att utföra utvärderingar för att säkerställa att den
vetenskapliga kvaliteten inte komprometteras av andra hänsyn.

Autonomi, indikatorer och lekmän
Andra viktiga frågor är hot mot det vetenskapliga självstyret i form av
användning av kvantitativa indikatorer och utvärderingar som inte kräver
vetenskaplig kompetens. Låg bevillningsgrad hos forskningsfinansiärer
liksom problem med partiskhet och jäv i peer review kan leda till åtgärder
för att begränsa den tid som forskare ägnar åt att delta i kollegial bedömning och att skriva ansökningar, med följd att mer betoning läggs på
kvantitativa indikatorer. Ökat utrymme för samhällelig relevans vid
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bedömning av ansökningar och ökade önskemål om mätbara resultat kan
leda till utvärderingar genomförda av icke-specialister.
En utvidgad användning av kvantitativa mått vid fördelningen av
forskningsmedel kan minska betydelsen av peer review. Å andra sidan ökas
den aggregerade betydelsen av kollegial granskning vid finansiering baserad på tidigare prestationer. Viktiga nyckeltal vid prestationsbaserad
finansiering är nämligen antalet vetenskapligt granskade publikationer
och framgång i att erhålla forskningsbidrag baserat på peer review. I flera
länder utgör också peer review underlag för prestationsbaserad finansiering, såsom i det brittiska Research Excellence Framework.37
Kvantitativa mått ger upphov till två uppsättningar av forskningsfrågor
om forskare som utvärderare. För det första, i vilken mån är utvärderarna medvetna om den aggregerade betydelsen av sitt bedömningsarbete, i vilken utsträckning inverkar den på deras vilja att ta på sig
utvärderingsuppdrag, och i vilken grad påverkar den hänsyn till jäv och
användning av utländska granskare? Den andra gruppen av frågor rör
forskares åsikter och önskemål rörande indikatorer och expertgranskning.
Föredrar forskare att pengar fördelas med hänsyn till kvantitativa mått
och incitamentssystem, eller ser de hellre peer review av bidragsansökningar? Båda tillvägagångssätten kritiseras ofta av forskare. Kollegial
granskning anses vara konserverande såtillvida att metoden diskriminerar tvärvetenskaplig och banbrytande forskning; dessutom är den mycket tidskrävande. Eftersom prestationsbaserad finansiering baseras på
aggregerade resultatet av sådan granskning, riskerar den att reproducera
svagheterna hos peer review. Kvantitativa mått kan dessutom producera
dysfunktionella incitament, som att prioritera kvantitet före kvalitet.
Det är fortfarande inte självklart vad som uppfattas vara det rättvisaste,
det minst konservativa och det effektivaste sättet att fördela forskningsbidrag.
Kvantitativa mått antyder ett konkurrenssystem som bygger på rimligt
förutsägbara kriterier, medan den ökande förekomsten av lekmän liksom
förstärkt betoning på samhällsnytta vid vetenskapliga utvärderingar
innebär en tydligare utmaning för den akademiska autonomin. Det finns
även forskare som ifrågasätter traditionell peer review och föreslår mer
öppenhet och bredare urvalskriterier.38
Det finns många argument emot fullt akademiskt självstyre vad gäller
att fördela forskningsresurser, liksom det finns argument för ökad
betoning på externa hänsyn och lekmannainflytande vid sådana beslut.
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Det brukar anses att offentliga medel för forskning ska tjäna offentliga
intressen och allmänheten. För att legitimera stora offentliga utgifter för
forskning krävs dessutom öppenhet för kritik utifrån och lyhördhet för
allmänhetens behov och oro. Vi har också sett ökade krav på medborgarinflytande (demokratisering av vetenskapen), större tonvikt på nytta,
ökade önskemål om att kunna utkräva ansvar, och utmaningar i samband
med kontroversiella frågor som kännetecknas av stor osäkerhet.39 Att
inkludera samhällskriterier och lekmän i bedömningar kan innebära att
forskningen bättre tjänar både allmänna behov och behoven hos utsatta
grupper.40 Icke-akademisk kompetens kan minska insider bias41 och leda
till att en bredare uppsättning kriterier beaktas – sociala, ekonomiska,
miljömässiga, hälsorelaterade och så vidare.
Eftersom bedömning av forskningsansökningar är ett nollsummespel
som definierar forskningsfokus inom ett program eller forskningsfält,
uppfattas denna uppgift sannolikt som viktig när det gäller att skydda
den vetenskapliga autonomin. Hur införandet av lekmän som bedömare,
liksom av bredare relevanskriterier, påverkar bedömningsarbetet och
lyhördheten för allmänhetens behov kräver fördjupade studier. Dessutom
bör både utvärderares och forskningsfinansierande myndigheters uppfattningar om akademisk autonomi studeras.
Texten är en uppdaterad och något förkortad version av L. Langfeldt & S. Kyvik,
”Researchers as evaluators: Tasks, tensions and politics”, Higher Education, 62 (2),
2011, s. 199–212.
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Lite till många
eller mycket till få?
Det är svårt – på gränsen till omöjligt – att avgöra vilken forskning
som är betydelsefull. Detta gäller både innan och efter det att
forskningen utförts, det vill säga vid bedömning både av
ansökningar och av publikationer.

D

et finns en trend, både nationellt och internationellt, att
satsa forskningsresurser på större och redan etablerade forskargrupperingar. Vi ser det inom den svenska universitetsvärlden,
där lärosätena etablerar forskningscentra som de bedömer starka och
konkurrenskraftiga. De blir universitetens skyltfönster för deras starkaste forskning. På samma sätt har forskningsråden etablerat forskningscentra som bedömts excellenta. Allt detta bygger på tanken att koncentrerade resurser till redan starka och etablerade miljöer ökar chansen till
banbrytande forskning; man får mer valuta för pengarna helt enkelt, och
en Nobelpristagare kanske väntar runt hörnet. Och det vet ju alla vilken
skrytfaktor ett Nobelpris är för universiteten.
För att kunna ge pengar till dessa miljöer måste universitet, forskningsråd och andra finansiärer också kunna hitta och känna igen en stark
forskargruppering eller ledande forskare. Ofta förlitar man sig på kollegial granskning, peer review, där forskare bedömer andra forskare, men
också på bibliometriska mått som vetenskapliga tidskrifters impact factor
(ett mått på i vilken grad dess artiklar citeras av andra forskare) och antalet publikationer eller antalet citeringar som en forskare har. Trots dessa
olika mått och tillvägagångssätt är det långt ifrån enkelt att lyckas identifiera bra och betydelsefull forskning. Fler och fler studier dyker upp som
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belyser svårigheten att bedöma forskning. Kan man verkligen lita på peer
review, och leder de olika bibliometriska måtten oss rätt i jakten på forskning värd att finansiera? Tveksamt, enligt en studie som publicerades i
PLoS Biology 2013.

Bedömning av redan utförd forskning
– Det är inte lätt att avgöra vad som är betydelsefull forskning, och forskare är mycket sämre än man kan tro på det, säger en av författarna av
forskningsrapporten i PLoS Biology, biologiprofessorn Adam Eyre-Walker
vid Sussex University i Storbritannien. Han och kollegan Nina Stoletzki
studerade mer än 6 000 publicerade artiklar som experter, alltså forskarkolleger, bedömt efter publicering. Artiklarna kom från två databaser.
Den ena, Wellcome Trust, är en forskningsfinansierande organisation
som använder sig av experter för att i efterhand bedöma den forskning
de finansierat. Den andra, Faculty of 1000, är en webbplats där biologer
lägger upp artiklar de gillar, ger betyg och diskuterar dem. I dessa två
databaser visar Eyre-Walker och Stoletzki att forskare som bedömer
samma artikel inte ger dem samma betyg oftare än vad de skulle gjort
rent slumpmässigt. Något som, minst sagt, bör ses som oroväckande.
Eyre-Walker och Stoletzki har jämfört tre sedvanliga sätt att bedöma
forskning: peer review-granskning efter publicering, antal citeringar och
tidskriftens impact factor. Resultaten visar att forskare är dåliga på att
uppskatta betydelsen hos en vetenskaplig publikation och att bedömningarna innehåller många felkällor och lätt styrs av yttre faktorer. Dessutom
är subjektiva bedömningar, som kollegial granskning, både dyra och
tidskrävande. Forskare är också dåliga på att förutsäga vilken framtida
betydelse en artikel kommer att ha i form av antal citeringar. Det sistnämnda, menar Eyre-Walker och Stoletzki, beror både på att forskare är
dåliga på att bedöma och på att artiklar av likartad kvalitet rent slumpmässigt kan erhålla olika antal citeringar.
En av de yttre faktorer som i hög grad påverkar granskarnas betyg på
en artikel är i vilken tidskrift den är publicerad. Forskare ger generellt
högre betyg till artiklar publicerade i prestigefulla tidskrifter med hög
impact factor. Det gäller även artiklar som är jämförbara i antalet citeringar men publicerade i tidskrifter med olika impact factor. Även om
denna också har sina problem, är det ändå det mått som Eyre-Walker och
Stoletzki menar vara det effektivaste och bästa måttet för att bedöma
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betydelsen hos en redan publicerad artikel. Först och främst är det ett
mått som är tydligt och lätt att förstå. Dessutom suddar det ut problemet
för forskare att välja vilka artiklar som ska lämnas till bedömning; det
vill säga att det kan vara bättre att välja artiklar publicerade i tidskrifter
med hög impact factor, snarare än artiklar som har blivit citerade många
gånger eller artiklar som man själv tycker representerar den bästa forskningen man gjort. Impact factor är billigt att använda och ger ett direkt
mått på hur betydelsefull forskningen är, menar Eyre-Walker och Stoletzki.
Ett problem med tidskrifters impact factor är att de varierar stort mellan
olika vetenskapsgrenar. En annan svårighet är att mycket forskning publiceras i monografier, som antologibidrag eller i andra kanaler som inte
omfattas av impact factor. Man måste absolut korrigera för olika vetenskapsgrenar, säger Eyre-Walker. Det är inte lätt, men heller inte omöjligt.
I Australien har man ett sådant system. Ett ännu bättre system vore antagligen att forskare inom respektive fält rangordnar tidskrifterna inom
sitt fält. För forskning som publiceras i monografier och liknande format
är vi nog dessvärre hänvisade till peer review-bedömning eller antal citeringar, säger Eyre-Walker.

Bedömning av forskningsansökningar
När nu peer review-bedömning efter publicering visar sig vara problematisk och ibland nästan slumpmässig måste man ställa sig frågan om inte
den traditionella peer review-bedömningen före publicering, som är så
central i forskarvärlden, är minst lika problematisk. Adam Eyre-Walker
håller med. Så är det nog, anser han. Men, säger han vidare, det är också
värt att poängtera att det finns två delar i en sådan bedömning: dels
huruvida den föreslagna forskningen håller hög kvalitet i metod och förväntade resultat, dels hur betydelsefull den är. Jag skulle gissa, säger
Eyre-Walker, att forskare är bättre på det första och – som sagt – ganska
dåliga på det andra. Ett alternativ till traditionell peer review-granskning
före publicering skulle kunna vara en modell liknande den som används
av Faculty of 1000: en onlinetidskrift (med olika ämnessektioner) dit
forskare kan skicka sina artiklar (helst anonymt). Då kan andra forskare
kommentera, och artiklar med bra kommentarer får vara kvar. Därmed
undviker man också den slumpmässighet som ibland avgör huruvida en
artikel publiceras i en tidskrift med hög impact factor eller inte. Men även
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ett sådant system kan missbrukas genom att forskare låter vänner och
kolleger skriva positiva saker om deras artiklar. Ett system där all forskning som bedöms vara väl utförd också kommer att publiceras är ändå
att föredra, menar Eyre-Walker.
I en annan studie, publicerad i PLoS One samma år (2013), delar de
kanadensiska forskarna Jean-Michel Fortin och David J. Currie i mångt
och mycket Eyre-Walker och Stoletzkis slutsatser. Frågan de ställde sig
var hur en forskares vetenskapliga impact (mätt som antalet publikationer
och citeringar) hänger samman med mängden forskningsmedel som
forskaren fått. Med andra ord, bör finansiärer för att få mest vetenskaplig
impact ur satsade pengar ge mycket till några få excellenta forskargrupper
eller hellre fördela mindre summor till fler forskare? Kort sagt: mycket
till få eller lite till många?

Fortin och Currie hämtar sina data från forskning finansierad av det
kanadensiska forskningsrådet för naturvetenskap och teknik (NSERC).
De följer forskare som fick medel 2002 under två fyraårsperioder,
2002/2003 till 2005/2006 och 2006/2007 till 2009/2010. Sammanlagt
studerade de 374 finansierade forskare och forskargrupper. En del av dessa
fick även forskningsmedel från andra finansiärer, till exempel från Canadian Institutes of Health Research (CIHR), vilket bakades in i studien.
Fortin och Currie kommer fram till flera viktiga och spännande resultat. Även om det finns ett visst samband mellan vetenskaplig impact hos
den enskilda forskaren och mängden forskningsmedel är det förvånansvärt
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svagt. Mängden forskningsmedel svarar för runt 28 procent av variationen i impact mellan forskare. Mer pengar ger alltså inte så mycket ökad
impact. Och impact per erhållen dollar är till och med negativt korrelerat
till mängden forskningsmedel. Så, om en forskningsfinansiär vill maximera sina pengars totala impact, då verkar inte en strategi som gynnar
några få stora vara att föredra framför en som gynnar många små, menar
Fortin och Currie. Det är för övrigt en slutsats som går igen om man
studerar Nobelpristagare. Där finns hela skalan från obefintlig finansiering till gigantiska anslag.
När forskarna tittar vidare och fördjupar sig i enskilda artiklar med
hög impact, verkar inte heller dessa förekomma oftare hos forskare med
stora anslag än hos forskare med mindre anslag. Tvärtom, hävdar Fortin
och Currie: om artiklar med hög impact är målet för finansiärer är det
bäst att fördela pengar mellan många forskare snarare än att koncentrera
dem till några få excellenta grupperingar. Det verkar inte heller som om
förmågan att attrahera forskningspengar från flera olika finansiärer leder
till högre impact hos forskarna.
När det nu inte verkar finnas någon statistik som stöder satsningar av
betydande resurser på några få stora elitforskargrupper, så finns det
faktiskt en hel del som talar för finansiering av många små grupper eller
enskilda forskare. Ett skäl till det, enligt Fortin och Currie, är att även ett
blygsamt anslag gör att forskaren-universitetsläraren kan vara forskningsaktiv. En universitetslärares tjänst bör, per definition, inkludera forskning. Genom att fler forskare finansieras ökar mångfalden, och genom
ökade kontaktytor mellan studenter och forskare skapas vidgade möjligheter för studenter att hitta in i forskningen. Precis som hög genetisk
variation öppnar för den biologiska mångfalden att stå stark i en föränderlig miljö, så innebär finansiering av en stor variation av forskning ökad
sannolikhet för framgångsrik forskning i en oförutsägbar framtid. Kanske
inte så dumt att ge alla aktiva forskare ett grundanslag, trots allt.
Båda dessa studier ger alltså en känga till det aktuella forskningspolitiska klimatet där storprojekt prioriteras. Men, säger någon, kan vi inte
vara lite svenskt lagom och göra båda delarna? Är det inte rentav så det
ser ut i dag? frågar kanske ytterligare någon. Jo, till viss del. Men politiska
satsningar på centrala teman och större grupperingar tenderar ändå att
leda till att småskalig högkvalitativ forskning i ytterkanterna får stryka
på foten. Forskning som, för att fortsätta den biologiska liknelsen, liknar
de biologiska randpopulationer som svarar för en avgörande genetisk
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variation som ofta är ytterst värdefull när klimatet eller miljön skiftar.
Sådan forskning är värd skydd likt rödlistade arter. Adam Eyre-Walker
uttrycker detta bäst när han summerar sin undersökning:
– Vår studie pekar på att vi borde satsa på att finansiera en stor
variation, ett brett spektrum, av forskning snarare än att följa den trend
som är så vanlig i dag att investera stort i några få individer eller forskningsgrupperingar. Jag säger detta, eftersom ingen av oss verkar veta vad
som är – eller i framtiden visar sig vara – betydelsefull och viktig forskning, avslutar Eyre-Walker.

*
Eyre-Walker, A. & Stoletzki, N., ”The assessment of science: The relative merits
of post-publication review, the impact factor, and the number of citations”, PLoS
Biology, 11 (10), 2013, e100167 (DOI: 10.1371/journal.pbio.1001675).
Fortin, J-M. & Currie, D. J., ”Big science vs. Little science: How scientific impact
scales with funding”, PLoS One 8 (6), 2013, e65263 (DOI:10.1371/journal.
pone.0065263).
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Open access – en utvidgning
från artiklar till böcker?
Genom att koppla samman open access-publicering med
peer review-granskning kan bokformens viktiga aspekter
bevaras och dess status samtidigt höjas.

D

et har nu gått ett drygt decennium sedan tanken om
open access – alltså fri och öppen tillgång till forskningsresultat i
digital form – definierades och formaliserades. Det skedde genom uttalanden som namngivits efter orterna där de gjordes, Budapestinitiativet respektive Berlindeklarationen.1 Genom dessa dokument
etablerades en grundbult för det fortsatta arbetet med att göra forskning
fritt tillgänglig. Det första dokumentet, Budapestinitiativet från 2002,
inleds med att beskriva hur open access-rörelsen skapats genom att sammanföra något gammalt och något nytt: den gamla traditionen att
forskare publicerar sin forskning i vetenskapliga tidskrifter utan att få
betalt för det, och den nya tekniken internet.2 Berlindeklarationen har
skrivits under av såväl Sveriges universitets- och högskoleförbund som
Vetenskapsrådet, och är därmed en viktig del av svensk forskningspolitik.3
Diskussionen om open access (OA) har framför allt handlat om en viss
typ av forskningspublicering: artiklar i vetenskapliga tidskrifter.4 Den
senaste tiden har diskussionen breddats och alltmer börjat handla också
om bokpublicering, en verksamhet som är särskilt viktig inom de
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Också här finns stora
poänger med att göra forskning fritt tillgänglig för alla, och därmed bilda
underlag för ett systemskifte i fråga om hur publiceringar genomförs och
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finansieras. Detta är ett arbete som kan lyfta boken som publiceringsform,
men som också kräver att hänsyn tas till bokens och bokämnenas specifika villkor. I den här artikeln kommer jag att diskutera denna nya inriktning inom open access-arbetet som fortfarande är i sin linda.5 Jag inleder
med en diskussion om allmänna argument och farhågor kring open access,
för att därefter diskutera frågor som rör bokpublicering: först finansiering
och publiceringsmodell, därefter versioner, arkivering och rättigheter.
Artikeln avslutas med en kort utblick om kvalitetsgranskning.

Argument för och farhågor om open access
Tankarna kring OA kan framstå som omskakande i och med att de förändrar en del av grunderna i publiceringsverksamheten. Med OA sker en
förskjutning av finansieringen, från den traditionella affärsmodellen där
intäkterna kommer från försålda exemplar till att kostnaden i stället tas
ut från författaren. Kostnaden för att förmedla forskningen blir därmed,
ekonomiskt sett, definierad som en del av forskningsarbetet.
Det finns flera viktiga argument för OA-modellen, framför allt vad
gäller tre aspekter: tillgång, mervärde och räckvidd. Tillgång till forskning
är en rättvisefråga, som ger andra forskare och studenter möjlighet att ta
del av forskningsresultat oavsett betalningsförmåga, oavsett om man har
tillgång till ett högklassigt forskningsbibliotek eller inte, och oavsett om
ens eget forskningsbibliotek råkar prenumerera på en viss tidskrift.6 Tillgångsfrågan gäller även utanför akademin, där både yrkespersoner inom
akademiska professioner, mindre företag och allmänheten i stort har
behov av att kunna ta del av forskning. En viktig princip bakom tankarna är att offentligt finansierad forskning också ska vara tillgänglig för
allmänheten – en demokratisk synpunkt som är relevant inom många
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.7
Argumenten om mervärde handlar om att en fri digital tillgänglighet
lägger till nya värden till publikationen. För en läsare har olika medier
olika fördelar; i en boks fall erbjuder till exempel ett tryckt verk möjlighet
till koncentrerad djupläsning oberoende av strömkälla, medan en digital
text öppnar för digitala sökningar. Det finns alltså inte en motsatsställning mellan medierna, utan de har snarare en komplementär funktion. Ett mervärde finns också i att OA-arbetet inte endast handlar om
att publicera forskningsresultat, utan även om de data som samlats ihop
i forskningsarbetet och som då kan användas av fler. Öppen digital
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publicering öppnar också för forskning genom så kallad data mining,
vilken kräver digital tillgång till stora mängder av forskning.
Det tredje argumentet, om räckvidd, hör ihop med tillgången – den
ökade tillgången för läsare innebär också en ökad räckvidd för forskaren
och möjlighet till större genomslag, impact, och fler citeringar. Den amerikanske filosofen Peter Suber kallar det för ”the access revolution to reach
more readers”.8
Vad gäller räckvidd finns även ett tydligt motargument, att det i dagens
informationsöverflöd inte räcker att enbart tillgängliggöra publikationer.
Hur ska man göra för att forskningen inte bara ska finnas tillgänglig, utan
också faktiskt bli hittad och läst i myllret av internetpubliceringar? Svaret
här är att en open access-publicering lika mycket som andra behöver ett
publiceringssammanhang, att vara del av ett urvals- och redaktionsarbete
och lyftas fram på ett systematiskt sätt. Detta motargument hänger samman med den stora farhågan vad gäller OA-publiceringar, nämligen att
det som ett förlag tillför publiceringen riskerar att gå förlorat. Det handlar om redaktionell bearbetning, kvalitetsgranskningsförfarande och
teknisk bearbetning – det man kan kalla en förädling av texten. Eftersom
dessa funktioner är lika viktiga för publicering oavsett medium gäller det
att den nya modellen med OA-publicering måste ta till vara de kvaliteterna från den gamla modellen. Även när förlagen inte kan ta betalt för
sitt arbete från de enskilda köparna måste detta arbete genomföras och
finansieras.9
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Öppna böcker:
finansiering och publiceringsmodell
Jag har redan nämnt ordet ”affärsmodell”, och att denna vad gäller böcker är under förändring. Traditionellt sett har böcker, liksom tidskrifter,
byggt på en affärsmodell där förlaget förädlar och trycker upp ett verk,
och sedan får in sina intäkter på försäljningen av exemplar. En andel av
kostnaden betalas av varje enskild konsument, förlaget tar en kalkylerad
risk, och beroende på försäljningens framgång kan det gå med vinst eller
förlust på den enskilda boken. Ibland beräknas de enda köparna vara
universitetsbiblioteken, vilket leder till mycket dyra exemplar.
När tidskrifter började röra sig mot open access etablerades en ny
affärsmodell, där författaren betalar en avgift som täcker förlagets arbete,
en så kallad APC, article processing charge. Att publiceringen är avgiftsbelagd betyder inte att man köper sig en plats, utan först görs ett vetenskapligt urval och en bedömning av varje artikel. Resultatet som sedan
publiceras är fritt tillgängligt och förlaget tar ingen risk men kan inte
heller få in ytterligare intäkter i de fall ett verk går extra bra. Inte heller
författarna tjänar några pengar på sitt verk, vilket de heller inte tidigare
gjort vid tidskriftspubliceringar.10
Ett storskaligt exempel på en förläggare som arbetar med sådana publiceringsavgifter är det kommersiellt drivna BioMed Central som samlar drygt 250 tidskrifter inom biologi, biomedicin och medicin. Avgiften
varierar beroende på vilken tidskrift det gäller, men ligger mellan 1 000
och 2 000 euro för en artikel.11 Den bekostas som regel av finansiärer,
institutioner eller universitetsbibliotek.12 Jämfört med de stora årliga
kostnader som universitetsbibliotek har för att prenumerera på stora
paket av tidskrifter, så betalas en publicering här endast en gång, vid publiceringstillfället.13 De avgifter som BioMed Central tar är inte typiska för
hela den vetenskapliga open access-tidskriftsvärlden, påpekar forskarna
David J. Solomon och Bo-Christer Björk; i många fall kan avgifterna vara
betydligt lägre, och avgifter tas inte alltid ut.14 Jag vill också här betona
vikten av att dessa avgifter inte tillåts bli orimligt höga, vilket är en risk
när en ny marknad uppkommer och ännu inte har satt sig. Mig veterligen
är detta problem mest märkbart när det gäller tidskriftsartiklar, särskilt
så kallad hybrid open access, där författaren kan få ”köpa loss” en artikel
publicerad i en sluten tidskrift för att lägga ut den open access i sitt universitets arkiv.15
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I den mån den nya modellen tillämpas på böcker har det skapats en så
kallad BPC, book processing charge, vanligtvis flera gånger högre än en
enskild artikels APC. I många länder är det något nytt och ovant att
betala för en bokpublikation.16 I Sverige ser det ut på ett annat sätt. Eftersom vårt språkområde är för litet för att vetenskapliga böcker ska kunna
sälja i stora upplagor och generera vinst har vi redan en tradition av
tryckbidrag, där medel från forskningsfinansiärer eller institutioner betalar för bokproduktionen. När andra länder, exempelvis USA och Storbritannien, kämpar för att vinna legitimitet för ett nytt sätt att tänka
kring böcker har vi alltså ett försprång, både i hur författare tänker och i
tillgången till tryckbidrag.17 Det innebär att omställningen kommer att
vara lättare att genomföra i Sverige. Vetenskapliga böcker skrivs och
publiceras inte på spekulation eller för att tjäna pengar; i stället är de en
viktig del av forskningen och forskarens arbete med att också nå ut med
resultaten. Därmed är det inte orimligt att se kostnaden för bokproduktionen som en naturlig del av forskningsprojektet.
I Sverige finns alltså redan en publiceringsmodell där tryckbidrag
behövs. Finansiärerna skulle förhållandevis enkelt kunna ställa om sina
bidrag till att tydligare eftersträva OA-publicering, vilket exempelvis
Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet redan gjort vad gäller
artiklar, om man samtidigt upprätthåller nivån på bidraget så att det
täcker det arbete som behöver göras.18 Den resulterande boken skulle då
bli fritt digitalt tillgänglig. Den läsare som vill ha en fysisk bok betalar
för själva mediet, det vill säga för den tryckta bokformen som förmedlare av forskningen. De senaste åren har det funnits en tendens bland
forskningsfinansiärer att minska det stöd som ges genom tryckbidrag.
Både ur ämnesperspektiv och ur OA-perspektiv vore det önskvärt att
finansiärerna i stället upprätthöll bidragen, som är nödvändiga för att
kvalitativa böcker ska kunna ges ut, och kopplade dem till spridning
genom open access. Snarare än tryckbidrag borde de då benämnas produktionsbidrag eller publiceringsbidrag för att bättre fånga in vad de
syftar till.
En viktig poäng när en modell förändras är att försöka behålla styrkorna från den gamla modellen. För den vetenskapliga bokpubliceringen
innebär det att hålla kvar vid det förädlingsarbete som (i många fall) sker
på ett förlag: det redaktionella arbete som för det första förbättrar texten,
för det andra gör den layoutmässigt läsbar och konsekvent och för det
tredje hjälper boken att nå ut i andra kretslopp än de rent akademiska –
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för läsning av andra än forskare, för deltagande i samhällsdebatt och
kultursidesdiskussioner. Att nå ut på det sättet är särskilt viktigt för de
ämnen som inte tydligt skiljer på originalvetenskap och populärvetenskap; de syftar till att nå båda målgrupperna med samma publikation och
är intresserad av flera sorters genomslag, impact, samtidigt.
En sådan modell skulle värna boken som publiceringsform, vilket är
väsentligt i en tid när det finns ett tryck på forskare att gå över till att
endast skriva artiklar, samtidigt som en mängd forskningsfrågor och
material kräver den längre genomarbetade form som boken innebär.
Modellen skulle alltså bidra till att svensk forskningspolitik tar hänsyn
till olika forsknings- och publiceringspraktiker, i stället för att som ofta
är fallet likrikta allt efter hur det fungerar inom vissa ämnen, framför allt
inom naturvetenskap, teknikvetenskap och medicin, och definiera avvikelser därifrån som negativa.19 Modellen skulle också se till att få ut så
mycket som möjligt av produktionsbidragen genom att open access-villkoret ger största möjliga spridning av forskningen.

Versioner, arkivering och rättigheter
I litteraturen om open access finns en etablerad distinktion mellan ”den
gröna vägen” och ”den gyllene vägen” till OA. Den gyllene vägen innebär
att en text publiceras direkt i ett OA-sammanhang, till exempel i en öppen
tidskrift. Den gröna vägen innebär i stället parallellpublicering – att ett
bidrag som publicerats i en sluten, toll access, tidskrift också görs fritt
tillgängligt i ett arkiv, exempelvis ett institutionellt arkiv som DiVA.
Många gånger är det inte den slutgiltiga artikeln utan en tidigare, mindre
bearbetad och icke-layoutad version som läggs ut i det institutionella
arkivet.20 Den här distinktionen mellan en grön och en gyllene väg är inte
lika viktig i boksammanhang, eftersom boken är ett verk i sig självt och
inte en del av en större publikation. Om en bok finns i tryck och också
läggs ut open access eller om en OA-bok också går att köpa i tryckt form
är inte en väsentlig skillnad; möjligen kan det avgöra om den digitala
versionen blir tillgänglig omedelbart eller om den läggs ut först efter en
embargotid. Det viktiga i detta sammanhang är att inte laborera med
olika versioner. Att ha ett manus i digital form och en layoutad bok i
tryckt form, där varken sidnummer eller textens detaljer helt stämmer
överens mellan de olika versionerna, är något som bäddar för förvirring
– det skapar problem för läsaren och en osäkerhet kring verkets identitet.21
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Det arbete som tillförs boken i den redaktionella processen behöver finnas med, vare sig boken läses i tryckt eller i digital form. Med ett produktionsbidrag som bekostar det redaktionella arbetet finns det inte heller
någon anledning att publicera olika versioner.
När det gäller arkivering är det en fråga som universitetsbiblioteken
– som är de som håller i de institutionella arkiven – kontinuerligt arbetar
med och behöver utveckla ytterligare. Hur ska långtidsarkiveringen och
tillgängligheten garanteras för digitala filer? Det är en viktig fråga – verk
måste finnas kvar och kunna läsas efter lång tid även i de fall de inte finns
i tryck. En generell rekommendation till forskare är att använda det egna
universitetets digitala arkiv. På så sätt är det arkiverade verket så nära
forskaren som möjligt och ger därmed större chans till inflytande och
kontroll, jämfört med kommersiella aktörer som kan gå i konkurs, försvinna eller byta inriktning. Ett exempel på extern lagring som tillämpas
av en del förlag är möjligheten att ha med böcker i Google Books – ett
utmärkt sätt att synas och att vara lätt att hitta på en plats där många
läsare söker efter böcker. Detta är dock lämpligare att tänka på som
marknadsföring än som arkivering, och behöver kompletteras med en
kopia i det institutionella arkivet.
En viktig fråga som behöver lyftas och diskuteras, och som jag bara
kan snudda vid här, är vad man som forskare eller institution mer specifikt lägger in i begreppet open access. Peter Suber talar om två varianter:
”gratis” när endast prisbarriärer tas bort, det vill säga att en användare
får läsa verket fritt, och ”libre” när forskaren i och med den fria tillgängligheten också tar bort vissa rättighetsbarriärer till verket, till exempel
hur det får spridas eller användas.22 Som Helena Francke påpekar tänker
vi oftast på OA i termer av ”gratis”; mer sällan diskuteras de ytterligare
rättigheter som användaren får i exempelvis Berlindeklarationen.23 Detta
är något som bör diskuteras mer. De olika sätten att tänka kring upphovsmannens och läsarens rättigheter tydliggörs i de så kallade Creative
Commons-licenserna. Där kan författaren välja vilka rättigheter hen vill
ge sina läsare, genom att välja mellan de olika nivåerna på licenserna.24
Vetenskapsrådet anger i dagsläget sina kommande krav i termer av en
sådan licens, den som ger mest fria händer för användaren.25
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Avslutning
Som avslutning vill jag nämna att det just nu finns en nationell diskussion
kring vetenskapliga böcker, open access och kvalitetsgranskning. Boken
som form är viktig i många ämnen, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap som ofta har metoder och material som kräver den längre
utredande texten, och om man tog bort den vetenskapliga boken skulle
det innebära en förlust av stora delar av vad ämnena i dag omfattar och
gör.26
Samtidigt har vetenskapliga böcker som publiceras i Sverige av tradition inte genomgått en lika rigorös peer review-process som artiklar, utan
det har handlat om en mer informell typ av kvalitetsgranskning: i många
fall välfungerande men inte tydligt definierad, i andra fall inte alls
genomförd. Samtidigt, och delvis som en konsekvens av det, kan vi se att
boken som form inte alltid värderas fullt ut, eller till och med ibland
nedvärderas; exempelvis räknas bokpubliceringar inte alls i vissa bibliometriska modeller. Inte sällan har boken alltså en oklar status och en
dålig spridning, trots att den är så väsentlig för många ämnen.
Utifrån denna beskrivning driver tre svenska lärosäten sedan hösten
2014 ett pilotprojekt för att undersöka möjligheten att skapa en infrastruktur för peer review-granskade OA-böcker, för att höja och tydliggöra bokens status.27 Tankarna formulerades först i ett nationellt projekt
som genomfördes under Kungliga bibliotekets program Openaccess.se,
och med vissa modifieringar har det nu tagits över av lärosätena.28 Genom
att koppla samman open access och peer review-granskning är förhoppningen att kunna bevara bokformens viktiga aspekter och samtidigt höja
dess status, för att se till att den även i fortsättningen kan fylla sin viktiga vetenskapliga funktion. Här spelar open access en nyckelroll.

*
1. Budapestinitiativet 2002, ”Budapest Open Access Initiative” och Berlindeklarationen 2003, ”Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences
and Humanities”. Ett tredje B, Bethesda, brukar också räknas in i grunden för open
access. Där skrevs 2003 ett uttalande av forskare inom biomedicin.
2. Se Budapestinitiativet, www.budapestopenaccessinitiative.org/read. Samtliga
hemsidor i denna artikel är hämtade 5 oktober 2014.
3. Berlindeklarationen, http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration.
4. Orsakerna är flera: detta är den dominerande publikationsformen för de
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ämnen där arbetet startade; det var här behovet var som störst eftersom vetenskapliga tidskrifter hade blivit så dyra att de var en överdriven belastning för universitetsbiblioteken; tidskriftsartiklar passade, genom sin kortare längd, väl in i den
digitala publiceringen redan innan skärmläsningens utveckling kommit igång på
allvar.
5. Ett av de större projekten är Oapen, en plattform för open access-böcker. Det
startade som ett EU-projekt och samlar ett flertal universitetsförlag på sin sida,
även om de flesta av dem endast förefaller att ha lagt ut ett mindre antal böcker på
sidan (se www.oapen.org). Ett kommersiellt exempel är The De Gruyter Open
Access Books Program (se http://openscience.com/agata-morka-on-open-accessbook-publishing-and-emerging-scholar-monograph-competition).
6. Rättviseaspekten brukar särskilt betonas i relation till forskare i utvecklingsländer där biblioteken inte har stora resurser. För en problematisering av
denna idé, se Jutta Haider, ”Of the rich and the poor and other curious minds:
On open access and development”, ASLIB Proceedings, vol. 59, nr 4–5, 2007, s.
449–461.
7. Det är dock värt att notera att denna problematik inte är så stor för de ämnen
inom humaniora och samhällsvetenskap som skriver på svenska och där böckerna
som regel finns tillgängliga på folkbibliotek.
8. Peter Suber, Open Access, Cambridge, MA: MIT Press, 2012, s. 1. Subers bok
är en utmärkt introduktion till open access och finns också fritt digitalt tillgänglig:
www.mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262517638_Open_Access_PDF_Version.pdf. För fördjupande bakgrundsläsning, se också John Willinsky,
The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship, Cambridge,
MA: MIT Press, 2006. En utmärkt genomgång av de svenska forskningsbibliotekens arbete med publicering, bland annat open access, finns i Helena Francke, Publi
cera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor, Stockholm: Svensk
biblioteksförening, 2013, tillgänglig på: www.biblioteksforeningen.org/material/
publicera/.
9. I detta sammanhang är det värt att nämna att de utgivare som publicerar
humanvetenskap är mycket diversifierade. Förutom förlag, lärosäten och institut
finns här också stiftelser, museer, hembygdsföreningar och andra typer av ickekommersiella utgivare. Jfr Karolina Lindh & Gunilla Wiklund, Open access för hu
manister och rättsvetare: En kartläggning av publiceringspolicy och praxis inom nordisk
utgivning, BIVIL:s skriftserie 2010:1, Lund: Biblioteks- och informationsvetenskap,
Lunds universitet, 2010, tillgänglig på: www.lu.se/lup/publication/1578796.
10. Suber påpekar att detta är något som gör att de vetenskapliga författarna
skiljer sig från andra författare, musiker och filmskapare, och att de därmed har ett
helt annat förhållande till open access. Suber 2012, s. 9. Inom bokpubliceringen är
detta inte alltid sant. Ibland kan författaren få en viss royalty, vilket innebär att
ändringen av modell innebär en något större förändring för författare till böcker
jämfört med artikelförfattare. Det är dock vanligare att man som bokförfattare inte
får royalty, och det handlar generellt om små summor.
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11. BioMed Central, www.biomedcentral.com/about/apcfaq/howmuch.
12. Vid Lunds universitet har biblioteket en särskild fond som betalar delar av
avgifterna för open access-publiceringar. Se Francke 2013, s. 62–63.
13. Helena Francke poängterar i sin rapport att det i och med avgifterna inte
nödvändigtvis är så att open access medför en ekonomisk besparing för de stora lärosätena. Francke 2013, s. 24. Under en övergångsperiod är det snarare risk för att
det blir dyrare, då det finns kostnader i båda ändarna av publiceringsprocessen.
14. David J. Solomon & Bo-Christer Björk, ”A study of open access journals using
article processing charges”, Journal of the American Society for Information Science and
Technology, vol. 63, nr 8, 2012, s. 1485–1495, tillgänglig open access i manusversion
på: www.openaccesspublishing.org/apc2/preprint.pdf. Biomedicin är ett av de
dyraste ämnena vad gäller APC. Inom humaniora används APC mer sällan, troligen
för att forskarna har mindre pengar samt att de hellre publicerar sig i bokform.
15. Solomon och Björk påpekar att hybrid OA inte har blivit särskilt populärt,
troligen eftersom modellen ofta är dyr. De tar som exempel förlaget Springer, som
tar en avgift på 3 000 dollar för att fritt tillgängliggöra en sådan hybridartikel.
Ansvaret för att lösa problemet med höga avgifter kan inte läggas på de enskilda
forskarna.
16. Det är då viktigt att i diskussionen särskilja detta från så kallad vanity
publishing, där man köper sig en publicering – i denna modell väljs verken ut enligt
en vetenskaplig bedömning för att därefter avkrävas en avgift.
17. Det diskuteras bland annat i en rapport från The Association of American
University Presses. Lynne White m.fl., ”Sustaining scholarly publishing: New
business models for university presses”, 2011, tillgänglig på: www.aaupnet.org/
images/stories/documents/aaupbusinessmodels2011.pdf. Jfr diskussionen i min
rapport ”Ny strategi för vetenskaplig bokpublicering vid Lunds universitet: Två
förslag till en bättre publiceringsverksamhet vid Område HT och vid Lunds universitet. Rapport från projektet HT-områdets bokpubliceringar”, Lund: Området
för humaniora och teologi, Lunds universitet, 2012, s. 127–134, tillgänglig på www.
lu.se/lup/publication/2278649.
18. Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet kräver open access-publicering för artiklar. Bokpublicering omfattas däremot inte (ännu) av krav. Riksbankens
Jubileumsfond skriver att de vill uppmuntra att även monografier och bokkapitel
publiceras fritt tillgängligt på internet, medan Vetenskapsrådet skriver att de har
planer på att utvidga kravet även till böcker. För RJ, se www.rj.se/For-forskare/
Stod-till-publicering/Open-access/, uppdaterad 12 januari 2015; för VR, se www.
vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsallmannavillkor/fritillganglighetopenaccess, uppdaterad 15 januari 2015. Att kräva snarare än att rekommendera open access för böcker medför också problem. Ett problem är om kravet
ställs vid en tidpunkt när det inte finns möjligheter för forskarna att på ett bra sätt
leva upp till det, för att kvalitativa open access-kanaler inte är tillräckligt välutvecklade. Ett annat problem är att ett sådant krav styr hur forskare publicerar sig, men
inte alltid i positiv riktning. Om tunga internationella förlag ger hög prestige och
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god spridning inom det internationella akademiska fältet men inte accepterar fri
tillgänglighet är det inte rimligt att ha open access som ett uttalat krav. Det skulle
försämra forskarnas möjlighet till meritering, och i förlängningen innebära att
samma sorts publicering som är meriterande när man söker forskningsmedel sedan
inte skulle kunna utföras inom ett beviljat projekt. Lösningen i båda fallen är att
vänta tills open access-publicering har blivit något förhållandevis normaliserat inom
fältet, vilket nog också är vad finansiärerna gör.
19. Ett exempel på tendensen till likriktning är Vetenskapsrådets beslut att
inte längre ge medel till utgivandet av svenska tidskrifter inom humaniora och
samhällsvetenskap. Bland annat motiverades beslutet med att stödet endast behövs
inom vissa vetenskapsområden. Se t.ex. Kim Salomons kommentar i Svenska
Dagbladet, ”Vetenskapsrådet krymper utrymmet för mångfald”, SvD 21 november
2013.
20. Se Suber 2012, s. 58–64.
21. I en mindre studie av hur ändringar av vetenskapliga artiklar i copy editingfasen ser ut visar en artikel att det genomförs en stor mängd ändringar. I viss grad
gäller det sådant som kan leda till missförstånd, i högre grad språkliga fel, och
framför allt rättningar av referenser – det senare kanske ännu viktigare i digital
form där länkningar och liknande är aktuella. Edward Wates & Robert Campbell,
”Author’s version vs. publisher’s version: An analysis of the copy-editing function”,
Learned Publishing, vol. 20, 2007, s. 121–129.
22. Suber 2012, s. 65ff.
23. Francke 2013, s. 23.
24. Creative Commons, http://creativecommons.org/licenses/. CC är bara ett
exempel på licenser men det mest kända.
25. Vetenskapsrådet anger på sin webbplats att det från och med 2017 kommer
att kräva att forskarna publicerar med så kallad CC BY-licens. Denna licens ställer
höga krav på forskarna att släppa ifrån sig rättigheter, och om det alls ska vara
möjligt att genomföra krävs en gedigen diskussion och förankringsprocess. Det
förefaller rimligt att som finansiär öppna också för andra, något mindre genomgripande licenser. I rådets definition ryms också embargotider på mellan sex och
tolv månader; www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsallmannavillkor/fritillganglighetopenaccess.
26. En ingående och nyanserad diskussion om humanvetenskapernas respektive naturvetenskapernas metoder, material, publiceringstraditioner och idealtyper
finns i Janken Myrdal, Spelets regler i vetenskapens hantverk: Om humanvetenskap och
naturvetenskap, Stockholm: Natur & Kultur, 2009. Myrdal ifrågasätter också peer
review-granskning som det enda sättet att bedöma vetenskaplig kvalitet.
27. De involverade lärosätena är Göteborgs universitet, Lunds universitet och
Uppsala universitet. Jag är en av medlemmarna i styrgruppen, tillsammans med
andra representanter för lärosätena samt inbjudna representanter från forskningsfinansiärer och Kungliga biblioteket.
28. David Lawrence, Katarina Bernhardsson, Jörgen Eriksson m.fl., ”A national
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consortium for open academic books in Sweden: Final report”, 2013, tillgänglig
på: www.kb.se/Dokument/Om/projekt/open_access/2013/A_Consortium_Approach_to_OA_Books_final_report_2013-08-27.pdf.
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Mobilitet och skillnader
Det är de små skillnaderna som spelar stor roll när forskare
rör sig mellan olika institutioner och discipliner.

J

ag känner inte till någon annan forskare som likt mig själv
varit anställd vid samtliga fem danska universitet, även om två anställningar bara var i begränsad omfattning. Därtill har jag varit
tillsvidareanställd två år vid ett svenskt universitet. I andra länder har jag
bara varit under kortare studieperioder, men dock regelbundet; senast
var 2007 då jag var två månader i London.
Mobilitet – rörlighet – anses vara viktigt och värdefullt, men den är
inte alltid frivillig. Min bästa och lyckligaste flytt var också den mest
olyckliga. Efter att jag var färdig med mina grundstudier sökte jag ett så
kallat kandidatstipendium, vilket ungefär motsvarar gamla tiders doktorandbidrag, men med mer fasta anställningsvillkor. Prefekten nekade
emellertid att behandla min ansökan eftersom jag enligt hans uppfattning
inte höll på med historia. Jag var historiker men det ämne jag sökte för
– vilket nog bör nämnas – var genusforskning, närmare bestämt ”Kvinders liv i privatsfæren: Fertilitet og seksualitet”. Det låter harmlöst i dag,
men var det uppenbarligen inte i slutet av 1970-talet. Jag kände mig
förvisad, men kort därefter hade jag framgång med samma ansökan till
ett annat universitet, där jag slog ut den interna kandidaten.
Det var bra att byta miljö. Jag tror att jag skulle ha haft svårt att frigöra mig från gamla lärare och auktoriteter. Det är strukturer man som
student är ovillkorligt enrollerad i. Dessutom kom jag i och med flytten
in i en mindre ensidig och mer tvärvetenskaplig miljö, där man inte var
upptagen av att upprätthålla demarkationslinjer mellan vad som var
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riktig historia och vad som föll utanför ämnets gränser. Jag fick luft under
vingarna och modet att vara ”ämnesmässigt mobil” och kunde röra mig
mot kantområden.
Efter att ha fått min licentiatavhandling godkänd, flyttade jag frivilligt
till Köpenhamn, eftersom jag trodde att det fanns fler möjligheter där.
Det fanns det också, möjligen för att jag själv såg till att ha alla papper
och examina i ordning. På den tiden var det över huvud taget inte vanligt
att licentiera. Den traditionella doktorsgraden var i princip den examen
som fanns, och bara ett fåtal valde att ta den nya licentiatexamen, en
PhD-grad som liknar den svenska doktorsexamen. Jag blev i det närmaste mobbad – om än vänligt – och folk undrade varför jag skulle behöva utsätta mig för att examineras ytterligare en gång. Licentiatgraden
ledde dock inom kort till en ny anställning, och senare också till en fast
tjänst.
Men jag lät mig faktiskt examineras ytterligare en gång och avlade den
gamla doktorsgraden på uppmaning av min lärare från historiestudierna.
Han menade att det skulle ge mig – eller kanske snarare kvinnoforskningen – en godkäntstämpel och därmed frihet och mobilitet. Han hävdade att många fortfarande var osäkra på om detta nya ämne var vetenskapligt, och kanske hade han rätt.
Mobilitet och rörlighet är emellertid också slitsamt. Efter att ha bott
en längre tid i fyra olika städer var jag inte pigg på att flytta igen och
tackade faktiskt nej till en professur i historia, eftersom jag inte ville bli
det som i Danmark kallas för lyntogsprofessor, det vill säga en av alla dessa
forskare som tar sig till jobbet med de danska snabbtågen. Därtill stod
min håg mer till genusforskning än till historia. Därför tackade jag också
så småningom ja till en professur i genus i Lund ett par år senare. Genusforskningen hade expanderat mer i Sverige under 1990-talet än i Danmark, där snarare 1980-talet utgjort ämnets guldålder. Det var förstås
också en fördel att Lund kunde nås på en timme från Köpenhamn.
Det var alltså inte det fysiska avståndet, som gjorde det svårt, utan en
rad andra sorters avstånd som jag dock inte ska berätta om här. Jag återvände således till Köpenhamns universitet efter två år, men har aldrig
ångrat att jag kom till Sverige, och tycker än i dag att det var den bästa
vidareutbildning jag kunde få. Jag tog mycket med mig hem. Det var en
blandning av sådant som kunde användas för att förändra det danska
universitetssystemet och sådant som kunde bidra till att se systemets
fördelar. Jag förundras ofta över att dansk-svenska relationer inte sällan
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reduceras till att bli ett försvar för det egna, en kamp om vad som är bäst,
i stället för att användas så att båda systemen lär av varandra. Man blir
faktiskt klokare av att se det som är annorlunda. Jag ska bara ta upp en
enda sak här, som har med rörligheten att göra.
Först i början av 1990-talet fick Danmark en forskarutbildning som
lade fokus på fler delar av utbildningen än det äldre licentiatprogrammet,
där det enda som bedömdes var avhandingen. Genusforskarna var exempelvis snabbt ute, och fick programmet Betydninger af køn i tværvidenska
beligt perspektiv godkänt. Det var ett samarbete mellan danska kvinno- och
genusforskare. Dessutom beviljades ett par vanliga doktorandstipendier
och det hölls en rad kurser i ämnet. Att programmet trots detta inte
lyckades etablera sig, hänger samman med att fältet inte hade samma
status som i Sverige.
Reformens viktigaste förändring, enligt min mening, var att tvärvetenskapen och månginstitutionella miljöer stärktes. Men doktoranderna var
få. Hela Humanistiska fakulteten vid Köpenhamns universitet hade vid
denna tid inte fler doktorander än Historiska institutionen vid Lunds
universitet. I stället uppmanades forskarna att samarbeta nationellt, och
forskningsrådet gav över en tioårsperiod också rikligt med pengar till
nätverk. Därtill infördes en studieordning som inte var bunden till enskilda discipliner utan till huvudområden som humaniora, samhällsvetenskap eller medicin och så vidare, och som dessutom kunde skilja sig
åt mellan olika universitet. Det infördes också en regel om att doktoranderna skulle byta miljö under sin studietid. Önskvärt var förstås att man
tillbringade en viss tid utomlands, men det räckte att byta lärosäte. Doktorander från Köpenhamns universitet kunde åka till Lunds universitet
eller det dåvarande DPU, Danmarks pedagogiska universitet. Det var
förstås bra för småbarnsföräldrar, som därmed inte behövde flytta.
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Det är en stor fördel att för doktorander att komma bort från sin egen
institution och möta något annat. Också de kurser som doktoranderna
läste gick ofta utanför den egna institutionen. Här upplevde jag det
svenska systemet som mera slutet inom sina egna discipliner. Varje ämne
har sin studie- och examensordning, och det saknas krav på rörlighet.
Mobilitet måste emellertid också finnas på ett lokalt plan om vi
inte ska sitta i flygplan hela tiden och förorena klotet. Samtidigt som jag
skrev detta bidrag, fick jag ett elektroniskt nyhetsbrev, Gränsløs, som ges
ut av Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet (www.cors.
lu.se). Den här gången var det ett temanummer om narkotika och ett
meddelande om att det snart är dags för det 8:e mötet i Öresundsnätverket för genushistorisk forskning.
Vad har nu det med rörlighet att göra? När jag lämnade Sverige skrev
jag en krönika i Sydsvenskan med titeln ”Så kort og dog så langt”. Det är
bara fem mil mellan Köpenhamn och Lund, och ännu kortare till Malmö.
Ändå har det tagit sin rundliga tid att bygga en ”samarbetsbro” över den
fysiska bro som blev till för mer än tio år sedan. För trots att vägen är
kort, möter man hela tiden det annorlunda. I det nämnda nyhetsbrevet
Gränsløs har jag tidigare läst att Danmark och Sverige förhåller sig helt
olika till exempelvis sådant som sjukdomen ALS och till handikappades
sexualitet, och nu gläder det mig att läsa om de två ländernas skilda
inställningar till narkotika. Man kan möta det annorlunda bara en liten
bit bort.
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Mobilitet, nätverk och excellens
För att en satsning på svenska forskares internationella
akademiska rörlighet ska bli effektiv bör den vara
långsiktig och riktas mot elituniversitet.

F

örbättrad kunskap om vad som påverkar forskares mobilitet
och hur mobiliteten påverkar forskarsamhället framstår som central i dagens globaliserade samhälle. Som en indikator på universitetens höga globaliseringsgrad kan nämnas att tre av de fem universitet
som levererar flest doktorander till amerikanska doktorandutbildningar
numera ligger i andra länder än USA.1 Vi ser en motsvarande utveckling
när det gäller forskningens organisering. Forskargrupperna blir alltmer
globala i sin sammansättning, och samförfattade artiklar är allt oftare
skrivna av personer lokaliserade vid olika universitet och i olika länder.2
I denna globaliserade värld blir det allt viktigare att svenska forskningsinstitutioner etablerar stabila och nära relationer till de ledande universiteten i världen. Detta är inte något som händer spontant utan kräver
målmedvetenhet och långsiktighet i satsningen. Forskares mobilitet spelar en avgörande roll i detta sammanhang. När en forskare flyttar från en
institution till en annan skapas ett nätverk som länkar samman institutionerna. Genom dessa nätverk etableras forskningssamarbeten, sprids
information om lämpliga och rekryteringsbara forskare och så vidare. För
att öka det svenska forskarsamhällets produktivitet och kreativitet räcker
det inte med att finansiellt stödja mobilitet i största allmänhet, utan det
måste finnas stöd riktat till de mest produktiva och kreativa miljöerna i
världen och det måste vara en permanens i de länkar som etableras – mer
om detta nedan.
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Den typ av mobilitet som jag fokuserar på här är dels tillfälliga vistelser vid utländska universitet och forskningsinstitut (postdoktorsvistelser,
sabbatsterminer med mera), dels mer permanent mobilitet där forskare
vid svenska universitet flyttar till utländska universitet eller vice versa.
En annan typ av mobilitet som jag inte berör här är den inhemska, från
ett svenskt universitet till ett annat. Anledningen till detta är inte att
den interna mobilitetsnivån på något sätt skulle vara oproblematisk. Att
exempelvis 70 procent av professorerna och över 80 procent av lektorerna vid Lunds universitet avlagt sin doktorsexamen vid samma universitet3
är allt annat än ett hälsotecken.4 Att öka mobiliteten mellan svenska
universitet kräver dock delvis andra åtgärder än de som behövs för att
förbättra Sveriges internationella positionering, och därför kommer
dessa frågor inte att beröras här.
Artikeln är organiserad som följer. Jag inleder med att kortfattat diskutera forskares internationella mobilitet och dess effekter. Därefter berör
jag betydelsen av att etablera stabila långsiktiga relationer till de ledande
universiteten i världen, och jag avslutar med att kortfattat diskutera vilka
implikationer detta har för forskningsfinansiärer som RJ.
Texten ska inte ses som en redovisning av de senaste forskningsrönen
på området, utan som en personlig reflektion baserad på mina egna kanske något idiosynkratiska erfarenheter. Jag har inte själv forskat om
forskares mobilitet, men jag har omfattande erfarenheter av forskning
och undervisning vid olika universitet och institut i Europa, USA och
Asien som är relevanta i detta sammanhang.5

Mobiliteten och dess effekter
Det råder stor enighet om att mobilitet är viktig för forskares produktivitet och kreativitet och för deras möjlighet att befinna sig vid den internationella forskningsfronten, och mina egna erfarenheter understryker
detta. I början av 1980-talet fick jag möjlighet att vistas vid Harvard, först
som utbytesstudent och sedan som doktorand, och den perioden hade en
avgörande betydelse för min forskarbana. Vid Harvard blev jag varse att
forskarbanan kan vara en vocation och inte bara en occupation. Professorerna såväl som doktoranderna såg inte sina arbeten som 9–5-jobb – en
inställning som var vanlig bland svenska sociologidoktorander och lektorer på den tiden – utan de arbetade ofta både på kvällar och helger och
inte av tvång utan därför att de brann för sina ämnen. Den inställningen
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smittade av sig, och åren vid Harvard kom att forma min professionella
identitet och min inställning till akademiskt arbete. Tiden i Cambridge
Massachusetts och senare i Chicago och Oxford genererade dessutom ett
stort antal personliga kontakter som jag och de institutioner som jag
varit kopplad till haft oerhörd nytta av.
Existerande forskning kring dessa frågor ger dock inte några entydiga
belägg för att mobilitet och utlandsvistelser skulle ha någon påtaglig effekt på individernas produktivitet och kreativitet. Att forskningen inte
kunnat påvisa sådana effekter lär dock bero mer på små och bristfälliga
dataunderlag än på att mobilitet och kontakter med ledande forskningsmiljöer inte skulle ha några effekter.6 Det är framför allt viktigt att vara
uppmärksam på att mobilitetens effekter varierar påtagligt från individ
till individ. För vissa individer lämnar exempelvis en postdoktoral vistelse
vid ett utländskt universitet inga spår alls, medan den för andra individer blir av avgörande betydelse för deras framtida karriär och forskningsinriktning. För att få en korrekt bild av hur vistelser vid utländska universitet påverkar de berörda forskarna är det väsentligt att beakta sådana
faktorer, eftersom vi annars grovt lär underskatta mobilitetens potential.
Ytterligare en faktor som är av uppenbar betydelse är kvaliteten på det
utländska universitet som besöks. Universitetens produktivitet och
kreativitet är oerhört skevt fördelad, och åtminstone inom samhällsvetenskapen är den främsta talangen starkt koncentrerad till de 15–20 främsta
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universiteten i världen. Om en lovande postdoktoral forskare får tillfälle
att vistas en längre tid vid något av dessa universitet är sannolikheten för
kreativ påverkan betydande. Sannolikheten för sådan påverkan sjunker
emellertid snabbt när vi rör oss mot de lägre nivåerna i universitetens
hierarki. Om familjesituationen tillåter det, är givetvis möjligheten att få
vistas vid ett utländskt universitet något som de flesta forskare uppskattar, men av ovan nämnda skäl anser jag att man för forskarsamhällets
bästa bör vara restriktiv när det gäller finansiering av forskningsvistelser
vid mindre framstående universitet (åtminstone om medlen för sådana
ändamål är begränsade).
Ibland sägs det att de som varit utomlands på postdoktorala tjänster
har svårt att få erkännande för utlandsvistelsens värde när de återvänder
till Sverige och att detta kan verka avskräckande. Åtminstone när det
gäller längre vistelser vid ledande internationella universitet är min egen
erfarenhet den rakt motsatta. Sådana vistelser har ofta betydande effekter
genom att de höjer forskarnas egna ambitioner och att de etablerar värdefulla kontakter som i sin tur gör forskaren mer produktiv och eftertraktad
på den akademiska marknaden. Dessutom talar mina egna erfarenheter
för att utlandsvistelsers effekter ofta förstärks av den typ av mekanism
som sociologinestorn Robert K. Merton utgick från i sin berömda artikel
om ”Matteuseffekter” inom vetenskaperna.7 Personer som inte själva kan
bedöma värdet av en persons forskning förlitar sig ofta i stället på vilket
universitetet personen ifråga kommer ifrån. På så sätt kan universitetets
grad av excellens ”smitta av sig” även på den tillfälliga besökaren och
öppna upp dörrar som annars skulle ha förblivit stängda. Den motsatta
dynamiken kan givetvis förväntas när det gäller vistelser vid mindre
prominenta utländska universitet.

Stabila relationer
till internationella elituniversitet
Av flera olika skäl menar jag att vi systematiskt bör sträva efter att etablera stabila relationer till internationella elituniversitet. Låt mig diskutera ett konkret exempel för att tydliggöra varför jag anser att så är fallet.
I mitten av 1990-talet utlyste den dåvarande svenska regeringen medel
för ”långsiktigt och kontinuerligt forskningssamarbete med utländska
elituniversitet”.8 Sociologiska institutionen i Stockholm fick ett av dessa
anslag för att utveckla ett samarbete med Harvard och Oxford, och några
196

93326-1_T_v1_RJ_1_Trimboxes_ipp Page 197

31-Mar-15

mobilitet, nätverk och excellens
år senare fick institutionen även ett anslag från Stint, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, som gjorde det möjligt
att även inkludera Columbia i nätverket. Under en tioårsperiod hade vi
ett stadigt flöde av professorer från dessa universitet som presenterade
sin forskning vid institutionens seminarier och som gav korta intensiva
doktorandkurser. Många doktorander och nyblivna doktorer i Stockholm
fick dessutom möjligheten att tillbringa en termin eller två vid dessa
universitet. Under dessa år startades även en årlig doktorandkonferens
som fortfarande existerar och där värdskapet cirkulerar mellan universiteten. Dessa årliga konferenser har betytt enormt mycket för doktoranderna i Stockholm. De har inte bara exponerat dem för intressant
forskning och sporrat dem att producera artiklar av samma kvalitet som
doktoranderna vid Harvard, Oxford och Columbia, utan har även etablerat värdefulla sociala nätverk som inte kunnat skapas på annat sätt.
Sociologiska institutionen i Stockholm var fram till början av 1990talet en seriös men lite sömnig institution som dominerades av lektorer
och adjunkter som inte längre hade något intresse för forskning. De
stabila relationer som etablerades till Harvard, Oxford och Columbia
ledde till en total förändring av institutionens karaktär och skolade en ny
generation av doktorander som hade en betydligt mer internationell
inriktning än tidigare generationer. De främsta doktoranderna började
publicera artiklar i de främsta sociologitidskrifterna i världen och sitter
nu själva som professorer i Stockholm, Lund, Barcelona och Uppsala.
Institutionen står sig fortfarande mycket väl. Doktorander och postdoktorala forskare rekryteras ofta internationellt och institutionen hör till
de främsta i Europa och åtminstone till de 25–50 främsta i världen.9
Detta skulle ha varit otänkbart om inte institutionen blivit del av ett
nätverk med täta och långsiktiga relationer till några av världens främsta
universitet.

Vad kan och bör
forskningsfinansiärerna göra?
Exemplet med Sociologiska institutionen i Stockholm visar på den omdanande kraft som etablerandet av stabila relationer till ledande universitet kan ha. Med relativt modesta investeringar transformerades institutionens inre liv och den typ av forskning som bedrivs där. Kan dessa
resultat generaliseras och motsvarande insatser förväntas ha liknande
197

93326-1_T_v1_RJ_1_Trimboxes_ipp Page 198

31-Mar-15

peter hedström
effekter vid andra institutioner? Jag är övertygad om att så är fallet,
men det är viktigt att betona två avgörande betingelser för framgång:
1) satsningen måste vara långsiktig och 2) den måste bygga på och förstärka redan existerande relationer.
Vad som behövs är särskilda forskningsmedel för samarbete med institutioner vid utländska elituniversitet (där ”elituniversitet” exempelvis
kan operationaliseras som universitet som rankas bland de femton främsta i världen på någon av de etablerade rankinglistorna). Medlen skulle
användas för att finansiera postdoktorala vistelser vid dessa elitinstitutioner, gästprofessurer för forskare från dessa institutioner, gemensamma
workshops med mera.
För att få den typ av omdanande effekt som vi här talar om krävs långsiktiga satsningar. Min gissning är att en satsning på åtta till tio år är en
lämplig längd, eftersom relationen till de utländska universiteten då har
möjlighet att påverka institutionens interna kultur såväl som ett stort
antal doktorander.
För att ett samarbete av denna omfattning ska bli till och fungera som
avsett krävs att det redan finns etablerade länkar mellan seniora forskare
vid de svenska institutionerna och forskare vid de utländska institutionerna. Utan sådana länkar kommer den nödvändiga motivationen hos
de utländska forskarna att saknas, och programmet kommer sannolikt
att antingen misslyckas eller bli mycket kostsamt.10 Men med en långsiktig satsning på ledande svenska forskare som redan har visst samarbete
med de utländska elitinstitutionerna kan betydande effekter uppnås.

*
1. J. Mervis, ”Top PhD feeder schools are now Chinese”, Science, 321, 2008, s.
185.
2. S. Wuchty, B. F. Jones & B. Uzzi, ”The increasing dominance of teams in the
production of knowledge”, Science, 316, 2007, s. 1036–1039.
3. Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter. Statistisk analys 2012/1, Stockholm: Högskoleverket, 2012.
4. Som en jämförelse kan nämnas de betydligt rimligare internrekryteringsnivåer
som råder vid det universitet där jag själv disputerade, Harvard, och det universitet
där jag startade min akademiska bana, University of Chicago. Endast 24 procent
av professorerna (full professors) vid Harvards och Chicagos sociologiska institutioner har disputerat vid samma universitet.
5. Jag genomförde min grundutbildning vid Stockholms universitet och min
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forskarutbildning vid Harvard. Jag började min akademiska bana vid University
of Chicago och var sedan professor vid Stockholms universitet. Jag har därefter
varit professor i Oxford, dekan vid Singapore Management University, vd för Institutet för framtidsstudier och är nu professor och chef för Institutet för analytisk
sociologi vid Linköpings universitet.
6. P. E. Stephan, C. Franzoni & G. Scellato, ”International competition for
PhDs and postdoctoral scholars: What does (and does not) matter”, i W. R. Kerr,
J. Lerner & S. Stern (red.), Innovation Policy and the Economy. Vol. 15, Chicago: NBER
& University of Chicago Press, under utgivning 2015.
7. R. K. Merton, ”The Matthew effect in science: The reward and communication systems of science are considered”, Science, 159, 1968, s. 56–63.
8. Se proposition 1992/93:170, Forskning för kunskap och framsteg.
9. Enligt 2013 års så kallade QS-rankning av universitetsinstitutioner var den
rankad som nummer 28 i världen och enligt 2014 års rankning var den nummer
49. Se www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/
2013/sociology, hämtat 9 februari 2015.
10. Singapore, där jag var verksam som dekan under en kortare period, har visat
att det går att snabbt lyfta universitetens status utan att nödvändigtvis bygga på
redan existerande nätverk, men kostnaderna blir då av en helt annan omfattning
än de förhållandevis marginella investeringar vi talar om här.
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Integrativa plattformar för
de humanistiska vetenskaperna
Kunskapsintegration är nyckeln till framsteg inom forskningen,
och den digitala revolutionen tillhandahåller enorma mängder
av data. Ändå lider humanistisk forskning av disciplinära
och institutionella begränsningar som upprätthåller
en analog forskningspraxis.

T

rots envisa påståenden om motsatsen befinner sig de humanistiska vetenskaperna inte i något kristillstånd. Bilden som
framträder i en aktuell rapport, grundad på intervjuer med ett
stort antal humanistiska forskare, är att de är mycket angelägna om sina
verksamheters sociala värde och väl medvetna om deras långsiktiga
betydelse för att tackla globala utmaningar.1 De humanistiska disciplinerna är vitala och vakna inför nya ämnesområden och metoder. Det
framgår också i rapporten att de institutionella strukturerna återspeglar
frågor som formulerades i det förflutna, och att historiska tillfälligheter
därför ofta avgör vilka stödstrukturer som forskningen kan räkna med.
Konsekvensen är att förespråkare för nya forskningslinjer inte bara måste
vara goda forskare; de nya satsningarnas framgång är också ofta beroende
av organisatorisk talang och skicklig lobbyverksamhet. Det kommer visserligen alltid att finnas sådana hinder, men det kan vara fruktbart att
fundera över om forskningens inriktning skulle kunna främjas av andra
stödstrukturer än de som finns i dag.
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Lärdomar från molekylärbiologin?
På 1960-talet utvidgades biologiämnet till studiet av molekylärt liv. Men
framstegen inom den nya disciplinen skedde inte lika snabbt som pionjärerna förväntat sig. Dröjsmålet har förklarats med att molekylärbiologin inte krävde ”omfattande, dyrbar utrustning, som partikelfysik. Därför
saknade europeiska regeringar motivation att förena sina ansträngningar
och gemensamt bygga upp ett supranationellt laboratorium, ’efter
CERN:s förebild’.” Vetenskapshistorikern John Krige anser emellertid
att den förklaringen bortser från det motstånd som fanns inom själva
disciplinen. Ledande gestalter på området ville i första hand följa nationella institutionella vägar och menade i grund och botten att ett europeiskt fokus skulle kunna ”mjölka mänskliga och finansiella resurser
ur begynnande eller planerade program vid universitet och nationella
forskningscentra”.2
Likaså hävdas det ofta att humanvetenskaperna inte behöver storskaliga anläggningar och att deras forskningsverksamhet helst ska bedrivas
vid universitetens fakulteter, just på grund av att mycket av forskningen
har en nationell agenda och är intimt sammanlänkad med akademisk
undervisning.
Jag håller med om iakttagelserna, men jag anser det vara värt att
överväga om man utöver ämnesrelaterade och institutionella grundvalar
kan vinna ytterligare fördelar av att genomföra större investeringar i
supranationell skala. Argumenten för det är desamma som röjde vägen
för EMBL (European Molecular Biology Laboratory), nämligen att (a) större
(eventuellt jämförande) projekt kan göra det lättare att formulera nya,
riskfyllda frågeställningar inom forskningen och (b) man tillhandahåller
ett socialt nätverk som bidrar till att undanröja det som Ulrich Beck och
Natan Sznaider så träffande kallar metodologisk nationalism.3
När EMBL inrättades på 1990-talet medförde det en kraftfull stimulans för hela fältet, inte minst genom att skapa ett fokus för forskningsprogrammen och skola en ny generation av ytterst framstående yngre
forskare, som nu inte bara fick kontakter med ledande företrädare för
fältet utan ett helt nätverk av kolleger inom sina framtida verksamheter.
I dag består EMBL av 85 oberoende forskargrupper och har 1 760 anställda från 60 olika länder. De kommer från ämnesområden som biologi,
fysik, kemi och datavetenskap. EMBL erbjuder en mångfald av utbildningsmöjligheter för doktorander, postdok-studerande och gästforskare,
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och tillhandahåller kärnresurser som är dyra att bygga upp och underhålla. Återigen ligger ingenting av detta särskilt långt från behoven inom
avancerad modern humanistisk forskning. Den enda skillnaden är att vi
inte har samma möjligheter.
För att tillgodose dessa syften föreslogs i Humanities World Report ”integrativa plattformar” som en ny möjlighet. Låt mig försöka ge detta
skelett till idé lite mer kött på benen.

Varför behöver humaniora integration?
I en bemärkelse har de humanistiska vetenskaperna, precis som allt kunskapssökande, alltid behövt integration. Karl Popper formulerade det
insiktsfullt: ”Vi studerar inte specifika ämnen, vi studerar problem. Och
problem kan skära tvärs över gränserna för vilket ämnesområde eller
vilken disciplin som helst.”4 Men det är samtidigt så att nya sätt att närma sig fält som kognition, miljö, medicin, visualisering och så vidare har
öppnat dramatiskt annorlunda, framväxande forskningsområden och
-metoder som i sig är beroende av integrationsansatser.5 I Humanities
World Report sammanfattar vi dessa utvecklingslinjer på följande sätt:
[…] digital metodologi gör att forskare kan utnyttja och sammanställa
data av starkt varierande ursprung och karaktär. Nya ansatser har gett
upphov till multi- och interdisciplinära forskningsfält som kognitionsvetenskap, medicinsk humaniora, humanistisk miljövetenskap och så
vidare. Nya tillämpningar av humanistisk forskning bidrar också till
integreringen av vetenskaplig och annan kunskap, vilket exempelvis sker
i användningen av historiska data för samhällsplanering, berättarmodeller
inom affärslivet, konstnärlig teknik i medier, filosofi inom bioetik och så
vidare. Dessutom börjar traditionella etablerade discipliner som språk,
litteraturvetenskap, idéhistoria med mera bli allt viktigare för att överskrida kulturella gränsdragningar i en alltmer globaliserad värld.6

Den konventionella ståndpunkten är att teknik och naturvetenskapliga
upptäckter är de moderna samhällenas primära drivkrafter. Grundantagandet inom humanvetenskaperna är raka motsatsen – vi som människor drivs inte av vad vi äter, utan av vad vi vill äta. Tanken, intentionen,
är primär för allt mänskligt handlande. De humanistiska (och samhällsvetenskapliga) disciplinerna ägnar sig åt den starkaste drivkraften av alla
– motivation. Vi människor drivs av strävanden, rädsla och hopp, och vi
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rationaliserar vårt handlingssätt genom att berätta historier. I snabbt
föränderliga tider är vår förmåga till överlevnad beroende av att vi känner
förtroende och upplever att vi har en tydlig riktning.
Traditionellt är forskares roll att mäta och förstå världen. Vi kan ge
råd, men valen bör helst överlåtas åt politiker. De humanistiska vetenskaperna ser sig ofta som ganska avlägsna, eller rentav frikopplade, från
den politiska processen. Skiljelinjen mellan vetenskap som observationsplattform och som mänsklig verksamhet sätts nu på spel av förändringar,
både i den vetenskapliga processen och i vår omvärld.
2000-talet kännetecknas av att det vi kallar design, planering och
utformning, på gott och ont ersätter tradition. Vi ifrågasätter, omdefinierar och omformar processer och produkter genom att välja element som
har starkt varierande ursprung och kontext. Detta designtänkande ger
oss hittills oanad frihet, stort utrymme för skapande och en vidgad
horisont. Avigsidan med ett samhälle som grundas mer på design än
på tradition är den ständiga rädslan för att vi själva och det vi tror på
ska bli redundant och tömmas på mening och syfte. Globaliserade samhällen har upplevt en backlash av motstånd mot förändringar och immigration. Vi ser i själva verket hur hela religiösa system som islam med
hjälp av 2000-talets medier omformas för att driva krafterna bakom
Islamiska staten in i en drömvärld i form av ett kalifat från 600-talet. Ett
samhälles förmåga att bemästra sådana utmaningar med kreativitet,
hållbarhetstänkande och en inkluderande inställning blir alltmer avgörande för den ekonomiska, sociala och kulturella överlevnaden och
tillväxten.
Dessa utmaningar ger universitetet en ny roll, både som tolkare av
förändring och som källa till innovation. Konstarterna och de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna ingår i myntets båda sidor
– men den nya aspekten är att de som bemästrar designelementen blir
vinnare i ett designsamhälle. Det räcker inte längre att vara ekonomisk
eller teknisk expert. Hårt arbete är i och för sig fortfarande en avgörande
ingrediens för ekonomisk framgång. Men vi har för länge sedan lämnat
den industriella tidsåldern bakom oss, och konkurrensfördelar är mindre
beroende av produkttillverkning än av innehållsdesign och – ännu mer
svårgripbart – av hur vi organiserar oss och kommunicerar. Därför måste
vi utnyttja all kunskap som finns tillgänglig. Ändå är de humanistiska
vetenskaperna den enda resurs som fortfarande är förhållandevis outnyttjad. Fokus på kunskapsintegration under de humanistiska vetenskapernas
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ledning kan därför ge hög avkastning, inte bara för kunskapsproduktionen utan för samhället i stort.

Vad är en integrativ plattform?
Integrativa plattformar förekommer bland annat inom näringslivet och
på pedagogikens område. I Big Data-världen är integrativa digitala plattformar nyckeln till insamling och analys av marknadstrender och -mönster. På liknande sätt har integrering av olika medier gjort att tjänster kan
tillhandahållas via internet i ett brett urval av mobila konsumentprodukter. I utbildningsvärlden är integrativ inlärning en teori som bidrar till
att studenter kan skapa sammanhang tvärs över olika kursplaner och
utveckla multidisciplinär förståelse.
En n-gram7-sökning på ”integrativ plattform” visar att begreppet
började användas flitigt inom datavetenskapen omkring 1990. Det definierades då som ett expertsystem som ”fungerar som en uppsättning
frontend-verktyg med kunskapsrepresentation i expertsystemets kunskapsbas som är länkad till objektrepresentationen i CASE [Computer
Aided Software Engineering]-encyklopedin”.8 Frontend-verktyg utvecklades
på 1980-talet för att ”överbrygga den traditionella kommunikationsklyftan mellan användare och analytiker”. Det avslöjade dock ofta nya problem, antingen att vissa verktygsuppsättningar var starkt begränsade eller
att en metodoberoende verktygsuppsättning kunde orsaka katastrof om
den förenades med avsaknad av standarder. Ludwig Slusky och Parviz
Partow-Navid satte därför upp som mål att bygga integrativa plattformar
för att ge IT-specialister råd om affärsverksamheters olika krav och hitta
metodologiska lösningar genom omfattande interaktion med användare.
Enligt dem skulle målet nås genom att man tillförde nödvändig information, eliminerade motsägelser och vaghet samt förfinade och vässade
problemens omfattning och begränsningar.
Expertsystemen har kommit långt sedan dess, men de utmaningar som
identifierades har inte försvunnit. Slusky och Partow-Navids språk kan
låta främmande för humanister, men det är nyttigt att fundera över
potentiella implikationer av deras argument. Det är inte främmande för
humanvetenskaperna att tillföra ”nödvändig information, eliminera
motsägelser och vaghet samt förfina och vässa omfattning och begränsningar” av problem, och det är inte heller interaktion med användare
(oavsett om de är akademiker i andra discipliner eller slutkonsumenter
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av humanistiska forskningsresultat). Ändå vill jag påstå att vi i den rådande akademiska ordningen drabbas av stora alternativkostnader som
orsakas av brist på integration av metoder och insikter samt brist på
överföring till kunskapsanvändare inom och utanför de humanistiska
vetenskaperna.

Vad behövs i en integrativ plattform
för de humanistiska vetenskaperna?
En integrativ plattform för humaniora bör vara mer än forskningsprojekt
och centra för humanistisk forskning. Som det står i Humanities World
Report skulle de avgörande karaktäristika vara att plattformarna
för samman experter från alla vetenskapliga och akademiska fält för att
identifiera, granska och utveckla aktuell kunskap […] och identifiera vad
vi vet och vad vi – utifrån ekonomiska och samarbetsmässiga satsningar,
metodologiska förbättringar och teoretisk finslipning – skulle kunna veta.
[…] De bör syfta till att undanröja barriärerna mellan humanvetenskap,
samhällsvetenskap och naturvetenskap, mångfaldiga framstående forskningsmiljöers lärdomskapacitet och möjliggöra överföring av samlade
kunskaper och resultat mellan forskare och andra aktörer i samhället.
Dessutom skulle dessa plattformars transnationella struktur, och de
verksamma gruppernas reflektionsprocesser, utveckla nya best practices för
en global humanistisk vetenskap.9

Enligt den mest positiva läsningen förutses i EU:s nuvarande forskningspolicy, Horizon 2020-programmet, att samhälls- och humanvetenskaperna på ett naturligt sätt kommer att integreras brett i samtliga sociala
utmanande uppgifter, för att bättre utnyttja insikter i människors motivation, beteende, policy och handlingssätt. Vad jag anser saknas är dock
en tydligare beskrivning av hur underutnyttjade humsam- eller SSHdiscipliner ska kunna tillämpas på de stora framtidsfrågorna. För att det
ska vara möjligt kan det vara bra att inte bara tala om den övergripande
termen SSH. Det står klart att vissa discipliner kommer att få större delen
av Horizon 2020:s finansiering av SSH, medan ett stort antal andra discipliner helt kommer att utelämnas. Inom områdena livsmedel och miljö
kommer discipliner som ekonomi, juridik, kognitionsvetenskap och delar
av sociologin att få åtminstone viss finansiering. Dessa discipliner har
historiskt finansierats från EU, i alla fall sedan det fjärde ramprogrammets
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tid. Å andra sidan åsidosätts nya perspektiv på humanistisk miljövetenskap (geografi, historia, litteraturvetenskap, konstvetenskap), som ägnar
sig åt grundläggande frågor om mänsklig motivation och mänskligt beteende och som engagerar bokstavligt talat tusentals akademiker i Europa.
De flesta av dessa är helt frikopplade från Horizon 2020 och deras känsla av att inte höra dit kommer bara att förstärkas genom de nya arbetsprogrammen.
Den aktuella bristen på kunskapsintegration inom hela det humanvetenskapliga spektret, som krävs för att kunna angripa de största samhällsutmaningarna, är ett sätt att kasta bort initierade perspektiv, och det
påverkar samhällsutvecklingen negativt. Därför föreslår jag att Horizon
2020 – alternativt sympatiserande privata finansiärer – skapar integrativa plattformar som blir fora för nätverkande, kapacitetsuppbyggnad och
förberedelse för interdisciplinära och transdisciplinära projekt. De kan
bidra till att sammanföra experter från samtliga vetenskapliga och akademiska fält, för att identifiera, analysera och förverkliga kunskapsmässiga genombrott.
Integrativa plattformar bör hjälpa till med att undanröja barriärerna
mellan humanvetenskap, samhällsvetenskap och naturvetenskap, mångfaldiga framstående forskningsmiljöers lärdomskapacitet och möjliggöra
överföring av samlade kunskaper och resultat mellan forskare och andra
aktörer i samhället. En plattform kan starta som en virtuell enhet, men
jag tror – återigen med ledning av erfarenheter från EMBL – att det i
slutänden är nödvändigt att ha en eller flera fysiska plattformar. Sådana
integrativa plattformars transnationella struktur, och reflektionsprocesserna i arbetsgrupperna, skulle säkert etablera Europa som globalt ledande
inom de humanistiska vetenskaperna.

Hur det skulle kunna fungera
Hur skulle ett sådant europeiskt forskningsprojekt kunna se ut? Jag är
fast övertygad om att forskningsprojekt måste grundas på bottomupforskning som drivs av nyfikenhet och därför inte ska baseras på mer
begränsade policyprocesser. Det kan i och för sig vara praktiskt att presentera ett exempel, för att ge viss substans åt idén.
En tänkbar kandidat kan vara humanistisk miljövetenskap. I drygt
ett decennium har europeiska historiker, litteraturkritiker, filosofer och
så vidare flockats i tusental för att studera människans och naturens
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grundläggande villkor på nya och mycket lovande sätt. Medan klimatförändringen pågår kan naturvetare diskutera åtgärder och utvecklingslinjer, men själva kärnfrågan som forskningen står inför är hur vi som art
ska kunna leva med omvälvningarna i vår miljö, och samtidigt förändra
vårt beteende till livsstilar som globalt sett är mer hållbara. Detta är i
grund och botten ett humanistiskt problem – en utmaning som ställer
krav på alla humanistiska discipliner som sysslar med mänsklig motivation och anpassning.10
Ett första försök att införa en integrativ plattform skulle därför kunna
inriktas på mänskligt handlande och miljöförändring: Platform for Human
Action and Environmental Change. Syftet skulle vara att kanalisera expertkunskaper från humaniora och samhällsvetenskap genom att bemöta
sociala, kulturella och centralt styrda formuleringar av och reaktioner på
miljöproblem. Det skulle bli ett experiment i social innovation för de
humanister som är beredda att samarbeta utanför sina egna bekvämlighetszoner och bidra med expertkunskaper till en gemensamt framtagen
forskningsagenda. En integrativ plattform skulle göra det möjligt för
Europa att utnyttja fördelen av att ha tagit ett första steg mot att begreppsligt formulera förhållandena mellan social rättvisa, global förändring och miljöproblem. En integrativ plattform skulle också ge stöd
åt gemensamma insatser för en allmän standardhöjning av miljökunskaperna, som kan öka samhällets motståndskraft inför miljöförändringarna. Plattformen skulle erbjuda utbildningsplatser för doktorander
och möjligheter för postdok-studerande och yngre forskare att arbeta i
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olika forskargrupper kring människans perspektiv på och förmåga att
leva med miljöförändringar.
Andra tänkbara kandidater till integration kan vara frågor om mänsklig kognition och språk. Kognitionsvetenskapen har gjort enorma framsteg och ställt humanistiska discipliner som filosofi och pedagogik inför
stora utmaningar. Lingvistisk forskning har på liknande sätt gjort oerhörda landvinningar i samverkan med datavetenskap, arkeologi, genetik
och en rad andra akademiska ansatser. Kärnpunkten är att man skulle
kunna vinna så mycket mer på en storskalig satsning.

Slutsats
Den australiensiske fysikern Michael Nielsen formulerar sig otvetydigt:
”Vi befinner oss på gränsen till den mest avgörande vetenskapliga omvälvningen på över 300 år. Internet förvandlar hela vår kollektiva intelligens’ beskaffenhet och vår ställning i världen.”11 Enligt Nielsens uppfattning står vi ännu på tröskeln till att ta steget från analoga till digitala
forskningsmetoder. Han intresserar sig framför allt för naturvetenskaperna; jag har här lagt fram tanken att vi inte bör vara mindre fokuserade på de humanistiska vetenskaperna. Metodologiska framsteg – som
i många fall bygger på digitala verktyg – och begreppsmässiga genombrott
visar ännu tydligare att humaniora kräver både ökade kunskaper och en
socialt trygg framtid. Det är därför vi måste förstärka finansieringen för
de humanistiska vetenskaperna på ett sätt som kan skapa uttalat transdisciplinära och interdisciplinära forskningsmiljöer.12
I motsats till vad som ofta hävdas är humanistisk forskning inte billig.
Vi behöver arbetskraft i lika hög grad som naturvetenskaperna, och vi
behöver utrustning och resurser i samma utsträckning som dessa. Vi
behöver inga CERN-liknande investeringar – men det gör inte heller de
flesta naturvetenskapliga discipliner. Vad som krävs är flexibla finansieringsförutsättningar, fokus på att etablerade forskare ska prestera resultat och att yngre forskare ska utbildas med sikte på den akademiska
forskningens behov vid 2000-talets mitt. Vi behöver förena intellektuell
energi och resurser på samtliga fält inom humaniora, på ett sätt som
öppnar vägar till discipliner bortom våra egna och till samhället i stort.
Den springande punkten är att befintliga och framtida discipliner kan
dra stor fördel av den sociala innovation som sker i sådana forskningsmiljöer som integrativa plattformar.
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Minnen, idéer och stämningar
Riksbankens Jubileumsfond har som finansiär av humaniora
och samhällsvetenskap en unik och viktig roll i det svenska
forskningslandskapet, som det är viktigt att värna.

H

istoriker med dåligt minne är inte så sällsynta. Jag tillhör
själv den gruppen. Ändå är det ju som Marcel Proust säger då
han jagar den tid som tycks ha försvunnit, ha ”gått upp i rök”.
Någonstans gör den sig påmind, på samma vis som röken väcker minnen
om eld, ljus eller jakten på ved. Det förgångna har inte lösgjort sig från
oss utan tränger sig på. Det sker inte endast som anekdoter och berättelser utan lika ofta i associationer, ljud, smaker eller dofter. Ljudet av en
dörrklocka fick Proust att erinra sig föräldrarnas steg då de följde en gäst
ut. Det var för honom signalen för att hans mor skulle bli fri att komma
upp till barnkammaren.
Från mina år med Riksbankens Jubileumsfond minns jag förvisso
flera viktiga diskussioner. Till exempel om avvägningen mellan projekt
och stora forskningsprogram, vad som kunde vara en rimlig overheadkostnad för universitetens administration att utkräva av små enmansprojekt, och hur humanister med sina traditioner att publicera monografier
skulle drabbas ifall kvalitet kom att likställas med kvantifieringar av
artiklar i internationella tidskrifter.
Fonden höll fronten gentemot överdriven tilltro till kvantifieringar av
tidskriftsartiklar. På den punkten var enigheten stor. Mer kontroversiellt
var det att stötta större projekt, så kallade program, som RJ kom att göra
under min period som ordförande. Det skedde inte utan invändningar.
Flera forskare i beredningsgrupperna uttryckte oro över att de disponibla
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medlen för mindre projekt skulle krympa. Oron var nog berättigad. Själv
var jag kluven men ansåg att större mångvetenskapliga projekt ändå
borde prövas, om ock endast i en omfattning som inte skulle allvarligt
rubba balansen i RJ:s policy. Den tredje frågan – i vilken utsträckning det
är rimligt att unga forskare med ett treårigt projekt samt en dator och ett
skrivbord på sin institution ska hjälpa till att betala sitt universitets kostnader för gemensamma lokaler, administration och bibliotek – väcker
alltjämt starka känslor.
Trots allt är det emellertid inte främst debatterna jag minns, utan
människor, stämningar, utbyte av idéer och det goda samarbetet med
kolleger, kanslipersonal och vd.

Doften av kaprifol och bli ordförande i RJ
Vi diskuterade vilken som var den allra bästa av alla geniala svenska sommarvalser, mina syskonbarn och jag på verandan i Bohuslän. Från klippan
bredvid doftade kaprifolen. Inifrån stugan hördes en envis telefonsignal.
Min systerson Andreas gick in och svarade. Han kom snabbt tillbaka.
”Det är Dan Nånting, från Stockholm, som vill prata med dig. Det är
visst något viktigt!”
Så gick det till när Dan Brändström frågade om jag kunde tänka mig
att bli ordförande i Riksbankens Jubileumsfond. Han talade ärligt, entusiastiskt och övertygande. Och uppgiften var viktig. Jag tackade dock inte
ja med detsamma utan bad om en liten betänketid. Det som avgjorde
saken var nog att RJ hade en arbetande ordförande i den bemärkelsen,
att hon/han också kunde vara medlem av de beredningsgrupper där den
egna vetenskapliga kompetensen bäst passade in. På det viset innebar
uppdraget inte endast att delta i övergripande strategidiskussioner och
sitta ordförande i styrelsemöten. Det betydde också att jag skulle läsa
projektansökningar och i samarbete med en grupp forskare välja ut de
ansökningar som prioriterades. Jag kom alltså även under RJ-åren att
stå i nära kontakt med pågående forskning och unga forskare – det som
jag alltid velat göra under mitt yrkesliv. Och jag upprätthöll hela tiden
parallellt min professur vid Lunds universitet, med många doktorander
att handleda. Kombinationen innebar onekligen en risk för överansträngning. Jag kunde inte heller titta in på kansliet i Stockholm lite då och
då, utan måste koncentrera mina RJ-möten till vissa dagar. Men kombinationen hade också sina fördelar. Jag hade hela tiden ett öra mot grund212
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verksamheten vid universiteten och stod mitt i de forskningsdebatter som
fördes vid seminarieborden. Samtidigt fick jag del av RJ:s övergripande
kunskaper om forskningsinitiering och -finansiering.
Först efter det att jag tackat ja, fick jag veta att jag skulle få ytterligare
en uppgift mot slutet av min period, nämligen att hitta en efterträdare
till Dan Brändström. Vi hade en omsorgsfull beredning med en stor anställningskommitté hämtad ur styrelse, beredningsgrupper och kansli.
Medlemmar i kommittén gick igenom skriftliga meriter, hade samtal med
en rad referenspersoner och genomförde grundliga intervjuer med de
mest aktuella kandidaterna. Efter en lång dag med intervjuer visade sig
enigheten vara stor. Det blev Göran Blomqvist.

Doft av kaffe och glada skratt från köket
Minnena från åren med RJ handlar inte bara om det som hände, utan
också om en skön stämning. I mitt liv har jag varit på flera arbetsplatser
och trivts på samtliga. Ändå var det någonting särskilt med den vänliga
atmosfären på RJ:s kansli, alltifrån mottagandet i receptionen. Verksamheten präglades av arbetsglädje, ömsesidig hänsyn och ansvarskänsla. Var
och en arbetade självständigt. Men alla var öppna för diskussioner och
sökte utan prestige samråd med varandra, om någonting var problematiskt. Jag mötte med andra ord en arbetsplats som var både professionell
och trivsam. Där förbereddes beslut som var viktiga för forskningen vid
svenska universitet, där kläcktes nya idéer om forskningsfinansiering,
kontakter med andra fonder eller administrativa omläggningar.
Och så ständigt denna goda stämning, kaffedoften och de glada skratten från köket!

Bekymrade ansikten
och dilemmat att bedöma forskningsprojekt
Den mest arbetskrävande uppgiften för min del genomfördes dock inte
på RJ:s kansli, utan hemma i mitt arbetsrum då alla projektansökningar
skulle läsas. Jag minns ljudet från min skrivare när den manglade fram
tusentals sidor text som jag sorterade och häftade ihop för att läsa under
sena kvällar.
Det var inget lätt arbete. Många kreativa forskare hade gjort sitt bästa
för att skriva intressanta ansökningar. I den ena beredningsgruppen där
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jag ingick skulle vi bedöma projekt från disciplinerna arkeologi, etnologi,
filosofi, historia, till viss del ekonomisk historia samt teologi och religionsvetenskap. I den andra gruppen där jag deltog, handlade det om de stora
programmen från hela RJ:s ansvarsområde: samhällsvetenskap, juridik,
teologi, religionsvetenskap och humaniora. Medlemmarna av beredningsgrupperna var beundransvärda i sitt arbete. Majoriteten var forskare. I
varje beredningsgrupp ingick dessutom någon som representerade världen
utanför universiteten. I RJ:s fall är det riksdagsledamöter eftersom RJ:s
finansiella grund en gång lades genom en donation från Riksbanken, som
är en av riksdagens myndigheter. Relationen mellan riksdagsrepresentanterna och forskarna präglades av ömsesidig respekt för varandras
kompetenser. Politikerna kunde komma med viktiga synpunkter på samhällsvärdet i många ansökningar. Men de markerade alltid lojalt att det
måste vara forskarnas bedömning som fällde utslaget.
Om jag ska lyfta fram några problem i själva bedömningsverksamheten,
är det alltså inte alls det faktum att enstaka politiker deltog. Tvärtom
kunde deras utifrånposition vara nyttig. Det allra svåraste låg i stället i
att vi var tvungna att varje gång avslå så många ansökningar, också riktigt
intressanta sådana. Svårt är det inte minst eftersom bedömningen i hög
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grad gäller planer för forskning, idéer om kommande forskning, hopp om
resultat, det vill säga forskning som ännu inte existerar. Och de som söker
medel kan i varje fall i de kortare treåriga projekten vara ganska okända
för medlemmar av bedömningsgrupperna, medan problemet med de
stora programmen möjligen snarare är det omvända. Där har man att
göra med redan välmeriterade forskare och erfarna projektmakare. Ändå
får det inte gå automatik i bevillningar till forskare ”med goda namn”
och långa cv:n. Vad man måste fundera över är om själva programidén
och konstellationen av medarbetare och ämnen kan ge någonting riktigt
nytt: nya empiriska resultat, teoretiska landvinningar eller nydanande
perspektiv på angelägna problem. Ytterst är det nog i båda fallen – stora
program likaväl som enmansprojekt – fråga om att försöka finna de
idéer som är originella och de personer som är kreativa. Forskare som
brinner för att öppna nya dörrar, för att verkligen fördjupa våra kunskaper.
Hur går då detta till, att bedöma forskningsansökningar? Inom RJ
tillämpas en dubbel process. Å ena sidan prioriterar en grupp forskare
ansökningarna, och denna grupp tillsätts för ett antal år i taget. Å andra
sidan begär RJ in skriftliga utlåtanden av sakkunniga personer rörande
just de ansökningar som den ”permanenta” bedömningsgruppen uppfattat som mest angelägna. Det är sedan denna grupp som åter tar ställning
i den slutgiltiga prioriteringen.
Min uppfattning är att det finns goda skäl att tillämpa denna dubbla
process. De bästa projekten bedöms då såväl genom en diskussion mellan
forskare från flera ämnen som av speciella sakkunniga som enskilt formulerar sin åsikt. Vad som ibland visat sig svårt är att få fram lämpliga
sakkunniga till vissa ansökningar. Handläggarna på RJ får inte alltid tag
i dem som de helst skulle önska, och då blir det bråttom att finna andra.
Jag har märkt en viss kritik på denna punkt från unga forskare ute i landet, som har undrat vad och vem som egentligen avgjort vem som blivit
sakkunnig. En och annan har till exempel känt sig frustrerad när de
förstått att den som anlitats som sakkunnig på deras ansökan varit känd
för sin skepsis visavi just den typ av teori som den sökande inspirerats av.
Samtidigt finns det åtskilliga som är öppet tacksamma för de konstruktivt
kritiska synpunkter som de fått av sakkunniga på sina ansökningar, oavsett om de sedan beviljats medel eller ej. Och i processens dubbelhet
ligger ändå någonting gott. Sedan de sakkunnigas yttranden kommit in,
sker trots allt den slutliga sammanvägningen i en grupp av forskare.
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Bedömningens kollektiva karaktär är alltså, som jag ser det, en form
av garanti mot godtycke. Detta förutsatt att gruppen förmår att motverka sådant som riskerar att underminera en anständig prioriteringsprocess. Dit hör om någon enbart skulle yttra sig om de ansökningar som
han/hon tycker sig vara expert på och därmed inte tar ansvar för hela
bedömningen. Eller om någon konsekvent skulle prioritera ansökningar
från sin egen disciplin, eller argumentera överdrivet kritiskt mot projekt
som kan uppfattas som konkurrenter till sådana som bedömaren själv vill
lyfta fram. Om sådana tendenser över huvud taget förekommer, faller de
enligt min erfarenhet snart till marken när en hel grupp arbetar med
prioriteringarna i öppna diskussioner. Vad jag själv har sett, är genomgående en stark vilja hos alla medlemmar i grupperna att försöka vara så
rättvisa som möjligt, trots att arbetsbördan då alla ansökningar ska gås
igenom är enorm.
I bedömningsgrupperna slet vi alltså gemensamt med ansökningarna
och diskuterade begrepp, teorier, källmaterial och metoder. Vi nästan
grät över att bevillningsprocenten för projekten ofta inte kunde bli högre
än 8 procent. Sist och slutligen måste vi sitta där framemot kvällen,
trötta i huvudet och i ryggarna, och ha en prioriteringslista som alla
kunde leva med.
Som jag minns det, var det alltid någon i gruppen som var mer ledsen
än andra, därför att man värderat en ansökan högt som trots allt hade
hamnat utanför den prioriterade listan. Det märkvärdiga var att stämningen i gruppen ändå alltid förblev god och kamratlig. Ansiktena runt
bordet var bekymrade men aldrig arga eller sura. Då och då sken vi upp,
lättade när vi alla var lika entusiastiska över ett projekt.
Vid den efterföljande middagen gladdes vi åt de unga forskare som nu
skulle få medel under några år. Över bordet spreds till slut den varma
stämning som spirar ur det goda samtalet och viktiga samarbetet. Vi som
suttit med bekymrade ansikten och fattat svåra beslut om kommande
forskning. Vi som vetat att vi måste bestämma oss och helst enas, efter
ärlig diskussion.

Flexibilitet och kontinuitet
RJ är en av de stora forskningsfinansiärerna i Sverige. Men inte bara det.
Fonden är unik genom att bevilja medel nästan uteslutande till humanister, samhällsvetare, jurister och religionsforskare i bred mening. Den
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uppmärksammar alltså sektorer som inte minst under senare decennier
känt sig hårt trängda vid universiteten och i sådana fonder där även
naturvetare, medicinare och teknologer söker medel. Just därför är det så
väsentligt att RJ finns, med sitt speciella fokus på forskning om människors existentiella och etiska villkor, deras försök att med språkets och
bildens hjälp finna mening i tillvaron, skapa samhällen och konst, driva
politik och reflektera över sociala mönster. Här är kontinuiteten i RJ:s
policy fundamental.
Det är den också i ett annat avseende, menar jag: i satsningen på
yngre forskares projekt. RJ bör enligt min åsikt inte låta sig luras av jämförelserna med de stora satsningarna inom naturvetenskap och medicin
till att i högre grad reservera pengar för mer omfattande projekt inom
humaniora och samhällsvetenskap. Visst kan även representanter för
dessa forskningsområden knyta samman stora program! Många har gjort
det. Men det kräver att etablerade forskare har tid, engagemang och
kontakter för att bygga en grupp kring sig, skriva texter och hålla ihop
samarbetet. Kraven tenderar att ge försprång åt redan existerande forskningsgrupper samt stora ämnen och institutioner. Ibland kan man se att
samma grupp lyckas få medel på flera ställen, med marginella variationer
i projektbeskrivningen. Vissa professorer blir närmast professionella
projektmakare och administratörer, inte sällan på bekostnad av det egna
utrymmet för nya tankar eller inspirerande undervisning för studenterna.
Det är inte säkert att denna ackumulering av medel sist och slutligen
genererar fler framstående resultat inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, än ett antal enmansprojekt till yngre forskare skulle ha
gjort. Nya doktorer måste ha en ordentlig chans att forska under ytterligare några år i sina egna projekt, det som de brinner för. Annars berövar
vi oss möjligheten att hjälpa unga människor att behålla sitt framtidshopp och sin forskningsglöd. Att envist värna nydisputerade forskare och
även de mindre humanistprojekten är och förblir viktigt.
Samtidigt är RJ en flexibel organisation. Inom de angivna ramarna kan
fonden initiera nya satsningar. RJ arbetar till exempel med så kallade
områdesgrupper. De har uppgiften att med ganska begränsade resurser
finna vägar för att främja forskning på något visst område som behöver
extra stöd. Under min tid på RJ ville några av oss stimulera forskning
rörande äldre perioder, särskilt antiken, medeltiden och den tidigmoderna
perioden. Jag minns de lyckliga leenden som spred sig bland forskare i
många ämnen då detta kungjordes. De hade alla känt att nutidsfixeringen
217

93326-1_T_v1_RJ_1_Trimboxes_ipp Page 218

31-Mar-15

eva österberg
i dagsdebatt och forskning skulle må väl av djupare tidsperspektiv, av
komparationer i tid likaväl som de angelägna komparationerna i rummet.
Tvärvetenskapliga nätverk spridda över hela landet fick medel för att hålla
idékonferenser, ge ut antologier eller förbereda större projekt. Samarbete
etablerades med Vitterhetsakademin för att stödja antikforskningen vid
de svenska instituten utomlands. Det blev ett myller av aktiviteter som
ringar på vattnet, precis som det också varit med andra områdesgrupper.
Så är RJ alltså ett solitt skepp som sällan svänger om sin kurs helt och
hållet. Men skeppet kan gira lite då och då för att fånga upp lovande
friska vindar. Stabilitet men ändå rörlighet!

218

93326-1_T_v1_RJ_1_Trimboxes_ipp Page 219

31-Mar-15

björn fjæstad

Tacka ja, jobba hårt, ha kul!
En akademisk löshästs personliga reflektioner om tillfälligheter,
ringar på vattnet och arbetsglädje.

E

fter att i olika perioder och i skilda kapaciteter ha varit
knuten till Riksbankens Jubileumsfond under närmare fyrtio år
kan det vara dags att summera och granska dessa erfarenheter.

Områdesgruppen Människan
och kommunikationsteknologin
I mitten av 1970-talet, ett decennium efter RJ:s tillkomst, var det ännu
ovanligt att finansiärer av grundforskning pekade ut områden som de
önskade se beforskade. Därför var RJ:s första områdesgrupper i viss mån
ett brott mot traditionen – men absolut inte mot fondens uppdrag, tvärtom. I förarbetena för 1964 års riksdagsbeslut om att inrätta RJ sägs nämligen rent ut att dess verksamhet bör ”inriktas på sådan forskning, som
syftar till att öka kunskapen om de verkningar som tekniska, ekonomiska
och sociala förändringar framkallar i samhället och hos de enskilda människorna”.
Att redan i mitten av 1970-talet identifiera informationsteknik som
ett prioriterat sådant område var synnerligen framsynt av fonden, för
kommunikationsteknologi hade ännu inte förändrat samhället särskilt
mycket. De fåtaliga datamaskiner som fanns i Sverige (minns IBM System
360!) var ännu stora som personbilar och styrdes med hålkort. Mobiltelefonens genombrott låg ett par årtionden bort, och telefaxen hade inte
ännu slagit igenom. Inte heller var KOM-systemet i drift, det svenska
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embryo till e-post och chatt som några år senare startades av Stockholms
datamaskincentral (känd som QZ) och som nådde sin höjdpunkt i slutet
av 1980-talet då det hade runt tvåtusen användare. Innan systemet strax
därefter avvecklades – det hade då fått mer avancerade efterföljare – hade
KOM kopplats upp mot internets amerikanska föregångare Arpanet, och
jag var en av många svenska forskare som kunde sitta i ett mörkt svalt
datarum sent om kvällarna och på ett monster till apparat knacka ner
budskap till kolleger i USA. Men svenska folket i gemen fick än så länge
nöja sig med Postverket (fortfarande med lördagsutdelning utan extra
avgift), Televerket (som först ett par år tidigare äntligen hade slutfört
automatiseringen av de växeltelefonistbetjänade telefonstationerna) och
Sveriges Radio (där TV1 och ganska nystartade TV2 då ännu ingick).
År 1976 var jag nybakad docent med erfarenhet av masskommunikationsforskning och tillträdde som forskningssekreterare på halvtid för en
av de två första områdesgrupperna vid RJ, Människan och kommunikationsteknologin. (Den andra hette Människan och arbetslivet, och om
den berättar min dåvarande kollega Gunn Johansson i nästa artikel.) När
man tittar på vad rj.se i dag skriver om 2010-talets områdesgrupper är
det slående att uppdraget är detsamma nu som då:
För att kartlägga forskningsbehov och stimulera till vetenskaplig forskning
och till informationsutbyte inrättar RJ så kallade områdesgrupper. De
består av forskare från discipliner av betydelse för området samt företrädare för i sammanhanget viktiga samhällsintressen. Verksamheten kan
beskrivas som kvalificerat forskningsförberedande. Vanligen arbetar grupperna i ett antal år för att sedan avvecklas.

Precis så var det. I områdesgrupperna ingick både forskare och praktiker,
och RJ:s karismatiske vd Nils-Eric Svensson var ordförande. Forskarna i
min grupp kom från skilda ämnen – neurofysiologi, sociologi, ekonomisk
psykologi – och praktikerna var tunga namn från Televerket, TCO, LO
och Svenska kyrkan. Men av oss nio på sammanträdena var bara en kvinna – jämställdhet var ännu inte ett obetingat mål (exempelvis beslutade
FN om internationella kvinnodagen och om kvinnokonventionen först
1978 respektive 1979; Jämställdhetsombudsmannen inrättades inte förrän 1980).
Det vore oriktigt att hävda något annat än att vi trevade oss fram. Vi
så att säga uppfann verksamheten allt eftersom den pågick. Gruppen
började med att ordna två symposier för mindre grupper av särskilt
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inbjudna personer, i huvudsak forskare från vitt skilda ämnen men också
författare och medie- och kommunikationspraktiker. Ett av symposierna
handlade om telekommunikationernas samhällsroll och det andra om
kommunikationsteknologi och perception. Syftet var dels att kartlägga
nuvarande kunskapsläge, dels att identifiera intressanta och relevanta
forskningsbehov. Symposierna hölls på någon kursgård nära Stockholm
och löpte från förmiddag till påföljande dags eftermiddag eftersom kvällssamvaron ansågs viktig. En handfull av de femton–tjugo deltagarna hade
ombetts bidra med idépromemorior. Samtliga symposiedeltagare läste
promemoriorna i förväg och skrev varsin förhandskommentar, som
också cirkulerades i förväg. På symposiet var sedan diskussionen fri. Och
fri var den!
Upplägget var ambitiöst och krävde åtskilligt av deltagarna, men gav
massor tillbaka. De skriftliga bidragen, förhandskommentarerna, en sammanfattning av de påföljande diskussionerna, samt dessutom efterhandskommentarer nedtecknade någon vecka senare av ett tiotal av symposiedeltagarna, gavs sedan ut i RJ:s skriftserie.1 En poäng var att samtalen
inte bandades – vilket åtminstone på den tiden ansågs kunna hämma
diskussionen, särskilt eftersom den många gånger var tämligen sökande
till sin karaktär – utan jag förde anteckningar för hand. Denna ansats var
också tidsbesparande, vilket gjorde att skrifterna kunde ges ut redan efter
några månader och spridas när de fortfarande kändes rykande aktuella.
Sammanlagt utgav områdesgruppen på tre år nio böcker i RJ:s skriftserie. Några beskrev nya kommunikationstekniker som ännu var tämligen
okända för både allmänhet och forskare.2 Här fanns förstadier till det som
långt senare skulle bli internet och som vid denna tid kallades Viewdata
eller Datavision, och områdesgruppen var också bland de första i landet
som prövade och skrev om videokonferenser och interaktiv television.
En annan rapport redovisade ett meningsutbyte om kommunikationsteknologi och demokrati.3 En längre inledande essä kommenterades i inte
mindre än trettiofyra skriftliga bidrag från företrädare för politiska partier, intresseorganisationer, departement, teknikföretag, sjukhus, medier,
myndigheter, fackförbund, museer, handelsföretag, forskningsråd och
universitet, och avslutades med en slutkommentar av författarna till
inledningen. Ytterligare en skrift rapporterade från områdesgruppens
studieresa till Londonområdet, vilket vid denna tid låg i den absoluta
framkanten i världen vad avser praktiska försök med tillämpad informationsteknik.4
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Ett spännande grepp var att bjuda in svenska författare att fundera fritt
kring kommunikationsteknologi och dess konsekvenser.5 Det väckte viss
uppmärksamhet när en av författarna anförde att i princip alla svenska
hem kan avlyssnas eftersom det redan finns mikrofoner i så gott som
samtliga bostäder och kablar som leder till någon eller några som kan
höra vad som sägs.6 Ett tiotal kvinnliga författare som tillfrågades tackade samtliga nej, varför det kom att bli sju manliga skribenter i skriften.
Den hade visserligen ett eklektiskt och intressant innehåll, men i dag hade
ett sådant genusutfall givetvis inte accepterats.
Mot slutet av områdesgruppens tid utlystes en avsevärd summa pengar
som svenska forskare kunde ansöka om som planeringsbidrag för projekt
inom områdesgruppens fält. Inte mindre än etthundratolv ansökningar
kom in till fonden och fyllde fyra A4-pärmar – inga elektroniska ansökningsförfaranden fanns vid denna tid, vilket ju annars hade varit
kongenialt att pröva. Fjorton projekt fick dela på ett belopp som i dag
motsvarar två miljoner kronor. De ansökningar om planeringsbidrag som
beviljades publicerades i den sista rapporten från gruppen.7
Både dessa planeringsbidrag och studieresan till England kostade förstås en hel del pengar, men det var kännetecknande för Nils-Eric Svensson att om man kunde övertyga honom om att en idé var bra (vilket inte
alltid lyckades), så var han ytterst välvillig och fattade snabba beslut.
Fondens styrelse följde också båda områdesgruppernas verksamhet med
stort intresse.
Att jag var sekreterare i områdesgruppen ledde till en förfrågan från
regeringskansliet om att vara expert i en flerårig parlamentarisk kommitté kallad Informationsteknologiutredningen som utredde och lade
förslag om bland annat bredband, text-tv och ”teledata” (ytterligare en
variant av förstadium till internet). Det var, föreställer jag mig, till påtaglig fördel för utredningens olika ställningstaganden att ha en direktkontakt in i den gryende samhällsvetenskapliga it-forskningen.

Attityder till teknik och vetenskap
Det fanns inte så många forskarutbildade personer på RJ vid denna tid,
så det var lätt att bli indragen i olika sammanhang. Ett av dessa var ett
symposium 1978 om svenska folkets inställning till teknik, ett samarrangemang mellan RJ och Ingenjörsvetenskapsakademien. Eftersom jag
hade erfarenhet av attitydundersökningar tillfrågades jag om att utforma
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en sådan som ett av flera inspel till symposiet. Igen ställde Nils-Eric
Svensson upp med pengar från RJ, och med datainsamling av Sifo
genomfördes undersökningen.8 Av de svarande ansåg överraskande få,
inte fler än 60 procent, att den tekniska utvecklingen under de senaste
tjugo åren gjort livet bättre att leva, och en lika stor andel trodde att den
kommande tekniska utvecklingen skulle leda till ökad miljöförstöring
snarare än minskad. Nära 40 procent kände stor oro för att dataregister
hotade den personliga integriteten, och nästan hälften av dem som hade
hört talas om genteknik ville förbjuda sådan forskning.
När jag ett år senare hade lämnat RJ och börjat som chefredaktör för
Forskning & Framsteg upprepade jag attitydundersökningen två gånger,
ånyo med finansiering från fonden.9 Resultaten i början av 1980-talet var
något mindre pessimistiska. Andelen som ansåg att den tekniska utvecklingen de senaste tjugo åren gjort livet bättre hade ökat till cirka 70
procent. Arbetslöshet passerade miljöförstöring som främsta oroskälla,
och dataregister oroade allt mindre – en tendens som bröts tvärt år 1986,
då Dagens Nyheter ansåg sig avslöja ”forskarnas hemliga granskning av
15 000 svenskar” i registerstudien Metropolit.10
De tre opinionsmätningarna visade sig vara värdefulla som basdata när
föreningen Vetenskap och Allmänhet (VA) tjugo år senare drog igång
sina mätningar av svenskarnas inställning till vetenskap och teknik. Som
ordförande i Vetenskap och Allmänhets referensgrupp för opinionsmätningar under föreningens första tio år, fram till 2012, hade jag möjlighet
att tillse att frågorna ställdes på samma sätt som på 1970-talet och att det
därför gick att jämföra resultaten över tid. (Tidsserien utökades ännu en
gång på 1990-talet, ånyo tack vare RJ, mer om det nedan.) En upptäckt
när vi gjorde VA-studierna på 00-talet var för övrigt att attityderna omkring år 1980 hade befunnit sig i ett bottenläge. Bakom det låg med all
säkerhet dels den rådande samhällskritiska och smått teknikfientliga
tidsandan – de sista flämtande andetagen av 68-rörelsen – dels verkliga
förhållanden. Vid denna tid fanns en stark antikärnkraftsrörelse liksom
motstånd mot den då ganska nya gentekniken. Andra frågor under dessa
år var miljöfarliga utsläpp från fabriker och andra anläggningar (läs cancer och skogsdöd), fortsatt vapenutveckling inom ramen för kalla kriget,
farliga kemikalier som växtgifter och PCB, hälsovådlig strålning från
radon och bildskärmar (båda numera nästan bortglömda), påstått oetisk
användning av personregister, plågsamma djurförsök, tvivelaktiga finansieringskällor (akademisk cancerforskning bekostad av tobaksindustrin)
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och forskning på aborterade foster. Debatterna om forskningsfusk och
obefogade forskarlarm kom dock inte förrän flera årtionden senare.

Forskning & Framsteg
På ett av områdesgruppens möten år 1978 vände sig ordföranden NilsEric Svensson till ledamöterna och sa att han som styrelseordförande i
tidskriften Forskning & Framsteg hade ett problem. Tidskriften befann sig
i en utsatt situation och behövde en ny chefredaktör som visste en hel del
om forskning, gärna hade disputerat, som var insatt i tidningsutgivning,
som var hyfsat skrivkunnig och som förstod en del om ekonomi och
kunde leda ett småföretag finansiellt, personellt och marknadsmässigt.
En av ledamöterna pekade då på mig och sa: ”Han sitter ju där”.
Nils-Eric tittade förvånat på mig, men efter sedvanlig jobbutlysning
och anställningsprocess fick jag jobbet – snarare trots än tack vare min
närhet till styrelseordföranden – och jag hade som chefredaktör och vd
sedan privilegiet att i ytterligare många år få arbeta tillsammans med
honom som ordförande i Forskning & Framsteg. Under några ekonomiskt
osäkra år för tidskriften var RJ:s både finansiella och moraliska stöd av
avgörande betydelse.

Vetenskapsfestival
och attitydundersökning
Några år in på 1990-talet tog utbildningsministern initiativ till en vetenskapsfestival sommaren 1994 i Stockholm, Göteborg och Malmö med
utställningar, föreläsningar och seminarier. RJ kontaktades om representation i styrgruppen, och Nils-Eric Svenssons efterträdare Dan Brändström frågade mig om jag, nu alltså verksam på Forskning & Framsteg,
ville ta på mig uppdraget. Självklart tackade jag ja, och det blev en spännande resa på många sätt. Av intresse här är att jag i styrgruppen, vars
ordförande var utbildningsministerns statssekreterare, föreslog att vi
skulle göra en utvidgad studie av allmänhetens attityder, intresse och
kunskaper vad gäller vetenskap och teknik. Så blev det också, med huvudfinansiering från Utbildningsdepartementet.
Studien lades upp för att vara jämförbar med undersökningar gjorda
ett par år tidigare i flera EU-länder och USA. Det som visade sig skilja ut
svenskarna var bland annat ett större intresse för medicin och ett mindre
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för miljöfrågor (det sistnämnda kom att ändras några år senare), samt att
man tog del av mer information om vetenskap och hade bättre kunskaper.11 En stor skillnad var svenskarnas betydligt mer negativa inställning
till astrologi, men mätningen visade ändå att 95 procent kände till sitt
stjärntecken medan bara en tredjedel kunde ange sin blodgrupp (bokstav
och Rh). Andelen som ansåg att den tekniska utvecklingen under de
senaste tjugo åren gjort livet bättre hade ökat ännu en gång, nu till 79
procent – och ungefär där har andelen legat sedan dess; den var 80 procent hösten 2014.12
Vetenskapsfestivalen – i Stockholm genomförd på Moderna museet
– blev lyckad men var lite före sin tid. Antagligen var det inte heller en
praktisk konstruktion att ett departement skulle vara huvudman för ett
evenemang av detta slag år efter år. Idén plockades i stället upp i Göteborg tre år senare och fick en kontinuerlig och skickligt utvecklad årlig
efterföljare där.

EU-projekt om genteknikens mottagande
Studien av allmänhetens attityder som jag gjorde för vetenskapsfestivalen
1994 rapporterades bland annat som ett bidrag till en internationell forskarkonferens i London på hösten samma år om allmänhetens syn på
vetenskap.13 Detta ledde i sin tur till ytterligare ringar på vattnet, eftersom
jag i min egenskap av ny adjungerad professor i forskningskommunikation vid dåvarande Mitthögskolan i Östersund (numera Mittuniversitetet) på plats i London blev tillfrågad av konferensens arrangörer om
jag kunde tänka mig att leda en svensk del av ett stort projekt om allmänhetens, massmediernas och statsmakternas mottagande av genteknik i
olika europeiska och utomeuropeiska länder som man just höll på att
planera och söka EU-medel för.
Detta EU-projekt blev inte bara verklighet utan förnyades i flera omgångar och kom att pågå i nio år, mot slutet med hela femtio forskare
från tjugo länder. Inte utan viss framgång, eftersom vi publicerade flera
böcker, bland annat på Cambridge University Press, och skrev vetenskapliga artiklar i tidskrifter som Nature. Forskargruppen blev såpass etablerad
att vi blev ombedda att ansvara för några av EU-kommissionens Eurobarometerundersökningar om den europeiska allmänhetens syn på vetenskap och på bioteknik.
Ett av våra tydligaste forskningsresultat i opinionsdelen14 var den
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stora skillnaden i människors syn på röd och grön genteknik – det vill
säga för användning inom medicin (allmänheten positiv) respektive
jordbruk (allmänheten negativ). Helt oväntad var upptäckten att män
niskors inställning till genteknik inte alls hade något samband med huru
vida de ansåg tekniken riskfylld. Inställningen kunde till viss grad förkla
ras med respondenternas syn på genteknikens nytta, men klart starkast
samband fanns med huruvida man bedömde tekniken vara etisk. Detta
visar att attityden mot GMO är en fråga dels om djupt liggande värde
ringar om liv och död, rätt och fel, dels om kommunikation – från både
anhängare och motståndare – som tar skicklig hänsyn till dessa grundläg
gande värderingar. Ytterligare ett noterbart resultat var det Uformade
sambandet mellan kunskaper och åsikter. Personer med större kunskaper
om genteknik tenderade att vara antingen starkt för eller starkt emot
genteknik, medan de fåkunniga hade en mer ljummen inställning. Kau
saliteten gick antagligen i båda riktningarna – de med starka åsikter
skaffade sig mer kunskap, och de som var kunniga hade underlag att
bilda sig en grundad uppfattning i frågan. Detta stod i strid mot vad som
brukade anföras av genteknikens förespråkare, nämligen att ökad kun
skap ofelbarligen skulle leda till en mer positiv inställning. Det var också
slående att varje gång riksdagen stiftade en ny lag på området (vilket
hände två gånger under den studerade tjugofemårsperioden), så var all
mänheten mindre oroad i de närmast påföljande attitydundersökningarna.
Mediestudien15 – förverkligad som en omfattande innehållsanalys av
samtliga nära sjuhundra artiklar och notiser om genteknik i Dagens
Nyheter under ett kvartssekel – ledde bland annat till en hypotes om en
generell följd i mediers behandling av ett nytt teknikområde. Först foku
seras fysiska risker, sedan etik, därefter reglering (exempelvis lagstiftning)
och – när tekniken och publiken mognat – tillämpningar av tekniken.
Varje sådan våg av mediebevakning varade i fyra–sex år, med närapå
stiltje dem emellan. Vad gäller tendens i materialet var nyhetsartiklarna
i huvudsak neutrala i sin värdering av genteknik, opinionsartiklarna över
vägande negativa och ekonomiartiklarna oftast positiva.
Av synnerlig personlig glädje för mig är att mina två doktorander i
projektet lyckats så utomordentligt väl i sin fortsatta karriär. En är profes
sor i sitt ämne och föreståndare för ett mångdisciplinärt forskningscen
trum, den andra docent och dekan för en av universitetets två fakulteter.
Och vi jobbar faktiskt fortfarande samman alla tre inom ramen för detta
forskningscentrum.
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Årsböcker och debattartiklar
Just när jag gick i pension kom ett nytt telefonsamtal från RJ. Kunde jag
tänka mig att vara medredaktör för fondens årsbok 2011/2012? Som vanligt tackade jag självklart ja. Och det som skulle bli en bok hann bli fem
(föreliggande jubileumsbok är den sista för min del) – ett otroligt roligt
uppdrag, precis som allt annat jag haft förmånen att få göra för RJ.
Vårt mål med de årsböcker som jag varit med om att redigera – om
Norden, vågmästeri i politiska församlingar, läsning, marknadisering
samt jubileumsboken – har varit att erbjuda intresserade läsare med olika
bakgrund relevant och varierad samhällsvetenskaplig och humanistisk
toppforskning i bästa möjliga populärvetenskapliga tappning.16 I alla
årsböckerna har vi redaktörer bidragit med egna texter, i några fall baserade på opinionsundersökningar. Dessa har också blivit till artiklar på
DN Debatt och UNT Debatt, vilket både spridit resultaten och bidragit
ytterligare något till att förmedla kunskap om RJ:s verksamhet till en
bred krets.
Kontentan av allt det ovan sagda är att tacka ja till det mesta, gripa alla
tillfälligheter i rockskörtet och surfa på de ringar på vattnet som alltid
finns men inte alltid syns så tydligt. Ta på sig mycket att göra, låta det
ena leda till det andra, göra sitt bästa – och inte minst ha kul under tiden.

… men inga egna RJ-finansierade projekt
Om jag haft egna mer omfattande projektmedel från RJ? Man kunde tro
att jag skulle ha tillgång till en gräddfil. Två gånger har jag och några
forskarkolleger ansökt om stora projekt med flerårig finansiering, men
utan att nå ända fram. Eftersom båda ansökningarna enligt min partiska
mening var helt OK, talar avslagen för att det är utomordentligt hög
kvalitet på de RJ-projekt som faktiskt får pengar.
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Om arbetslivsforskning
och forskningsetik
Här redovisas först minnen från en av de första områdesgrupper
som RJ inrättade på 1970-talet, och därefter ges en översikt över
hur forskningsetiska överväganden vid samma tid aktualiserades
inom samhällsvetenskap och humaniora på ett sätt som
dittills inte varit vanligt.

R

iksbankens jubileumsfonds styrelse beslöt 1975 att ta
ett nytt initiativ, nämligen att inrätta områdesgrupper med syfte
att stimulera och initiera forskning, kontakter och information
inom utvalda, särskilt angelägna områden. Denna arbetsform har sedan
levt vidare i ungefär samma former som skisserades. Ledamöterna var
redan från början forskare från discipliner av betydelse för området och
företrädare för berörda samhällsintressen. Nyligen kunde fonden i en
utvärdering rapportera att tjugo sådana områdesgrupper sedan starten
har ägnat sig åt allt från skattefrågor till jämställdhet, från öststatsforskning till förmodernitet.1

Människan och arbetslivet
Temat för en av de två första områdesgrupperna var ”människan och
arbetslivet”. Detta valdes mot bakgrund av den intensiva samhällsdebatt
om industrisamhällets arbetsvillkor som hade växt fram under 1960-talet
och som även engagerat samhällsforskare.2 Arbetsförhållandena, framför
allt industrimiljöerna, granskades kritiskt ur yrkesmedicinskt och psykosocialt perspektiv.3 Bristerna var avsevärda i jämförelse med framsteg som
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gjorts på andra områden i samhället, och arbetslivet kom att framstå som
nästa fråga på välfärdsbyggets agenda.
Vid den här tiden arbetade jag som projektkoordinator i ett av de
första forskningsprogram som åtnjöt finansiering från den nyinrättade
Arbetarskyddsfonden. Det var mot den bakgrunden jag rekryterades som
sekreterare i områdesgruppen Människan och arbetslivet, som jag var
knuten till på halvtid under tre minnesvärda år vid RJ:s kansli.
Områdesgruppen rymde en rad färgstarka personer. Ordförande var
fondens direktör, den ständigt positive, snabbtänkte och idérike NilsEric Svensson. De vetenskapliga företrädarna var idel dåvarande och
blivande legendarer: sociologen Edmund Dahlström, psykologen Marianne Frankenhaeuser, socialpsykologen Bertil Gardell och – yngst av dem
– Töres Theorell som då var docent och invärtesmedicinare på Serafimerlasarettet. Bland samhällsföreträdarna fanns Göran Johansson, då en ung
ordförande i SKF:s verkstadsklubb, senare politiker och Göteborgs starke
man. Där fanns också Leif Kjellstrand, ombudsman på LO, Myril Malmström, Sveriges Industritjänstemannaförbunds klubbordförande på företaget Sweda samt John Östlund, tidigare ombudsman i Statstjänstemannaförbundet.
För mig personligen blev sekreteraruppgiften mycket givande och
lärorik. För gruppens räkning intervjuade jag en rad betydelsefulla aktörer inom arbetslivsområdet. De seminarier och diskussioner i och utanför
riksdagshuset som gruppen organiserade var direkt relevanta för min egen
forskning, och jag knöt kontakter som både stimulerade och underlättade
senare forskningsarbete. Områdesgruppens verksamhet avsatte åtminstone två rapporter i RJ:s egen rapportserie. Den ena behandlade arbetsliv, samhällsekonomi och välfärdsutveckling och den andra forskning för
jämställdhet.4
På fondens kansli rådde en vital och rolig arbetsmiljö med ett mycket
gott socialt klimat. Detta var ju på den tiden då arbetstempot tillät
gemensamma kaffestunder och vi rymdes alla kring samma kaffebord.
Nils-Eric Svensson presiderade på kortändan, varifrån han bland annat
inpräntade i oss skillnaden mellan en bra och en dålig byråkrat.

Samhällsvetenskapen och forskningsetiken
Förutom forskningen på Stockholms universitet och arbetet som områdesgruppssekreterare på RJ hade jag på den här tiden ett uppdrag för
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Statens samhällsvetenskapliga forskningsråd (SFR). Dess sektion för psykologi och pedagogik tillsatte 1974 en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till forskningsetiska principer och förslag till en forskningsetisk granskningsprocedur. Jag tillfrågades om att bli gruppens sekreterare
och fann genast etikfrågorna fängslande och angelägna.
Det nya i sammanhanget var att uppmärksamma forskningsetiska
aspekter av samhällsvetenskaplig forskning. På medicinens område hade
Karolinska institutet redan 1966 inrättat en forskningsetisk kommitté
som i sitt arbete utgick från den ursprungliga Helsingforsdeklarationen
från 1964, och från 1977 fanns etikkommittéer vid alla medicinska fakulteter i Sverige.5 Forskningsetiska frågor inom samhällsvetenskapen hade
emellertid diskuterats i USA där vissa socialpsykologiska experiment, till
exempel Stanley Milgrams lydnadsstudier, hade kritiserats på etisk grund.
Det amerikanska psykologförbundet hade 1973 publicerat en forskningsetisk principdeklaration.
Efter genomgång av principfrågor och med ledning av liknande diskussioner vid de medicinska fakulteterna i Sverige och inom det amerikanska
psykologförbundet lämnade SFR:s arbetsgrupp sitt förslag till forskningsrådet i slutet av 1974.

Forskningsetisk försöksverksamhet
På basis av förslaget antog SFR en principdeklaration i forskningsetiska
frågor till skydd för undersökningsdeltagare. Deklarationen var avsedd
som vägledning vid förhandsgranskning av forskningsansökningar inom
psykologi och pedagogik. För en försöksperiod om tre år, 1975–78, inrättades också en granskningskommitté. Denna första etikkommitté bestod av professorerna Marianne Frankenhaeuser, Ingvar Johannesson och
Carl-Otto Jonsson samt docenten Magnus Hedberg och försågs med en
allmänföreträdare som blev riksdagsledamoten Anita Gradin, senare
bland annat statsråd och Sveriges första EU-kommissionär. Pedagogikprofessorn Ingvar Johannesson utsågs till ordförande och jag till sekreterare.
I likhet med ett antal förebilder som arbetsgruppen hade identifierat
i omvärlden utgick principdeklarationen från ett konsekvensetiskt synsätt. Den fastslog den enskilda forskarens ansvar för de forskningsetiska
övervägandena, att i varje läge väga förväntad nytta av sin undersökning
mot tänkbara negativa konsekvenser för undersökningsdeltagarna. Den
233

93326-1_T_v1_RJ_1_Trimboxes_ipp Page 234

31-Mar-15

gunn johansson
framhöll bland annat kravet på informerat samtycke, deltagares rätt att
avbryta sin medverkan, kravet på registrering och rapportering av personuppgifter under strikt konfidentialitet samt en rekommendation om
att så långt möjligt låta undersökningsdeltagarna ta del av resultaten.
Jag betraktade mig som synnerligen lyckligt lottad med intressant och
engagerande forskning på universitetet, ett högst angeläget och meningsfullt uppdrag i samverkan med RJ:s områdesgrupp och den fascinerande
uppgiften att bistå i försöksverksamheten med forskningsetisk förhandsgranskning av anslagsansökningar hos HSFR.

Forskningsetisk diskussion i RJ
Under denna tid hände det sig att RJ fick in en ansökan som ledde till
forskningsetisk diskussion i styrelsen och som kan tjäna som exempel på
ett forskningsetiskt dilemma. Ansökan föreslog en studie av hög samhällsrelevans som samtidigt kunde ifrågasättas från etisk synpunkt. Temat
var våldsfilmers inverkan på unga människors attityder och beteende,
framför allt i vilken utsträckning exponering för våldsfilm kunde leda till
våldsbeteende. Vid den här tiden handlade det förstås om film på bio, det
var långt före både video- och internetförmedlat våld. Tanken var att
pröva tre hypoteser: att våld på bio har en modellerande effekt, det vill
säga att det leder till ökad risk för våldsutövande, att våld har en katharsiseffekt, i detta sammanhang med innebörden att våldsfilm skulle förmå
frigöra spänning och avleda energi och därmed minska sannolikheten för
individen att själv utöva våld, samt att våld på bio har en avtrubbande
effekt. Ungdomar med biovanor som innebar att de utsatte sig för omfattande exponering för våldsfilm skulle under ett antal månader jämföras
med en likvärdig grupp utan sådan exponering. Båda grupperna skulle
följas upp och om några tecken på oönskad utveckling – ökad våldsbenägenhet eller avtrubbning – kunde skönjas skulle exponeringen avslutas
och en terapeutisk insats sättas in.
I styrelsen framfördes invändningar, bland annat med hänvisning till
forskningsetiska överväganden. Exempelvis ifrågasattes om och hur eventuella avtrubbningstendenser – om de alls kunde fastställas – skulle
kunna repareras. Ansökan genomgick aldrig en formell forskningsetisk
granskning, och i stället för projektmedel beviljades medel för ett internationellt symposium över temat utvecklingspsykologi och filmvåld.
I fortsättningen hörde RJ till de forskningsfinansiärer som avstod från
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att upprätta en egen rutin för etikgranskning och som vid behov har vänt
sig till HSFR, senare VR, för den forskningsetiska förhandsgranskningen.
Under försöksverksamheten aviserades en sammanslagning av SFR
och Statens humanistiska forskningsråd till ett Humanistisk-samhällsvetenskapligt forskningsråd (HSFR). Frågan uppstod naturligtvis om
etikgranskningen då borde utvidgas från psykologi och pedagogik till att
gälla fler samhällsvetenskapliga discipliner, kanske även de humanistiska.
I slutet av 1978 organiserade HSFR en konferens för att diskutera denna
fråga med företrädare för både samhällsvetenskap och humaniora.6 Det
rådde enighet om att den begränsade granskning som dittills genomförts
borde fortsätta, och de flesta förordade en vidgning till andra discipliner.
Man diskuterade också om granskningen hellre borde göras lokalt vid
universiteten eller som tidigare centralt vid rådet. Önskemål framfördes
om en anpassning av den forskningsetiska principdeklarationen till ett
vidare vetenskapligt fält. HSFR:s beslut blev att etikkommitténs uppgift
i fortsättningen skulle avse hela rådets ansvarsområde.

Beslut om forskningsetisk
förhandsgranskning
Efter den treåriga försöksverksamheten permanentades alltså etikgranskningen, och granskningsproceduren godkändes i enlighet med det framlagda förslaget. Principdeklarationen modifierades för att kunna tillämpas
inom hela forskningsrådets ansvarsområde, men grundvalarna förblev i
stort sett desamma. Det grundläggande individskyddskravet konkretiserades i fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, det vill säga att uppgifter insamlade för forskning inte får användas för andra ändamål. Någon etikblankett ville man
dock till en början inte införa, eftersom man befarade onödig byråkrati.
Det fick räcka med tydligare instruktioner till de sökande om att metodbeskrivningar måste vara fullständiga och att ansökningar måste innehålla ett avsnitt om forskningsetiska överväganden. Flera av de sökande
tog till en början ganska lätt på denna instruktion; alltför ofta blev det
bara en uppräkning av etikdeklarationens huvudkrav med ett konstaterande för vart och ett av dem att de skulle komma att uppfyllas. Redan
HSFR:s forskningsetiska arbetsgrupp hade konstaterat att många anslagsansökningar saknade uppgifter som var väsentliga, rent av nödvändiga, för en forskningsetisk granskning. Det hände att ansökningar inte
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avslöjade om data skulle hämtas från befintliga register eller genom intervju/enkät eller om experimentella studier skulle genomföras som djurexperiment eller humanstudier. Ofta saknades en beskrivning av hur
förhandsinformationen skulle gå till, vad den skulle innehålla och vem
som skulle förmedla den och inhämta det informerade samtycket.
Forskningsetiska frågor uppmärksammades alltmer i vetenskapssamhället och andra forskningsfonder vidtog liknande åtgärder. Delegationen
för social forskning etablerade tidigt en egen kommitté och granskningsprocedur, och liknande rutiner kom senare att användas i andra fonder
som finansierade samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Biomedicinsk forskning granskades som tidigare i kommittéer vid de medicinska fakulteterna.
Under 1980-talet blev etikfrågorna allt bättre förankrade hos forskarna, och anslagsansökningarna utformades med tiden i enlighet med
instruktionerna och principdeklarationen. Rådets granskningsgrupper
instruerades att remittera etiskt tveksamma ansökningar till etikkommittén. Parallellt med detta gick kommitténs sekreterare igenom alla ansökningar, och vanligtvis resulterade den senare genomgången i ett större
antal ansökningar för granskning. I etikkommittén samlades med tiden
en avsevärd erfarenhet av forskningsetisk förhandsgranskning. Forskningsetik blev också en alltmer naturlig del i forskarutbildningen. Detta
gynnades i hög grad av att HSFR publicerade en fyllig redovisning av
bakgrunden till rådets principdeklaration, kompletterad med en mer övergripande diskussion kring forskningsetiska frågor författad av dåvarande
ordföranden i etikkommittén.7
I mitten av 1980-talet uppstod en intensiv mediedebatt om forskningsetik, dataregister och personlig integritet. Ett longitudinellt forskningsprojekt, Projekt Metropolit, hade under lång tid samlat uppgifter om alla
Stockholmsbarn födda 1953.8 Avsikten var bland annat att klargöra bakgrundsfaktorer till kriminalitet, och data hade hämtats både från enkäter
och en rad myndighetsregister. De nu vuxna barnen ansåg sig dock inte
vara informerade, än mindre tillfrågade om sitt samtycke. Forskarna
anklagades för att ha bedrivit hemlig forskning.9 Projektet hade visserligen startats långt innan forskningsetisk granskning införts, men debatten
fick dramatiska följder. Datainspektionen konstaterade vid sin granskning
att forskningsregistren var olagliga och att de därför måste avidentifieras.
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Forskningsetik och samhälle
Den oro som vädrats i medierna och bland allmänheten i samband med
Metropolitdebatten bottnade både i den nya datateknikens möjligheter
att lagra och samköra stora personregister och i forskningsetik. Samtidigt
väcktes nya forskningsetiska frågor av de vetenskapliga framstegen inom
genetik och biomedicin. Tillsammans med en växande forskningsverksamhet ledde detta till att forskningsetiska frågor kom att diskuteras på
politisk nivå. I regeringspropositioner om forskning markerades de forskningsetiska perspektiven, bland annat den enskilda forskarens ansvar för
såväl forskningens etiska som dess vetenskapliga kvalitet. Det betonades
att forskningsetiska frågor är av stort allmänt intresse i ett samhälle med
ett starkt och ökande beroende av vetenskap och teknologi. Sambandet
med respekten för forskning och forskarnas integritet betonades också.
1997 tillsattes en kommitté om forskningsetik som inledde ett mångårigt arbete med att utvärdera det existerande granskningssystemet och
föreslå förändringar anpassade till de nya förutsättningarna. Två år senare
föreslogs i betänkandet God sed i forskningen att universitet och högskolor
skulle ansvara för att varje forskningsprojekt som innefattade försök med
människa eller mänsklig vävnad skulle prövas av en forskningsetisk
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kommitté.10 Kommittén uppmärksammade också förekomsten av forskningsfusk, i detta sammanhang benämnt oredlighet i forskning.11
Konkreta åtgärder dröjde dock och slutresultatet av kommitténs arbete
kom först 2004 i form av en etikprövningslag och en total omorganisering
av den forskningsetiska förhandsgranskningen.12 I och med denna reform
sattes punkt för de senare årens diskussioner, och det bestämdes att all
forskning med människor ska förhandsgranskas, att detta gäller oavsett
fakultetsanknytning och finansieringskälla, att granskningen ska ske
regionalt och att den ska vara avgiftsbelagd. Sex regionala etikprövningsnämnder inrättades i form av egna myndigheter. I anslutning till Vetenskapsrådet tillskapades därtill en central nämnd med tillsynsansvar och
till vilken beslut i de regionala nämnderna kan överklagas. Bland nämndernas ledamöter finns både forskare och allmänföreträdare, och i de
regionala nämnderna behandlas ansökningar inom biomedicin och övrig
forskning av separata grupper.
En stor fördel med denna lösning är dess enhetlighet. Forskningen
granskas på samma sätt oavsett om den hör till medicin eller samhällsvetenskap och humaniora, om finansieringen sker genom forskningsråd,
landsting eller fonder och oavsett om den utförs vid universitet eller
vårdcentraler. Den nya ordningen innebar till en början en avsevärd
omställning för forskarna och vissa startproblem i etikprövningsnämnderna, men efter ett decennium har systemet trimmats till att tjäna sitt
syfte väl. Syftet är detsamma som hela tiden väglett etikgranskningsprocedurerna: att säkra den viktiga avvägningen mellan två tungt vägande
principer. Å ena sidan det legitima krav som samhället ställer på att
forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller
hög kvalitet. Å andra sidan att ingen människa får utsättas för fysisk eller
psykisk skada, kränkning, förödmjukelse eller risk för detta som konsekvens av forskning.

Forskningsfinansieringens etik
Det som här sagts om forskningsetik har gällt forskarens och forskningens relation till de medmänniskor som utgör forskningsobjekt. Detta
utgör dock bara en del av en vidare forskningsdebatt om forskningens
roll i samhället, dess finansiering och dess inriktning.13 Därför finns andra
etiskt relevanta frågor att ta ställning till både på politisk nivå och för en
forskningsfinansiär som RJ. En sådan fråga gäller till vilken forskning
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som tillgängliga medel ska styras. För all forskning där en nyttoaspekt är
uppenbar, eller åtminstone kan anas, finns förhoppningar om resultaten,
ibland inbördes motstridiga, hos starkare eller svagare samhällsaktörer.
Finansiärens beslut att bevilja medel till det ena eller andra forskningsprogrammet blir då inte bara en fråga om vetenskaplig kvalitet och
resursfördelning utan också om etik. Ytterligare en annan aspekt av forskningsfinansieringens etik ligger i att även om forskare inom samhällsvetenskap och medicin vanligen står starka inför sina forskningsobjekt,
så förekommer också motsatsen. Då uppstår för en inflytelserik forskningsfond uppgiften att värna den kritiskt granskande forskningen gentemot starka samhällsaktörers intressen, att försvara både forskningens
inriktning och de metoder med vilka den kan och bör genomföras och
ibland också att stimulera forskningsmässigt försummade områden.
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Samhällsvetenskaplig och humanistisk
forskning för en global värld
Genom att samhällsvetare och forskare inom humaniora
distanserar sig från fokus på individuella ansatser, och kombinerar
kunskaper från olika discipliner, kan de bli en drivande kraft
i utvecklingen av tjugohundratalets samhälle.

A

ll innovation innefattar social innovation. För fördelningen
av forskningsbidrag råder det en märklig obalans på europeisk
nivå, vilket återspeglas i EU:s olika medlemsstater. En avsevärt
större andel av alla forskningsanslag – oavsett om det gäller grundforskning eller det som kallas problemorienterad, riktad eller tillämpad forskning – går till naturvetenskap, livsvetenskaper och ingenjörsvetenskap,
jämfört med samhällsvetenskaper och humanistisk forskning (SSH). Det
förklaras vanligen med att man lägger stor vikt vid de produktiva resultaten från de så kallade STEM-disciplinerna (naturvetenskap, teknik,
ingenjörsvetenskap, medicin), då dessa betraktas som motorer för ekonomisk tillväxt. Ett sådant synsätt bekräftas i stor utsträckning av ekonomer
som undersökt länken mellan investeringar i forskning och utveckling
och de nationella innovationssystemens ekonomiska resultat. När man
betraktar förhållandena närmare blir bilden något mer komplicerad,
eftersom investeringar på nationell nivå inte alltid ger avkastning inom
nationsgränserna. Så länge teknisk innovation anses vara grundvalen för
nationellt och globalt välstånd, och förhoppningsvis även genererar fler
arbetstillfällen, kommer STEM-disciplinerna emellertid att betraktas
som de mest lovande akademiska verksamheterna.
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Med ett sådant synsätt bortser man från sociala innovationer och ett
mångfasetterat spektrum av förändringar och förbättringar i den sociala
organisationen, liksom de förändringar i styrsystem, faktiska beteenden
och kulturella tänkesätt som är nödvändiga för att man ska ta till sig de
oundvikligen ofärdiga samhälleliga resultaten av tekniska innovationer.
Det är först när man tar det som en ny teknik erbjuder i aktivt bruk som
dess potential översätts till ett produktivt och socialt värde. I slutänden
är det användarna som avgör de konkreta fördelarna. Social innovation
spelar en avgörande roll för att nyskapande forskningsuppslag och ansatser ska kunna genomföras och utmynna i tillämpningar respektive misslyckanden. Man kan vinna fördelar genom att passa in det nya i sådant
som redan existerar eller radikalt ersätta sådant som är föråldrat. De
processer som kännetecknar social innovation ingår sällan i STEM-disciplinernas produkter och kunskapsbank. Men de utgör grogrunden och
strukturen som får tekniska innovationer att blomstra eller tyna bort. Ju
fler tekniska innovationer som är önskvärda och efterfrågade, desto mer
social innovation behövs det. Kunskaperna om vad som formar social
innovation är svårgripbara, men återfinns sannolikt inom SSH-området.
Det finns en annan aspekt på den obalans som råder i systemet för
högre utbildning. I Europa finns totalt sett det största antalet studerande
inom SSH-disciplinerna. Det återspeglas dock inte i antalet lärare – särskilt inte professorer – vid universitetens fakulteter. Fördelningen mellan
lärare och studenter är betydligt mer gynnsam vid universitetens STEMfakulteter än vid de ofta hårt belastade SSH-enheterna. Det påverkar hur
mycket tid som kan avsättas för forskning jämfört med pedagogik och
relaterade uppgifter. Man ska komma ihåg att våra universitet länge var
lärosäten som danades av det humboldtska idealet att kombinera undervisning och forskning. I dag strävar många universitet visserligen även
efter att vara forskningscentra, men de som lyckats bäst har huvudsakligen fått status som forskningscentra för att de fokuserar på STEMforskning. När det gäller innovation överlåter man i stället förverkligandet och överföringen av nya tekniska produkter och processer till marknadskrafterna. De sociala kunskaper som bör kombineras med, innesluta, forma och reglera ny teknisk utveckling är vitt spridda i många
olika företag och organisationer, myndigheter och i samhället i stort.
SSH-komponenten, som ger ett avgörande stöd åt sådana kunskaper, är
till stor del fortfarande osynlig och bristfälligt samordnad.
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Finansieringen återspeglar samhällsintresset
Dessa strukturella drag har betydelse för finansieringen av SSH-forskning. Känslan av att vara marginaliserad, som särskilt präglar humanistiska vetenskaper, är förståelig med tanke på den naturvetenskapernas
dominans som beskrevs ovan. Ändå är det svårt att instämma i vissa
vanligt förekommande klagomål. När medlemmar av SSH-forskarsamhället hävdar att deras finansieringsmöjligheter är oproportionerligt små,
eller att enbart projekt med uppenbara ekonomiska dimensioner eller
effekter får bidrag, har påståendena sällan stöd i faktiska siffror. När
besparingsåtgärder drabbar den akademiska världen är det i och för sig
sannolikt att universitetens humanistiska fakulteter drabbas först, och
med tanke på deras storlek även hårdast. Det kan också förekomma att
forskningsråd och andra finansieringsinstanser inte är tillräckligt öppna
för, eller välvilligt inställda till, en del mer esoteriska forskningsfält. Men
ett vidgat perspektiv ger en lite annorlunda bild.
Med tanke på den strukturella asymmetrin får SSH alltså betydligt
mindre ekonomiska resurser än STEM, men inom SSH-området är verkligheten inte fullt så dyster som många tror. Det finns en helt annan
central fråga bakom den relativa fördelningen av penningmedel: Återspeglar asymmetrin samhällets behov? Eller är de kunskaper som finns
inom SSH, och som ofta betecknas som entydigt ”mjuka”, bara till för
samhällets ”mjukaste” och mest sårbara delar? Kontrasten mellan ”mjukt”
och ”hårt” är långt ifrån betydelselös. Den antyder att nyttan med SSH
förbleknar jämfört med ”hårda” STEM-kunskaper och den tekniska
hårdvara som de utmynnar i. Men i en tidsålder då datakapaciteten har
nått oanade höjder har mjukvara blivit viktigare än hårdvara för att
öppna nya möjligheter till teknisk utveckling i en social kontext.
Analyser från Europeiska forskningsrådet (ERC) visar att det råder
rättvisa och omfattande finansieringsmöjligheter för SSH, åtminstone
utifrån ERC:s mandat att finansiera så kallad frontier research enbart med
ledning av hur excellent den är. ERC har tillämpat en omvänt hierarkisk
princip och undvikit att prioritera specifika teman. I stället har man
riktat sig mot individuella forskare och deras grupper. Rådet har varit
mycket öppet för SSH, i samma inkluderande anda som 1800-talets
tanke om Wissenschaft eller vetenskap, i kontrast till det snävare begreppet
science i angloamerikansk terminologi. Tilldelningen av medel till de tre
områdena naturvetenskap och ingenjörsvetenskap, livsvetenskaper samt
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SSH anpassas efter antalet ansökningar och justeras år för år. De projekt
inom SSH som finansieras är över 550 stycken och utgör för närvarande
17 procent av den totala budgeten; sannolikt kommer de att öka till 18
procent. Siffrorna från de nationella forskningsråden är ofta högre, eftersom ERC enbart finansierar grundforskning. Yrkanden på anslag till
ämnesmässigt öppen, icke-hierarkiskt strukturerad forskning återspeglar
därför den högre efterfrågekoncentrationen inom STEM-sfären. Trots
detta kvarstår frågan: var finns behovet av att finansiera SSH-kunskaper,
och hur tillgodoses det?
Frågan hamnade i fokus vid en konferens i september 2013, som anordnades under Litauens ordförandeskap i EU. Det uttalade målet var att
utforska ”Samhällsvetenskapernas och humanioras horisonter” inom
ramen för det aktuella EU-programmet Horizon 2020.1 Konferensen
föregicks av en brett upplagd konsultationsprocess där man försökte ta
reda på mer om det rådande läget för SSH i hela Europa och om SSHsamhällets behov och strukturella problem på specifika områden. Bland
frågorna högst på dagordningen rankade två tredjedelar av de tillfrågade
interdisciplinära, transdisciplinära och tvärvetenskapliga aspekter som
viktigast. Stor enighet rådde om att SSH inte enbart berör enskilda discipliner, och om att aktuella SSH-projekt till sin natur är interdisciplinära i sitt praktiska genomförande inom starkt varierande organisationsstrukturer. Exempel på sådan tillämpad tvärvetenskaplighet omfattade
allt från stadsbyggnad till kulturvetenskap och STS (science and technology
studies).
Man konstaterade att etablerade ämnesområden omvandlades eller
omgrupperades under nya namn eller etiketter, ofta efter samgående
mellan olika verksamhetsgrenar. En annan iakttagelse var att detta kontrasterar mot STEM-disciplinerna, inom vilka specifika resultat ofta
kommer från arbete i strikt strukturerade sammanhang där representanter för många olika ämnen aktivt samarbetar, men där det finns skarpa
gränsdragningar mellan vem som gör vad. Detta har betydelse, eftersom
EU:s nya ramprogram Horizon 2020 uttryckligen förutspår ”integration”
av SSH inom ramen för sina sju ”utmanande uppgifter”, och därmed
avbryter specifika program för SSH. Ett av de stora problemen som de
tillfrågade förutsåg var därför klyftan mellan de brett upplagda forskningsområden som EU identifierat och de konservativa, vertikala hierarkierna
i den akademiska världens ämnesområden, monodisciplinära publikationer och informationsaktiviteter.
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Detta tyder på en dubbel bindning. Å ena sidan betraktar SSH-samhället kritiskt den nuvarande organisationsstrukturen, där olika discipliner i universitetsmiljöerna är slutna ”behållare” som förhindras att bidra
med kunskaper till de akuta samhällsproblemen, som klimatförändringar, energi, livsmedelskvalitet och hälsosamt åldrande. Å andra sidan
klagar de över bristen på ett mer strukturerat multidisciplinärt samarbetsklimat som skapar bättre förutsättningar för det slags ”integration”
som aviseras i Horizon 2020. Man fruktar att SSH:s insatser inte ska
komma till sin rätt om de inför dessa stora utmaningar inte ges ett mer
exakt definierat samarbetsutrymme än den ganska diffusa integrationsansats som kännetecknar EU:s nuvarande finansieringspolicy.

Behovet av tvärvetenskaplighet
Vilka slutsatser om SSH:s framtida utveckling kan man dra av denna
förenklade genomgång av finansieringsfrågor? Hur ska SSH kunna bli en
viktig intellektuell och vetenskaplig drivkraft i samhällsutvecklingen på
2000-talet? Jag föreslår att man koncentrerar sig på två grundläggande
slutsatser.
För det första behövs en ökad medvetenhet om den strukturella
obalansen mellan undervisning och forskning inom SSH, jämfört med
förhållandena inom STEM-sfären. SSH:s företrädare bär den tyngsta
undervisningsbördan och befinner sig samtidigt i skymundan när det
gäller forskning, räknat i antal forskare och forskningsinstitutioner. Som
så ofta är fallet med minoriteter har de oerhört viktiga bidrag att ge, som
får stor spridning och genomslagskraft, men samtidigt saknar de majoritetens institutionella stabilitet, synlighet och kritiska massa. Detta gör
det betydligt svårare att till fullo angripa dagens samhälleliga utmaningar,
vilket blir tydligt i Horizon 2020. Det finns inga enkla lösningar, eftersom
en minoritet inte kan förvandlas till en majoritet. Men den kan och bör
erkännas på basis av ömsesidig respekt, särskilda rättigheter (i forskningssammanhang detsamma som adekvat representation i de organ som styr
forskningspolicy och andra rådgivande funktioner och som är frekventa
på europeisk nivå) samt ett institutionellt stöd som på sikt förbättrar
värdet av SSH:s faktiska och potentiella resultat.
Slutsats nummer två bygger på diskrepansen mellan universitetens
ämnesindelningar och kraven på och möjligheterna att använda SSHkompetens inom ett brett spektrum av heterogena områden. Inte heller
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här finns det enkla lösningar. Tvärvetenskaplighet i vilken skepnad som
helst kan aldrig vara ett mål, även om den otvivelaktigt behövs. Organisatoriskt har den modellen visat sig vara alltför flytande och instabil. När
jag och mina kolleger pekade på den framväxande kunskapsproduktionen
i det som vi benämnde mode 2, betonade vi att den innebär en flexibel
gestaltning av kunskaper kring gemensamt definierade problem. I och
för sig kan det med tiden leda till mer stabila arrangemang, och på medellång sikt även till nya discipliner, men mode 2-konfigurationer är vanligen
utformade för en begränsad tidshorisont. När den specifika forskningen
väl avslutats återgår forskarna till sina ämnesområden, rikare på nya erfarenheter och insikter, för att senare ingå i någon annan mode 2-konfiguration – eller inte göra det.2
Med tanke på sådana fluktuationer och SSH:s ökade sårbarhet och
instabilitet i akademiska sammanhang, särskilt under ekonomiskt bistra
tider, måste varje ”lösning” ta hänsyn till begränsningarna och även till
de möjligheter som öppnas. Det betyder varken mer eller mindre än att
man empiriskt noga följer var olika SSH-kunskapskluster växer fram, och
var deras bidrag tas till vara som viktiga värden i kampen mot framtida
samhällsutmaningar som inte kan lösas på andra sätt. Så är det redan nu
när det gäller SSH-kunskaper på områden som hälsovetenskap, där
förebyggande arbete, livsstilsfrågor, behandlingsmål och uppföljning av
patienter och deras familjer är väl utforskade och allmänt erkända. Inom
det biomedicinska fältet väntar ännu större vetenskapliga utmaningar på
nya samarbetsformer mellan livsvetenskaper och SSH, för ytterligare
forskning om hur biologisk utveckling och miljöfaktorer samverkar på
molekylär nivå, eller om vad det innebär att vara människa i molekylernas
tidsålder. Andra framväxande kunskapsområden inom SSH finns inom
miljöforskningen, där integration med naturvetenskaperna gjort stora
framsteg och där demografin öppnat en mångfald nya länkar till andra
områden. STS ger fortsatt analyser och insikter om en mängd olika aspekter på samtidens vetenskapliga upptäckter och tekniska utveckling, inklusive forskningspolicy och allmänhetens engagemang i vetenskap.3
Därför är det avgörande inte bara att identifiera var SSH:s resultat ger
avtryck; i förlängningen behöver man också fokusera på var de saknas.
Hur mycket upplysta finansiärer av SSH-forskning kan göra för att öppna möjligheter för SSH att blomstra intellektuellt och frigöra sin potential beror på två viktiga faktorer: den institutionella miljön med dess
inneboende tröghet och långsamma tidshorisont samt de vetenskapliga
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problem som definieras av SSH-disciplinerna själva och deras forskningsfält.
Inför uppmaningen att reflektera kring ”tjugohundratalets stora frågor” har, som den ungersk-israeliska vetenskapsfilosofen Yehuda Elkana
påpekat, de humanistiska disciplinerna respektive samhälls- och naturvetenskaperna olika tillvägagångssätt.4 Problem som klimatförändring,
aids, växande flyktingströmmar, fundamentalism och annat som kan
inordnas under rubriken samhällsförändringar förvisas lätt till den samhällsvetenskapliga kunskapssfären, ibland tillsammans med den naturvetenskapliga. Genom en kreativ blandning av det konceptuella och det
empiriska, bland annat nyckelbegreppens historia och dess konsekvenser,
håller samhällsvetenskaperna på att utvidga sina intellektuella resurser
och sin praxis bortom nationalstatens gränser och utanför de sociala
problemens mer traditionella repertoar.
Men som den amerikanske litteraturhistorikern Sheldon Pollock påpekat handlar det inte om nya humanistiska problem. Humaniora sysslar
i regel med nya tolkningar av gamla föremål. Visst kan det finnas nya
tolkningar som förvärvar status som nya föremål inom humaniora, men
inte ens ny problemorientering når särskilt långt. Pollock exemplifierar
humanistisk praxis genom att gå tillbaka till dess rötter: det reflekterande sökandet efter mening i olika texter. Själva kärnan är kritisk självreflektion över språket. Om matematik med Galileis ord är det språk som
används i naturens bok, så är filologi språket i humanioras bok. Kritisk
filologi är därför paradigmatisk för humaniora. Den bygger på den gamla filologiska vetenskapens grund, men ”multiplicerar dess olika former
av mening och sanning, pluraliserar och globaliserar dess praktiska
tillämpningar för en värld som är epistemologiskt mångformig och som
nyligen pluraliserats och globaliserats”. Genom att vi passerar och överskrider gränserna mellan olika discipliner, så som vi känner dem i dag,
öppnas portarna till det som skulle kunna kallas för postdisciplinerna –
men inte ”post-” i bemärkelsen ”efter”, utan ”över och bortom”.5

Ingen Big Data-revolution,
utan en All Data-revolution
Att gå tillbaka till rötterna kan också öppna nya vägar bort från nationalstaten, i vars skugga samhällsvetenskaperna växte fram under 1800-talets
senare hälft och, med benäget bistånd av humanistiska vetenskaper,
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byggde upp de nationella identiteterna. För SSH kommer 2000-talets
stora frågor onekligen att kretsa kring pluralisering och globalisering.
Nya frågor uppstår om vår gemensamma identitet som människor och
om vad den innebär i termer av globala och nationella politiska anordningar, konfliktlösning, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Humanioras roll på en så omfattande och spänningsfylld arena är dess
inneboende kapacitet att förmedla – förmågan att analysera och förstå
olika synsätt som resultat av varierande kulturella och historiska utvecklingslinjer. Kritisk filologi är en tydlig påminnelse om att texter i hela
världen innehåller fint strukturerade meningsbärande skikt, som vart och
ett är begripliga på sitt eget sätt och har sina egna (o)fullkomligheter. Att
förstå hur de tagits emot och hur mening har tolkats (och missförståtts)
hör till de humanistiska vetenskapernas traditionella frågor, som måste
fortsätta behandlas som ett centralt problem också under 2000-talet.
Bortom pluraliseringens och globaliseringens storskaliga processer
genereras så kallade Big Data, en oöverträffad kvantitet och variation av
data, genom accelereringen och den globala spridningen av kraftfull
datateknik, snabb tillgång och lätt åtkomlighet till informations- och
kommunikationsteknik. Detta är 2000-talets Pandoras ask. När den väl
har öppnats kan kravet på att tackla 2000-talets frågor kännas överväldigande. De för med sig utmaningen att försöka förstå komplexa system
med icke-linjär dynamik som ligger långt ifrån vardaglig förståelse av
enkla orsaksförhållanden. De befinner sig också bortom teorierna på
mellannivå, detta begreppsliga favoritverktyg inom samhällsvetenskaperna som används för att länka samman vardagslivets mikronivå med
institutioner och system på makronivå. Den blygsamma ansatsen till en
digital humanistisk rörelse kan snart överflyglas av Big Datas ohejdbara
flöde, och av den kraftfulla uppkopplingskapacitet som då erbjuds. I takt
med att automatiserad översättning fortskrider kan dammluckor öppnas
till tusentals och åter tusentals hitintills oöversatta manuskript och dokument från avlägsna tidsperioder och forntida civilisationer.
Teknikens dragningskraft och makt är så stor att vi omöjligt kan
bortse från den. Alla frågor som SSH kommer att ställas inför under
2000-talet, även de mest oväntade, kommer att väcka en gnagande oro
– är vi verkligen redo för detta? Är vi redo att hantera denna fascinerande men också oroande och ibland direkt hotfulla framväxande värld,
där vi samtidigt är utvalda och dömda att fungera som vittnen och deltagare?
248

93326-1_T_v1_RJ_1_Trimboxes_ipp Page 249

31-Mar-15

forskning för en global värld

När vi ser oss omkring i dag tenderar vi att fokusera på sådant som är
närliggande och som tycks vara i obalans – situationen på fakulteten, vid
vårt universitet eller i vårt land jämfört med andra länder. Det är inte
något tecken på ytterligare en överhängande kris inom SSH, som beror
på att finansiella och ekonomiska problem och neoliberalism håller på att
ta över, inte heller på missriktad besparingsiver som blir en fälla eller på
fel som begåtts av regeringen, universitetsledningen eller ens av oss
själva. Nej, vi står helt enkelt mitt i en omvälvning och förändring – en
oupplöslig del av conditio humana.

Var redo för nya samarbetsformer
Vi lever i en tid som är innovationscentrerad och som sätter ett nästan
absurt högt värde på allt nytt, som inte bara lovar ett ännu snabbare
framåtskridande på den moderna teknikens väg, utan också att så snabbt
som möjligt befria oss från nuets förvirrande oreda. Vi klamrar oss fast
vid vår tro på innovation. Det är en tid då vi, naturligtvis online, har
möjlighet att rösta för en ”accelererad framtid” som en del av ”folkets
val”.6 Men innovation är, i likhet med grundforskning, alltid förenad med
osäkerhet. Vi vet inte på vilket sätt eller om vad vi kommer att kunna
veta någonting i framtiden. Vi har inte en aning om vilka framtida
tillämpningar framtidens kunskaper kommer att få, eller i vilka sammanhang. Det enda vi vet är att det inte är revolutionerande egenskaper
som är de mest betydelsefulla i utvecklingsprocesser. Naturen har varit
extremt produktiv när det gäller att presentera olika slags nyheter under
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sin pågående experimentverksamhet med nya livsformer och deras funktioner för att anpassa sig till föränderliga miljöer. Det viktiga i denna
rikhaltiga variation är urvalsprocessen. De mest varaktiga och uthålliga
livsformerna är inte resultat av enskilda nya drag, utan av kombinationer
av sådana.
Om man tillämpar samma tänkesätt på den mänskliga kreativitetens
ständigt pågående process, uttryckt i SSH:s tänkande kring 2000-talets
aktuella frågor, så kommer det inte att vara enstaka nya idéer som hjälper
oss att bemästra dessa, utan kombinationer av insikter och vägledande
värderingar, en förening av nya och gamla begrepp med handfasta empiriska rön, ett gränsöverskridande mellan discipliner utan hänsyn till
akademisk status och utvecklande av produktiva samarbeten. När vi väl
slagit in på en framkomlig väg i arbetet med 2000-talets problem kan vi
till och med sluta fokusera på individuell originalitet – den humanistiska
motsvarigheten till innovationscentrering. SSH har störst möjlighet att
nå framgång under 2000-talet genom att lära av den biologiska evolutionen. Det innebär att man gör framsteg via samarbete och kombinerar
kunskaper när det verkar mest fruktbart. Svaren på 2000-talets frågor
kommer med största sannolikhet att växa fram ur kunskapssynergier.

*
1. Helga Nowotny, Katja Mayer & Thomas König (red.), Horizons for Social
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2. Helga Nowotny, Peter Scott & Michael Gibbons, ReThinking Science: Know
ledge and the Public in an Age of Uncertainty, London: Polity Press, 2001.
3. Helga Nowotny, ”Engaging with the political imaginaries of science. Near
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Vetenskaplig rådgivning
– utmaningar öppnar för omdöme
och värderingar
Sedan årtionden tillbaka har vetenskapliga experter försökt följa
ideal om att vara värderingsfria. Ny forskning slår dock ett slag
för den värderande experten. Kvalitativa bedömningar, gärna på
humanistisk grund, kommer därmed att få en allt viktigare roll.

H

ur står det till med den vetenskapsbaserade rådgivningen?
I takt med att vetenskaplig verksamhet växer överallt och inom
snart sagt alla vetenskapsområden borde läget vara det bästa
tänkbara. Men är det så?
Ska vi döma av utvecklingen i stort är svaret inte självklart ja. Den
ekonomiska krisen 2008 framkallades knappast av en brist på ekonomisk
sakkunskap. Snarare var det en viss typ av ekonomisk sakkunskap som
visade sig vara en viktig orsak till krisen (låt vara att annan ekonomisk
sakkunskap friskrev sig från ansvar…).
Oförmågan att gå från kunskap till handling i klimatfrågan beror heller knappast på att vi skulle veta för lite om klimatförändringens orsaker.
Kan det i stället vara så att den kunskap som är relevant för samhällsförändring har en alltför ringa plats vid maktens bord?

Bör experten ha åsikter?
Mina frågor är förstås retoriska. Betraktar vi ett antal väsentliga samhällsutmaningar, nationella eller internationella, så finner vi snart att den
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forskningsbaserade kunskapen intar en nyckfull roll. Expertis saknas inte,
det råder en enorm tillväxt av rådgivning inom de flesta sektorer i de
flesta länder.1 Men det är inte alltid lätt att veta om den är effektiv eller
långsiktigt hållbar.
Vetenskaplig rådgivning var fram till för några årtionden sedan en
ganska esoterisk och delvis hemlig verksamhet, ofta knuten till nationell
säkerhet eller starka ekonomiska intressen. Forskning om rådgivning –
det finns en växande sådan – studerar till exempel huruvida rådgivningen är demokratisk och transparent. Den granskar också rådgivningens
kvalitet, effektivitet, legitimitet och dess grad av vetenskaplighet. Andra
frågor gäller rådgivningens former, metod, institutionella struktur, det
man närmast kunde kallas dess ”kultur”, som bland annat följer nationella linjer. Det förekommer också ett stort utbyte från det ena landet till
det andra; det är trots allt mer än tre decennier sedan organisationsforskarna Paul DiMaggio och William Powell skrev sin klassiska artikel om
institutionellt härmande, ”mimetic institutional isomorphism”.2 Det
finns också numera forskning som klart visar vad som kan förefalla som
en forskningspolitisk paradox, att de vetenskapliga myndigheterna sällan
använder vetenskaplig kunskap för sin rådgivning.3
Kanske kan man säga att den nya forskningen gjort att vår syn på
vetenskaplig rådgivning blivit mer illusionslös. Tanken att mer expertis
skulle leda till bättre beslut har visat sig svår att belägga. Det behöver
dock inte betyda att man misstror, eller bör misstro, all rådgivning. Snarare bör vi fråga hur det ser ut med den vetenskapliga rådgivningens
kunskapsbas. Vad ingår i den? Det finns fortfarande anledning att ställa
statsvetaren Harold Laskis klassiska fråga från 1930: ”Har experten omdöme?”4 Eller handlar rådgivning bara om metod? Klokhet, visdom – är
sådana egenskaper ens förenliga med ord som expertis och vetenskaplig
rådgivning?

Den icke-passionerade rådgivaren
Den som gjort mest för att påminna om Laskis fråga är Harvardprofessorn
Sheila Jasanoff, som var den som översatte Laskis önskan om en omdömesgill expertis med de moderna begreppen ”serviceable truth” och
”virtuous reason”.5 Jasanoff är också ett av de tongivande namnen i den
snabbt växande forskningen inom området science and technology studies,
STS. Vad man inom denna forskning funnit, efter flera årtionden av
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studier av den vetenskapliga rådgivningens praktik, är bland annat att
även om rådgivningen vuxit i volym, så har den inte förändrats särskilt
mycket till sin organisatoriska struktur. Den vilar ännu i allt väsentligt
på ett mindre antal specifika kunskapsområden inom naturvetenskap,
teknik, medicin och ekonomi, och den favoriserar i hög grad kvantitativa
metoder på bekostnad av kvalitativa bedömningar. I rådgivning straffar
siffror ord, en tendens i expertisformeringens historia som för övrigt går
ända tillbaka till 1800-talet och som redan var norm när Laski ställde sin
fråga.
Rådgivningen utgår dessutom från den existerande kunskapsmassan
snarare än från nya kunskapskombinationer som är anpassade till de
problem eller utmaningar som rådgivningen gäller. Den är starkt bunden
till kulturella, politiska och ekonomiska normer som i allt väsentligt
utgår från de gängse inom västliga institutioner som OECD, Världsbanken med flera. Den utgår från en förmodat värderingsfri ”linjär modell”,
där kunskapen först produceras och sedan tillämpas i form av rådgivning
när den slutligen blivit verifierad.6 Och, kanske det viktigaste, rådgivningen iakttar med stor omsorg den traditionella uppdelningen mellan
fakta och värderingar. Vi har alltså en fakta- och sifferbaserad rådgivning
med stort avstånd till värderingar, inte bara politiska i snäv mening utan
värderingar som kan vara knutna till omdöme och handlingsförmåga.7
Rådgivaren som idealtyp, i Webers mening, är demonstrativt ickeengagerad eller vad vetenskapshistorikern Naomi Oreskes kallat dis
passionate, alltså ”icke känslomässig”.8 Argumentet är det klassiska, att
vetenskapen ska segra genom sakskäl, inte genom att stå för ”det goda”
eller vara den som ropar högst i debatten. Men denna idealism, hävdar
Oreskes, riskerar att bli kontraproduktiv, särskilt som motståndarna i
exempelvis klimatdebatten är synnerligen passionerade och högröstade.
Kanske stämmer det inte ens, rent empiriskt, att den känslomässigt engagerade forskningen för ett gott ändamål skulle vara mindre framgångsrik
som rådgivning? Frågan går i alla fall att ställa. Vad ska vi till exempel
säga om en bok som Tyst vår (1962), skriven av samma Rachel Carson
som under många år redigerat officiellt informationsmaterial från den
amerikanska fiskerimyndigheten?
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Rådgivningsmisslyckanden
Redan denna korta resumé av hur vetenskaplig rådgivning brukar gå till
kastar ett visst ljus över de rådgivningsmisslyckanden inom ekonomi och
klimat som jag inledde denna artikel med. Fakta utan sammanhang och
riktning riskerar att bli poänglösa, eller aldrig hörda. Kanske bör vi rentav tala om advice failures, i analogi med termen market failures. Tanken
med market failures var som bekant att skapa ett argument för statliga
ingripanden och offentlig finansiering, exempelvis för att stimulera forskningsbaserad innovation, alltså ett argument för politik (att detta var en
förenkling av hur och varför innovation sker, spelar mindre roll för mitt
resonemang just här). På samma sätt skulle begreppet advice failures kunna leda till reflektionen att det kanske borde göras en mer samlad insats
för att se om det skulle vara möjligt att förbättra den vetenskapliga rådgivningen; lämnad åt sig själv, sitt starka spårberoende och sin vetenskapsideologiska ortodoxi, tycks den inte fullt kapabel att leva upp till
förväntningarna. Kanske behöver den ifrågasättas på ett mer djupgående
sätt och ges mer av politiskt relevanta, i bemärkelsen värderingsbaserade,
förtecken?
Det är extra angeläget att ställa dessa frågor just nu. Rådgivningens
roll har nämligen förändrats under senare år i takt med att en förvaltningsmodell vunnit insteg som snarast rört sig i den rakt motsatta riktningen. Dess yttre drag är välkända: utvärdering, prestationsmätning,
förenkling och systematisering av en lång rad offentliga verksamheter
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och hela politikområden. En extrem variant av denna modell är evidensbasering, som går ut på att kvalitet – eller mer allmänt: framgång – inom
en verksamhet kriteriesätts och att prestationerna mäts så att man enkelt
kan avgöra om verksamhet håller hög ”kvalitet”. I verksamheter där
sådana system sätts i verket kan rådgivning av traditionellt slag – sammansatta bedömningar av komplexa sammanhang – lätt försvagas eller
marginaliseras. Rådgivningen övergår i stället till att bestå i en expertismedverkan vid kriteriesättningen, vilket i sin tur favoriserar enkla, mätbara utfall.
Attraktiviteten i en sådan modell är inte svår att förstå. Politiker och
andra ledare behöver då inte själva arbeta med att ständigt söka svar på
frågan om hur samhället, eller ens den verksamhet för vilken man själv
bär ansvaret, kan förbättras. I stället utgår man från en uppsättning överenskommet positiva egenskaper hos ett samhälle eller en verksamhet.
Den egenskap som det alltid är enklast att enas om är ekonomisk tillväxt.
På det sättet förenklas, eller snarare banaliseras, också politiken så att en
djupare diskussion om vilka samhällsvärden som myndigheterna och den
offentliga verksamheten i stort ska betjäna inte blir lika efterfrågad, om
den inte rentav elimineras.
Men nackdelen är uppenbar för den som tänker över saken. Det man
på detta sätt kan enas om blir till slut ganska lite, och erfarenheten från
de senaste årtiondenas vetenskapsrådgivning är att svårare värdefrågor
skjutits i bakgrunden medan de enklaste politiska målen blir de som
tenderar att överleva.
Framför allt är det kombinationen av en stereotyp rådgivningsstil och
strävan efter evidensbasering som tenderat att skapa en endimensionalitet i rådgivningen. Ett extremt, men just därför tydligt, exempel kan
hämtas från Nederländerna. Där skapades 1945 mot bakgrund av tidens
krav en central planeringsenhet för ekonomiska frågor. I fyrtio år fungerade myndigheten utan större debatt. På initiativ av några politiska
partier började denna myndighet 1986 att inför de holländska valen
genomföra utvärderingar (calculations/assessments, i båda fallen ex ante) av
partiernas ekonomiska valprogram. Efter hand anslöt sig allt fler partier.
Utgångspunkten var att ekonomin kan betraktas som en icke-politisk
fråga, alltså att det går att avgöra, med ekonomiskt ”interna” argument,
vilken ekonomisk politik som är ”bäst”.9 Samtidigt kunde man förstås
undra – är det verkligen så enkelt, eller som det hette i en bok som diskuterade fenomenet: Does it make sense? 10
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Det finns förstås olika förklaringar till att det skedde ett uppbrott från
en mer esoterisk och aktivistisk rådgivningsstil som vi förknippar med
Machiavelli och hans efterföljare under århundraden. En som ter sig
sympatisk, åtminstone för mig, var att beroendet av enskilda rådgivare
eller små grupper kunde minska. Fler röster, och i bästa fall fler typer av
röster, skulle kunna höras. En annan var närmast ideologisk: det gällde
att minska politikens makt och öka inflytandet för individerna och deras
personliga val. Det betyder i praktiken att marknaden getts en större plats
inom många politikområden. Idén om en marknad står emellertid i stark
kontrast till tanken om en skapande politik som vilar på övertygelsen om
att det är önskvärt att systematiskt utveckla samhället i någon viss riktning. Man kan säga att den karaktäristik av rådgivningen som framträtt
i det föregående överensstämmer tämligen väl med den förvaltningsmodell som varit rådande under den nyliberala perioden, det vill säga
från ungefär 1980.

Rådgivningspolitiska regimer
Mot denna bakgrund skulle man kunna beskriva tiden efter andra världskriget som bestående av några olika rådgivningspolitiska regimer (jag
tänker här i första hand på Sverige, men liknande förhållanden tror jag
kan observeras i flera länder). Den första regimen präglades av kalla kriget
och en betydande säkerhetspolitiskt och ekonomiskt betingad exklusivitet, med få och informella rådgivare som hade varierande, ibland sporadisk, vetenskaplig förankring. Under denna period grundades Försvarets
forskningsanstalt, FOA (1946), jämte ett antal militära och civila myndigheter vilka gavs inflytande över forskningsplaneringen. Den andra
regimen karaktäriserades av politisk styrningstilltro och en mer formell
och öppen förankring i vetenskapssamhället. Under denna period knöts
forskningsplaneringen allt starkare till industripolitik och ekonomisk
politik i linje med framväxande föreställningar om den så kallade linjära
modellen. Startpunkten för denna forskningspolitiska regim kan anses
symboliskt markerad av inrättandet av Forskningsberedningen 1962.
En tredje regim kommer så från 1990-talets början som är förbunden
med en nyliberal politisk ordning, målstyrning och en försvagad tilltro
till styrning efter politiska mål och där i stället utvärdering får ersätta
rådgivning. Det kan ses som en särskild ironi att det nybildade Vetenskapsrådet (2000) mitt under denna period fick i uppdrag att fungera
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som regeringens rådgivande organ i forskningspolitiska frågor. Av denna
rådgivning blev som bekant inte så mycket, delvis på grund av enkla
kompetensbrister (man rekryterade personer utan förmåga att ta sig an
uppdraget i hela dess vidd) och en snäv tolkning av uppdraget (tyngdpunkten lades på bibliometri).11 Framför allt hade hela den politiska
styrningen redan orienterat sig bort från expertbaserad konsultation och
övergått till mer och mer konkurrensutsättning och prestationsbaserad
resurstilldelning – en aktiv rådgivning från VR var inte särskilt efterfrågad av regeringen.
Kanske befinner vi oss just nu i ett nytt regimskifte, på väg mot en
framträdande fjärde regim efter det kalla krigets, den linjära modellens
och det nyliberala ”granskningssamhällets” regimer. Många tecken tyder
på att den nyliberala förvaltningsmodellen har passerat zenit och befinner
sig i en nedgångsfas. Tilltron till målstyrning genom kriteriesättning och
utvärdering verkar vara i sjunkande, också hos dem som förut omfattat
den i större eller mindre grad. Det betyder inte att man behöver överge
den helt och hållet; den kommer sannolikt att lämna bestående inslag,
och graden av målstyrning kan komma att vara olika stor inom olika
sektorer. Hur långt marknadiseringen av offentliga verksamheter kommer att sträcka sig är dock svårt att säga; nationella och sektoriella skillnader torde bli avsevärda.
Men tiden bör alltså, inte minst på grund av denna osäkerhet, vara
mogen för att nu mer aktivt än på mycket länge diskutera hur en ny rådgivningspolitisk regim skulle kunna se ut. Under ”granskningsregimen”
dominerade frågor om ”kvalitet och relevans”12, det vill säga huruvida
investeringar i forskning gav avkastning i form av önskvärda effekter
såsom en viss mängd högt citerade artiklar eller positiv inverkan på
innovationer och tillväxt. I Sverige förstärktes denna tendens kraftigt av
den ekonomiska krisen på 1990-talet.
Ett argument för en förändring av rådgivningen är den allt större
policykomplexiteten. Universitetens repertoar växer och det blir fler
kommersiella aktörer och think-tanks på rådgivningsområdet, med varierande vetenskapligt stöd och med flytande gränser mot PR och lobbying.
Ett andra argument är att systematisk och kvalificerad rådgivning har
varit nedvärderad i det svenska systemet, både av regeringen och andra
aktörer.13 Ett tredje argument är att forskningspolitikens värde- och
policydimensioner är underförsörjda med rådgivning. Forskningens inriktning, behov, funktion – hur ges råd om dem? Och vem klarar att göra
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det på ett intressant sätt? Ett fjärde argument, slutligen, har att göra med
tidpunkten. Ett möjlighetsfönster öppnas nu på allt vidare gavel när
samtidigt både innovationsdoktrinen – alltså att svensk forsknings
främsta uppgift är att främja innovation och konkurrenskraft – och
målstyrningen sannolikt kommer att minska i betydelse under åren
framöver, en förändring som redan har börjat.
Eftersom forskningspolitiken numera utgår från stora utmaningar och
samhällsbehov är det förstås nödvändigt att fråga hur rådgivningen kan
knytas till sådana frågor. Bör rådgivningen länkas mer till andra politikområden – alltså ett slags ”integrerad forskningspolitisk rådgivning”? Det
finns en hel del som talar för det.
Inom Miljöforskningsberedningen, som inrättades av regeringen efter
2010 års val och där jag varit ledamot, arbetade vi under 2013 och 2014
med projektet ”Miljöpolitikens spelplan”.14 Karaktäristiskt för den nya
spelplanen är föreställningen att en strikt avgränsad miljöpolitik är en
omöjlighet. Miljön är en så komplex fråga att den på ett eller annat sätt
är inflätad i alla andra politikområden, inte minst forskningspolitiken.
Nya villkor för denna politik måste vara att erkänna det och att erbjuda
en rådgivning som tar det på allvar. Men det ställer också stora anspråk
på den kompetens som kan komma ifråga. Även kompetensen måste vara
integrerad och detta problem kan inte lösas bara genom att addera fler
experter på enskilda delfrågor, eftersom en gammal STS-regel är att fler
experter inte är någon garanti för minskad osäkerhet.
Vad blir konsekvenserna av detta sätt att tänka? I sin förlängning
skulle det kunna leda till en omvandling av rådgivningsfunktionen i
staten och inte minst på det forskningspolitiska området. Det är mer än
femtio år sedan Forskningsberedningen inrättades. Vetenskapsrådets roll
för rådgivning är underartikulerad. En institutionell omvandling tycks
nödvändig.
En ny rådgivningspolitisk regim skulle med andra ord behöva ta itu
med ett ganska stort antal tillkortakommanden: utvärderingströtthet,
kvantitativ slagsida, traditionalism, endimensionalitet, värderingsundvikanden, oförmåga/ovilja till komplexa bedömningar, svag framtidsinriktning, svag styrningsförmåga, svag integrering i andra politikområden. I förlängningen av ett sådant tillstånd hotar inte bara sterilitet och
ineffektivitet i rådgivningen utan också förtroendesvikt, sjunkande legitimitet och i allvarliga fall en försvagning av politikens demokratiska
förankring.
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Den regim som borde prövas skulle i stället bejaka värderingar och
alltså vara motsatsen till dispassionate i Naomi Oreskes mening. Den
skulle formulera de samlade villkoren och riktningen för en politik för
forskningen. Den skulle också behöva mobilisera fler typer av expertis
och verka integrerande mellan olika politik- och kompetensområden. Det
är knappast önskvärt att över en natt försöka formulera en färdig regim,
snarare borde man se denna som ett utvecklingsuppdrag över många år.
En första åtgärd skulle vara att se till att regeringens egna forskningsmyndigheter inleder en gemensam överläggning och efter hand söker kontakt
med andra myndigheter för att tänka över hur en svensk rådgivningspolitik skulle kunna formuleras. I den bästa av världar skulle man också
ha en regerings välsignelse med sig i detta arbete.

Humanistisk kunskap
En kunskap som skulle behöva engageras mer i en sådan regim är den
humanistiska. Humanistisk expertis har varit mindre vanlig, åtminstone
i svensk rådgivning. Rent allmänt är humanistisk kunskap underutnyttjad; kanske är den också underutvecklad i vår tid i jämförelse med de
största och mest välfinansierade kunskapsområdena inom naturvetenskap, teknik och medicin. Detta är till stor skada eftersom de stora samhällsutmaningarna är utmaningar för samhället snarare än för naturen
eller klimatet, vilka vi ofta åberopar som det som är utsatt. Men bristerna finns i samhället och även skadorna drabbar samhället. Eller som
statsvetaren Bo Rothstein uttryckte saken när han 2012 mottagit ett
stort europeiskt anslag för forskning om korruption: ”Mänskligt lidande
orsakas inte av att vi har för få prylar eller för lite teknik, det orsakas av
dysfunktionella samhällsinstitutioner.”15
För bara ett par år sedan gjorde jag tillsammans med historikern
Anders Ekström en genomgång av svensk forskningspolitik för humaniora. Resultatet var ganska skakande: det fanns knappt någon. Inte i
någon av alla forskningspropositioner under nästan trettiofem år hade
det förekommit en tydlig artikulation av vad samhället kunde behöva
humanistisk kunskap till. Det fanns en bevakande och aktivistisk syn på
utvecklingen inom IT, kirurgi, pedagogik, ekologi och allsköns teknik –
och en vältalig formulering av de olyckor som väntade om Sverige försummade något av dessa och tusen andra kunskapsområden. Men om humaniora nästan inte ett ord. Inga kollapser väntade, inga vitala samhälls259
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funktioner föreföll hotade om så landets samtliga humanistiska fakulteter
skulle uppslukas av jorden.16
Bristen på forskningspolitisk artikulation inom det humanistiska området vore värd en grundlig undersökning. Men även utan en sådan kan
man säga att en viktig orsak finns i den svaga rådgivningen. Humanistisk
kunskap har sällan eller aldrig prioriterats som rådgivningsområde. Det
var kanske begripligt att den inte rymdes i det kalla krigets och den linjära modellens rådgivningsregimer, när säkerhetspolitik och industriell
utveckling stod i fokus för rådgivningen. Inte heller i den innovationsoch tillväxtinriktade granskningsregimen ansåg man sig behöva artikulera
någon större roll för humaniora, och även om detta i efterhand kan förefalla både beklagansvärt och oklokt var det kanske inte direkt förvånande.
I dag är det inte lika enkelt att undvara humanistisk kunskap. Få kan
mena att ytterligare en smula förfining i analysen av klimatkrisens orsaker för oss närmare lösningen på denna kris. Ingen tror heller att de
samhällen vi skapat kan minska takten i artutrotningen bara för att vi lär
oss ännu något mer om biologisk mångfald. Naturvetenskapligt grundad
kunskap är fundamental, men den räcker inte för att hantera komplexa utma
ningar, och det gäller inte bara i samhällsfrågor (skola, infrastruktur,
medier etcetera) utan även i fråga om klimat, miljö, hälsa, teknik.
Humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap om miljö – eller rättare
sagt om kultur, människa och samhälle på sätt som är relevanta för miljö
och klimat – växer nu fram under rubriken environmental humanities. På
samma sätt växer det fram humanistisk kunskap som kan stödja beslutsfattande inom områden som folkhälsa, medicin och IT – medical humani
ties, digital humanities. Humanistisk kunskap omtolkar, identifierar, artikulerar och förmedlar nya sätt att se. En del av denna kunskap blir med
tiden del av det vi kallar framväxande världsbilder och nya samhällsuppfattningar.
En forskare som betytt mycket för flera humanistiska kunskapsområdens
utveckling under de senaste tjugo åren är den franske sociologen Bruno
Latour, också han, liksom Sheila Jasanoff, aktiv inom STS-fältet. Med
början i studier av en av den vetenskapliga produktionens primära platser,
laboratoriet, har Latour successivt vidgat sin domän till att på senare år
ställa frågor om hur ett nytt vetenskapligt projekt ska bli möjligt. Det är
ett projekt som söker utvidga vetenskapens själva uppdrag och kunskapssökandet som samhälleligt åtagande. Forskning, också sådan forskning
som motiverats med sin ”miljönytta”, har ofta ganska kortsiktiga instru260

93326-1_T_v1_RJ_1_Trimboxes_ipp Page 261

31-Mar-15

vetenskaplig rådgivning
mentella motiv som vägs mot andra i ett slags intern prioriteringsdiskussion. Detta är förstås en realitet och präglar ännu i djupet våra samhällen.
Men för Latour hägrar en annan ordning, där militära och kommersiella
hänsyn trätt i bakgrunden och strävan att upprätta en sundare och mer
rättvis förvaltning av jordens samlade resurser kommit i främsta rummet.
Han skriver om detta i en bok med titeln Politiques de la nature.17 Det
kanske mest radikala med den är Latours insisterande på att naturen inte
bör uppfattas som ett reservat för naturvetenskaplig forskning och heller
inte för humanistisk eller samhällsvetenskaplig. Naturen måste göras
tillgänglig för demokratiska överväganden. Fakta och värderingar bör,
tvärtemot vad regelboken säger, aktivt blandas eftersom naturen inte bara
är ”natur” utan också en del av den sociala verklighet som vi människor
både är ansvariga för och vill något med.

Värderingar ger vägledning
Kanske är det idéer som dessa som behövs för att vetenskaplig rådgivning
ska kunna ställa nya frågor. Vad skulle hända om rådgivningen tog dem
på större allvar? I en ofta citerad skrift om vetenskaplig rådgivning från
2007, The Honest Broker, har statsvetaren Roger A. Pielke Jr argumenterat
för en försiktigt ställningstagande rådgivarroll, där rådgivaren inte bara
är en neutral expert utan en honest broker som aktivt pekar på för- och
nackdelar med olika alternativ.18 Pielke har emellertid också tagit ställning
mot en roll som science advocate, alltså den rådgivare som aktivt förordar
en bestämd handlingsväg.
Pielke Jr:s position var ny och intressant 2007, men är nu, mindre än
ett årtionde senare, redan passerad av forskningen och debatten. Denna
kretsar i dag kring mer öppet formulerade mandat för den vetenskapliga
rådgivningen. Det är inte rimligt, menar till exempel den brittiske policyforskaren Andy Stirling, att forskare nöjer sig med att presentera fakta
när läget blir alltmer akut. Det måste finnas ett meningsfullt sammanhang
för fakta, de måste knytas till värderingar som ger samhällsförändringen
en riktning. Stirling talar om directionality. Företrädare för forskarsamhället borde använda sin auktoritet för att förorda vissa etiskt försvarbara
handlingsalternativ. Eller, som Stirling uttrycker saken, experter borde
uppmuntras att påverka samhällsutvecklingen genom att erbjuda ”plural,
conditional advice [that] helps enable mature and sophisticated policy
debate on broader questions”.19
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Jag delar Stirlings uppfattning. Vi har haft alldeles för lite rådgivning
som öppet och ansvarsfullt grundas på vissa tillkännagivna värderingar.
Det är inte heller rimligt, menar jag, att hela kunskapsområden, som
humaniora, ligger för fäfot när samhällen är på väg att fara illa eller
undermineras av svag eller ensidig kunskapsanvändning. När rådgivningsmisslyckanden sker måste en rådgivningspolitisk insikt upprättas.
Den måste vara en gemensam uppgift.
Den som läser de vetenskapliga assessments som nu uppfyller världen
med sin strävan att lägga den kunskapsmässiga grunden för det ena eller
det andra20 slås inte bara av den ofta imponerande vetenskap som ligger
bakom dem. Minst lika frapperande är den ängslan de utstrålar, oviljan,
kanske oförmågan att sträcka sig bortom det kvantitativt beläggbara till
det som för frågorna över till verkliga avgöranden. Sådan rådgivning,
enligt just den värderingsfria ”linjära modellen”, öppnar tomrum som
gärna utnyttjas av krafter som vill något helt annat med samhället. Dessa
krafter utnyttjar marginella tvivel och kvardröjande osäkerhet för att
förhindra det som i övrigt måste framstå som klokt och omdömesgillt.21
Det går att tvärtom fylla sådana tomrum med integrerande, kvalificerade
tankar om vad som kan vara rätt och försvarbart att göra.
Det är dags att inleda en seriös diskussion om en ny politik för vetenskaplig rådgivning. Det handlar om hur kunskapen ska ges verkan i vårt
samhälle och hur den ska kunna leva samman med värderingar – utan
vilka den kommer att sakna verkan.
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Att forma sin framtid
Systematiska analyser, självständighet och smarta samarbeten är
ledstjärnor för ett framtida RJ som både vill tackla samtidens
utmaningar och påverka framtiden.

”

T

he best way to predict the future is to create it.” Orden
yttrades av den visionäre Abraham Lincoln. Att citera dem som
inledning till dessa reflektioner kring framtiden för en forskningsstiftelse som Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är förstås anspråksfullt. Men icke desto mindre, som den fristående stiftelse RJ faktiskt är
har vi skyldighet att efter bästa förmåga och förstånd försöka påverka
framtiden inom vårt ansvarsområde. Därmed uppkommer frågan hur RJ
efter sina första 50 år bör gå vidare – vad kan vi försöka åstadkomma?
Innan jag närmar mig den okända framtiden återvänder jag till RJ:s
tämligen välkända förflutna. Kan vi lära av historien? Det vanliga, lite
småcyniska svaret brukar bli att det enda vi lär oss av det förflutna är att
vi ingenting har lärt. För egen del har jag en annan uppfattning. RJ:s
historia rymmer viktiga erfarenheter som vi har anledning att utnyttja
när vi tar ut riktningen mot framtiden.

Det närvarande förflutna
RJ:s tillkomst är präglad av sin samtid. Tidstypisk är den starka tron på
forskningens möjligheter. Stämningarna fångas ingenstans bättre än i de
inledande orden till 1955 års universitetsutredning, med RJ:s förste ordförande Torgny Segerstedt d.y. vid rodret:
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Om vi får leva i fred, lovar oss teknikens män ett nästan nytt samhälle
inom loppet av några decennier. Nationalekonomerna räknar samtidigt
med att i detta nya samhälle standarden mycket väl kan bli dubbelt så hög
som den vi nu har.1

Den svenska forskningspolitiken utformades – kanske i än högre grad
än nu – i en symbios och en ömsesidig tillit mellan makthavarna och
forskarna. Den dåvarande statsministern Tage Erlander beskriver i sina
memoarer forskarnas självmedvetna hållning:
Forskarna kom inte som tiggare till politikernas bord. De var alla medvetna om vilken oerhörd roll deras vetenskaper skulle kunna spela vid
uppbyggandet av framtidens samhälle.2

Erlander var ingalunda omedveten om att samhällsutvecklingen även
innebar risker. I memoarerna citerar han sitt slutanförande vid den så
kallade Rigolettokonferensen i november 1955:
[V]i skall ha klart för oss, att den enskilda människans anpassning till det
nya samhälle, som växer fram i den vetenskapliga revolutionens spår, är
en svår, ofta uppslitande process.3

Idén att donera medel till en särskild fond ”till främjande av till Sverige
anknuten vetenskaplig forskning” väcktes under förberedelserna till
300-årsjubileet för Sveriges riksbank.4 Initialt krävdes ovanliga insatser.
Riksdagen uppdrog på förslag från riksbanksfullmäktige åt statsminister
Erlander att vara ordförande i den utredningskommitté som skulle bearbeta förslaget. På goda grunder har det antagits att ett sådant förtroendeuppdrag för statsministern är av unik karaktär. Sekundanterna var
ävenledes stadiga karlar: båda kamrarnas talmän, riksbankschefen och
företrädare för oppositionspartierna!
När förslaget väl låg på riksdagens bord väntade dock ingen segerparad
för Erlander. I andra kammarens protokoll böljar debatten över 33 dubbelspaltiga sidor. Kritiken från de egna leden var frän – och ironisk. Den
ofta frispråkiga Elisabet Sjövall, under många år förstanamn på göteborgarnas andrakammarlista, konstaterade sammanbitet:
Jag vet att statsministern följer arbetet på forskningens område med stort
intresse och har nedlagt mycket arbete här. Men även den gode Homeros
sov ju ibland. 5
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Evighet och ögonblick
Det uppdrag riksdagen gav åt RJ har ingen tidsgräns. I samband med
50-årsjubileet kan det vara på sin plats att visa hur pundet har förvaltats.
Det långa tidsperspektivet ger möjlighet att urskilja några effekter som
forskningsfinansiering kan åstadkomma.
Under drygt halva fondens existens – sedan 1988 – har stiftelsens
styrelse haft frihet och ansvar att självständigt förvalta den donerade
förmögenheten. Detta har skett med högt ställda krav på långsiktighet,
god etik och låg risk. Avkastningen har gett den finansiella styrka som
RJ behövt för att bli en viktig aktör i svensk forskning. En nuvärdesberäkning – det vill säga en omräkning till 2015 års penningvärde – av samtliga donationer, summan av alla beviljade forskningsanslag och de totala
kostnaderna för styrelse, administration och beredningsgrupper ger följande bild:
Tabell 1. Nuvärdesberäkning (2015) av samtliga donationer, beviljade anslag, kostnader
och kvarvarande tillgångar
Belopp omräknat till
2015 års penningvärde

Intäkter och kostnader
Totalt donerat kapital

6 986 333 000

Kostnader för styrelse, beredningsgrupper, sakkunniga, anställda m.m.
Beviljade anslag

713 676 000
9 932 192 000

Kvarvarande tillgångar (marknadsvärde)

10 309 404 000

Det är svårare att beskriva de faktiska resultaten av anslagen. Effekterna
kan inte reduceras till procent eller kronor. Intressantare är att försöka
registrera långsiktiga, djupgående effekter inom forskning, utbildning,
kulturliv, vård och andra delar av samhället.6 En konklusion från flera
studier av svensk forskningsfinansiering och -politik under andra halvan
av 1900-talet är att RJ:s insatser har varit såväl systemförstärkande som
systemförnyande. Slutsatsen av granskningen i Hinc robur et securitas? är
att RJ under 1960- och det tidiga 1970-talet lämnade avgörande bidrag
”för uppbyggnaden av modern svensk samhällsvetenskap och ’ombyggnaden’ av humanvetenskapen”.7 Åtskilligt hade som Nils-Eric Svensson,
RJ:s vd under nästan två decennier, kritiskt formulerade saken, skett i en
medveten kontrastering till lärosätenas egna val, eftersom dessa haft en
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”obenägenhet att prioritera någon annan tillväxt än den egna tjänstekaderns”.8
Resultatet är nytt vetande, nya vetenskapliga specialiteter, nya infrastrukturer, nya sätt att organisera forskningen och avgörande bidrag till
framväxten av nya generationer unga forskare. Eventuella farhågor om
att RJ skulle få uppleva en kort blomstringstid och därefter sakna kraft
till förnyelse har inte besannats. Statliga donationer till fristående offentliga stiftelser kan med andra ord vara väldigt effektiva.

Det förflutnas lärdomar
När Sveriges riksdag inrättade Jubileumsfonden var avsikten att förbättra möjligheterna att finansiera ”forskning som främjar och utvecklar
kunskapen om verkningarna av de fortlöpande förändringarna i samhället”. Orden formulerades av Tage Erlanders utredningskommitté. Man
betonade vikten av ökad kunskap ”om de verkningar som tekniska, ekonomiska och sociala förändringar framkallar i samhället och hos enskilda
människor”.9
Det är knappast någon överdrift att kraven och förhoppningarna på
vetenskapen fortsätter att växa. De utmaningar som nutidens samhälle
står inför är minst lika omfattande som 1960-talets. Ofta är de globala
till ursprung eller verkningar. I kontrast till 1960-talet har vi numera
insikter om att många av utmaningarna är resultatet av mänskligt och
samhälleligt agerande, det vill säga företeelser som humaniora och samhällsvetenskap inte bara har särskilda förutsättningar utan även skyldighet att kvalificerat tolka, förklara och belysa. Hit hör givetvis också de så
kallade grand eller societal challenges som i dag åberopas i den politiska
retoriken.10
RJ:s grundare var visionära och förutseende. De valde bort den enklaste lösningen, att stärka den tillämpade samhällsforskningen. Grundforskningen skulle uttryckligen dominera. De framhöll det konstruktiva
i human- och samhällsvetenskaplig forskning, och det i en tid då detta
ingalunda var den konventionella förståelsen av forskningen.
Den som följer dagens forskningspolitiska debatt inser att RJ:s uppdrag
långt ifrån är fullbordat, och väl aldrig kommer att bli det. Ånyo har
grundforskningen hamnat högst på dagordningen. Såvitt jag kan bedöma
kommer behovet av insatser från oberoende aktörer som RJ om 50 år att
vara lika stort som det var 1964 – ja, till och med större, om den nuvarande
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forskningspolitiska huvudtrenden fortsätter. Den moderna vetenskapen
strävar enligt Vannevar Bushs berömda metafor mot en ändlös gräns.
Tankarna vandrar till Tomas Tranströmers ord i dikten ”De fyra temperamenten”: ”Vägen tar aldrig slut. Horisonten skyndar framåt.”
Personligen förblir jag imponerad av hur pionjärerna utformade och
implementerade RJ:s inledande insatser. Jag hoppas givetvis att vi efterföljare ska åstadkomma lika betydelsefulla resultat, men säkra kan vi
naturligtvis inte vara. Den analys av fonden som gjordes inför 40-årsjubileet i boken Hinc robur et securitas? En forskningsstiftelses handel och
vandel. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 1989–2003 (2004) visar att RJ:s
möjligheter att effektivt fullgöra sitt uppdrag periodvis har hämmats av
brister i utformningen av den övergripande, nationella forskningspolitiken. Till följd av detta har stiftelsen under långa tider känt sig nödsakad
att göra avkall på sin särprägel, tvingats bete sig som de statliga forskningsråden och försökt fylla delar av deras funktioner som utdelare av
basanslag. RJ:s beslut under 1980-talet att övergå till konventionella
treåriga projektanslag till ”ensamstående” forskare av samma typ som
forskningsrådens projektbidrag är ett exempel på en utveckling som
inneburit att verksamheten blivit alltmer rådifierad.11
Vid andra tillfällen har RJ valt att rycka in och täcka upp på områden
där staten dragit sig tillbaka. Det tydligaste exemplet kan hämtas från
1990-talet, då regeringen reducerade statens basfinansiering av forskningen med hänvisning till bland annat utskiftningen av de så kallade
löntagarfondsmedlen några år tidigare. Två decennier senare brottas
svensk grundforskning enligt Gunnar Öquist och Mats Benner fortfarande med allvarliga balansproblem mellan lärosätenas basanslag och
den konkurrensutsatta externfinansieringen.12
En viktig lärdom är att RJ bör avstå från att försöka komplettera staten
som basfinansiär. Beslutet i början av 2000-talet att sluta finansiera doktorander var därför strategiskt riktigt. Det är och förblir statsmakternas
ansvar att besluta om såväl grundutbildningens som forskarutbildningens
dimensionering och därmed även om dess finansiering. Samma slutsats
gäller de återkommande diskussionerna om finansieringen av de indirekta kostnaderna, ofta kallad overhead (OH), liksom givetvis notan för
basal forskningsinfrastruktur.
Det är nödvändigt att RJ och liknande stiftelser även framgent kan
agera självständigt – inte vara hjälpgumma till staten – och i bästa fall
också inspirera till efterföljd. RJ har stärkt kvaliteten och mångfalden i
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svensk forskning. Värdet av sådana insatser ser ut att öka, så där ligger
en viktig uppgift för RJ också i framtiden. Några framstående forskningsstiftelser, däribland Wellcome Trust i Storbritannien och Howard Hughes
Foundation i USA, har under senare år rönt välförtjänt uppmärksamhet
genom att stödja people långsiktigt och uthålligt i stället för att som tidigare finansiera kortvariga projects. Faktum är dock att RJ:s samarbete med
SCAS från senare delen av 1990-talet i Pro Futura-programmet är en
föregångare och en förebild i fråga om flerårig finansiering av ”outstanding people with innovative ideas/projects”.

Att ändra fokus men behålla riktningen
Även om stiftelser i flertalet fall har begränsade finansiella resurser, så är
medlen ofta tillräckligt stora för att – förutom att finansiera ansökningar
av skilda slag – kunna bekosta modellexperiment. Därtill kommer de
kunskaper och erfarenheter som de har förvärvat. Stiftelser som RJ behövs som föregångare och experimentatorer. Så länge styrelserna håller
sig inom stadgarna, kan de ta större risker och satsa djärvare än statliga
finansiärer. Nils-Eric Svensson sammanfattade sina 20-åriga vd-erfarenheter på följande vis:
Det här är inget intermediärt byråkratiskt organ, som administrerar och
fördelar förklädda universitetsanslag! Det måste vara och förbli en kreativ
och i ordets alla bemärkelser expansiv verksamhet!13

Detta bör också i framtiden vara en ledstjärna för RJ. Goda illustrationer
till vad andra förebildliga, ofta just djärva aktörer kan åstadkomma finner
vi hos Wellcome Trust, Howard Hughes Foundation, Danmarks Grundforskningsfond, Volkswagenstiftung och det europeiska forskningsrådet
ERC. Utvärderingen av danska Grundforskningsfonden visar hur fonden
lyckats sätta i gång flera processer och inspirerat till en målmedveten
strävan efter excellens och ökad internationalisering.14
ERC har tillkämpat sig en friare position i förhållande till EU-byråkratin än någon annan av gemenskapens verksamheter. Det är knappast
en slump att ett antal framsynta europeiska forskningsstiftelser, däribland
Nobelstiftelsen och RJ, stod bakom det ursprungliga initiativet till ERC.
Inledningsvis mötte tankarna ett motstånd som i dag är svårt att förstå.
Det krävdes omsorgsfullt fotarbete, och den som söker i RJ:s räkenskaper
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kommer att finna verifikationerna från ett antal sammankomster då de
lösa idéerna gradvis fick sådan konkretion att de kunde överlämnas till
beslutsfattarna.
Det är följaktligen viktigt att RJ fortsätter att ge utrymme för experiment och insatser som kan inspirera på alla nivåer, och själv också låter
sig inspireras av andra. På flera ställen runt om i världen prövas för närvarande nya sätt att bedöma forskning, till exempel i linje med de modeller som har utvecklats av amerikanska och brittiska forskningsfinansiärer
och bearbetats vidare av bland andra danska stiftelser.15

Forskningsfinansiären som katalysator
Finansiärerna har i dessa fall ambitionen att identifiera forskning som är
potentiellt banbrytande; på engelska används termer som ground- eller
pathbreaking samt transformative. Det innebär en rejäl utmaning som kräver avvägningar mellan angelägna men svårförenliga ändamål.16 Stundtals
handlar det om dilemman som saknar slutgiltiga lösningar, varför de
dagligen och stundligen måste hanteras efter bästa förstånd. Ska det satsas på ett allmänt idéstöd eller på mer tematiska utlysningar? På framstående individer eller på goda idéer? Det är nödvändigt att ständigt och
kritiskt pröva de mål som ställs upp och därmed de principer som är
vägledande för de långsiktiga åtgärderna.
I kemin är katalysatorn ett ämne som utan att själv förbrukas påskyndar en reaktion. Så bör också RJ verka.17 För mig är den helt avgörande
frågan hur RJ kan initiera insatser som främjar kreativiteten vid de
svenska universiteten och som samtidigt ger större utrymme åt humaniora och samhällsvetenskap att utveckla sin fulla potential. Med tanke
på att RJ svarar för en begränsad del av den totala finansieringen, är det
viktigt att försöka identifiera områden där våra anslag och insatser ger
optimal effekt. Utifrån ett antal identifierbara strukturella svagheter inom
svensk human- och samhällsvetenskap vill jag peka på fyra forskningspolitiskt angelägna prioriteringar för RJ:s framtida satsningar:
•
•
•
•

Bygg på systematiska analyser
Bidra till ökad mångfald och kvalitet
Samarbeta mer och smartare
Prioritera integrativ forskning
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Bygg på systematiska analyser
En förutsättning för att den interna självreflektionen ska höja sig över
det anekdotiska är en realistisk bild av svensk forsknings styrkor och
svagheter. Sverige har emellertid sedan tjugo år tillbaka en mycket begränsad forskning om högre utbildning och forskning, trots att denna
kunskapssektor numera är en av de största budgetposterna inom statsförvaltningen. Praktiskt taget ingen uppföljning av den förda forskningspolitikens resultat görs. Finansiärerna löper risken att fastna i den koreografi de själva har skapat genom att ställa krav som har upphört att vara
relevanta utanför deras egen skyddade tillvaro.
Ett antal kunskapsluckor kommer förhoppningsvis att kunna täppas
till när forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning,
med medel från RJ och andra finansiärer, börjar leverera resultat.18 Redan
nu finns dock viss vägledning att få. Ansökningarna till europeiska forskningsrådet ERC gör det möjligt att uppdaga styrkor och svagheter i
svensk forskning. Inom medicin och andra så kallade livsvetenskaper,
liksom naturvetenskap och teknik, uppger ledamöter i de svenska Nobelkommittéerna att utfallen i konkurrensen om anslag från ERC ger ett
rättvisande mått på den svenska forskningens nivå. Inom humaniora och
samhällsvetenskap är bilden inte lika klar, men två drag är påfallande.
De framgångsrika svenska ansökningarna visar en betydande tematisk
koncentration samt en metodisk och teoretisk inriktning på kvantitativ forskning. Ansökningarna inom socio-ekonomiska discipliner är de
framgångsrikaste: nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi. Från
de humanistiska ämnena kommer relativt få ansökningar, och med två
undantag har de när detta skrivs vårvintern 2015 inte varit framgångsrika. Då man tar del av de sakkunnigas motiveringar till avslagen återkommer bland annat bristen på stringens och precision i frågeställningarna. En annan vanlig svaghet är att de sökande underlåtit att redovisa
hur de tänker lösa de vetenskapliga risker som är förknippade med genomförandet. En möjlig förklaring till svagheterna är att de krav som av
tradition ställs på en svensk projektansökan inte är tillräckligt kvalificerande i den europeiska konkurrensen. Den starka svenska traditionen
med treåriga anslag gör att forskarna har en tydlig tendens att ”play it
safe”. Här behövs systematiska analyser av om de treåriga projektanslag
som fortfarande dominerar i Sverige är den bästa lösningen.
På olika sätt försöker RJ redan i dag skaffa sig kunskap om hur forsk272
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ningsfinansieringen optimalt ska utformas. En del satsningar bygger på
arbetet i de så kallade områdesgrupperna. I samband med att områdesgrupperna utvärderades 2013 framkom dock en kritik mot gruppernas
tillsättning och brist på öppenhet i arbetet. Tematiska satsningar ansågs
angelägna, men processerna i samband med inrättandet av områdesgrupper måste bli mer öppna. Inom RJ pågår för närvarande ett analysarbete
som syftar till att förbättra fondens proaktiva insatser och göra dem mer
transparenta.
RJ har dessutom under de senaste åren aktivt medverkat i de initiativ
som tas i omvärlden för att kartlägga pågående forskning och identifiera
viktiga kunskapsluckor. Fondens beslut att stödja International Social
Science Report och Humanities World Report vilar på insikten om att en del
av initieringsarbetet med fördel kan göras i samverkan med forskare och
finansiärer från andra länder.
Slutligen bör också de erfarenheter som samlas i och runt RJ:s grupper
med vetenskapliga bedömare tas om hand på ett systematiskt sätt. De kan
bidra med viktiga perspektiv på svensk forskning och inspirera kommande analyser.

Bidra till ökad mångfald och kvalitet
Också i utformningen av forskningsfinansiering går det mode. En rad
aktörer världen över, inklusive svenska staten, prioriterar för närvarande
stora satsningar på ett fåtal elitforskare. Jag anser inte att RJ ytterligare
ska slå in på denna väg. Vi gör nämligen redan en del, inte minst i form
av RJ:s eget program Pro Futura. Dessutom är utfallet av denna ensidiga
elitfinansieringsstrategi åtminstone hittills tveksamt. I stället bör fonden,
som ett led i den uttalade ambitionen att öka mångfalden, prioritera
forskningsprojekt av varierande storlek och längd och därigenom förhoppningsvis även öka kreativiteten i svensk vetenskap. ”Reduction in
diversity is a serious risk for scientific systems” framhåller rapporten High
Level Panel on the SocioEconomic Benefits of the European Research Area.19
Den så kallade bottomup-principen utgår ifrån att det är forskarna
själva som ska stå för idéerna. Den ger även mindre etablerade forskare
möjligheten att konkurrera med kreativa idéer. Som komplement till de
helt forskarinitierade projekten är dock proaktiva insatser motiverade.
Även dessa kan och bör ha olika inriktning och målsättning. Det kan
handla om att utveckla nya stödformer och nya forskningsområden, om
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att stärka forskningens strukturella förutsättningar och internationella
samarbeten, eller helt enkelt åtgärder för att göra resultaten kända och
använda. Också tematiska utlysningar ska tillämpa bottom up-principen.
På så sätt får de sökande stor frihet att formulera egna frågor. Ett viktigt
skäl till detta är väl närmast socialpsykologiskt, nämligen att inre motivation och individuellt självbestämmande förefaller ha stor betydelse för
att åstadkomma nytänkande i vetenskapen. En dansk studie som gjordes
för några år sedan av 2 600 forskningsprojekt visar dessutom att forskare
med forskarinitierade anslag publicerar signifikant fler artiklar och i
bättre tidskrifter än andra forskare på samma nivå.
Ett material som verkar vara värt att analysera ytterligare är de ansökningar som forskarna lämnar in, också de som får avslag. För några år
sedan klassificerade en nyss avsutten ordförande i en av beredningsgrupperna inriktningen på de projektansökningar inom beteendevetenskaperna som under hans tid kommit till RJ. Resultatet jämfördes med
aktuella teman i ledande internationell forskning. Det fanns både likheter
och svenska särdrag i form av vissa ständigt återkommande och prioriterade teman. Liknande kartläggningar skulle kunna berika bilden av
möjligheter och begränsningar, observera vetenskapliga nischer som i en
måhända allt för dominerande forskningskultur inte får tillräcklig uppmärksamhet, men som har hög signifikans.

Samarbeta mer och smartare
RJ:s insatser som katalysator kan utvidgas och stärkas genom partnerskap
och samarbeten. Samfinansiering ger utlysningarna större tyngd och ökar
också modet att vara lite djärvare än i vardagslag. Kompanjonskapet med
Volkswagenstiftung och Compagnia di San Paolo kring forskningsprogrammet Europe and Global Challenges har gjort det naturligt att inbjuda
en vidare krets av sökande än normalt. Kravet på medverkan av ickeeuropeiska forskare har till exempel visat sig bli ett kvalitetshöjande inslag
och resulterat i oväntade och fruktbara perspektiv. Att åstadkomma nya
transnationella samarbeten och symmetriska partnerskap – som innebär
att RJ finansierar medverkan av forskare från ekonomiskt svagare och
vetenskapligt mindre utvecklade delar av världen – framstår rent av som
en strategisk möjlighet för Sverige.20
Frågan om samarbeten har också andra dimensioner. Även om RJ i
första hand fortsätter finansiera forskningsprojekt som initieras av fors274
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karna själva, finns det behov av att utveckla dialogen med ledningarna
för lärosäten, fakulteter och institutioner. De utvärderingar som lärosätena genomför innehåller ofta iakttagelser och rekommendationer som
borde tas tillvara mera systematiskt. Möjligheterna som ryms i en ökad
dialog belyses i en rapport utgiven 2014 av League of European Research
Universities (LERU):
Philanthropy cannot substitute for public funding, but it can help universities to be ambitious about what they want to achieve and provide the
means to actually realise these ambitions.21
Philanthropy has the potential to transform a university in the long
term.22

Erfarenheterna från Danmarks Grundforskningsfond visar hur viktig
utformningen av olika delar i finansieringssystemet är. Långsiktighet,
vilket där innebär tioåriga anslag till de framgångsrika forskningsmiljöerna, och autonomi behövs för att möjliggöra risktagande och innovativ
forskning. De välintegrerade, framgångsrika miljöerna inspirerar omgivningen och attraherar därmed andra ambitiösa forskare.
RJ har flera positiva erfarenheter av de sex- till åttaåriga programanslagen, som i några fall gett upphov till vetenskapliga miljöer med förmåga
att dra till sig ytterligare anslag. Det är dock uppenbart att vi till exempel
inte ger forskningsledarna lika stort utrymme som de danska kollegerna
i fråga om att rekrytera forskare under arbetets gång. Denna kontroll
borde inte vara nödvändig när det handlar om forskare som i hård konkurrens och efter ingående prövning anförtros anslag på mellan 35 och
50 miljoner kronor.
Grundforskningsfonden har också sett positiva effekter av att senarelägga utvärderingarna av stöden. Detta har gett utrymme för risktagande.
Också det är något för RJ att tänka över inför framtiden.
RJ förfogar dock inte över alla medel. För att åstadkomma optimala
villkor för forskarna måste dialogen med ledningarna för lärosätena utvecklas. Beklagligtvis tycks inte alla fakultets- och universitetsledningar
inse värdet av att RJ:s programforskare utkorats i hård nationell konkurrens och att deras forskning håller hög internationell klass. Programmen
lyfter den vetenskapliga kvalitetsnivån inom fakulteten och universitetet.
RJ:s och SCAS samarbete med lärosätena om Pro Futura fungerar
bättre. Pro Futura ger universiteten chansen att stärka sin rekrytering
och öka samspelet med internationell forskning. I gengäld förbinder
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lärosätena sig att anställa forskaren på en så kallad tenure track-anställning,
det vill säga en tillsvidareanställning.
En ordning där ansvaret för den långsiktiga finansieringen av de bästa
forskarna överlåts på de externa finansiärerna skulle inte bara leda fel
utan på sikt bli systemförstörande. RJ:s insatser måste därför i framtiden
i högre grad än i dag samvariera med och komplettera lärosätenas interna åtaganden för att skapa mervärde. Det finns redan en rad intressanta metoder att åstadkomma synergier. I Danmark har Veluxfonden
positiva erfarenheter av ett tätt samarbete med forskare ute på enskilda
institutioner (kernegrupper). De projekt som får medel har redan från
början stöd från sin heminstitution. Med det fleråriga stödet kan de
bygga upp den kompetens som behövs för att senare med framgång
kunna söka anslag till exempel hos ERC.
Amerikanska forskningsstiftelser har prövat att för begränsad tid knyta
framstående forskare till sig som i egenskap av commissioner, coordinator
och liknande inom en budgetram ges fria händer att utforma stiftelsens
insatser inom ett nytt forskningsområde.23 Även i sådana fall är välutvecklade och förtroendefulla kontakter med lärosätena en förutsättning för
framgång. Under 1970-talet anlitade RJ i flera fall aktiva forskare som
sekreterare i de så kallade områdesgrupperna. Det går att se hur deras
insatser resulterade i etableringen av betydelsefulla forskningsområden.
Jag ser inga avgörande skäl mot att återuppta ett liknande arbetssätt och
i likhet med de amerikanska kollegerna ge betydande handlingsfrihet åt
den anlitade forskaren, vilken givetvis för egen del inte kan göra anspråk
på att få del av finansieringen.

Prioritera integrativ forskning
I dag handlar det för alla vetenskaper om att orientera sig och verka i en
alltmer globaliserad tillvaro och i en multipolär värld. De en gång så
fasta geografiska, kulturella, religiösa och etiska ramarna har lösts upp.
Det har blivit hart när omöjligt för forskare att ge distinkta handlingsrekommendationer. Däremot kvarstår den centrala uppgiften att fortlöpande kritiskt granska och förklara samt att mejsla ut alternativ och
valmöjligheter.
Människan har under de senaste tvåhundra åren varit den viktigaste
faktorn bakom förändringar av klimat och ekosystem. Geologer har därför valt att kalla vår nuvarande geologiska epok för antropocen, efter
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grekiskans anthropos, människa. Kunskap om mänskligt beslutsfattande
och människors drivkrafter är således essentiell. Humanister och samhällsvetare har redan tagit en rad initiativ som utvecklar samarbetena
med övriga forskningsområden. Förändringen i denna integrativa riktning behandlas bland annat av Anders Ekström och Sverker Sörlin i
boken Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle (2012). Den
nya ”hybridforskning” som diskuteras där har benämningar som environ
mental humanities, medical humanities, digital humanities, men mycket mer
sker inom de etablerade institutionerna och disciplinerna.
Det är angeläget att också integrativ forskning tillåts vara nyfikenhetsdriven och inte begränsas av krav på omedelbar nytta. De integrativa
ansatserna får inte leda till att humaniora och samhällsvetenskap används
som problemlösare åt naturvetenskap, teknik och medicin. Lika förkastligt är att humanioras och samhällsvetenskapernas medverkan reduceras
till en ruta som ska fyllas i på ansökningsformuläret; då är risken för
irrelevans om möjligt än mer överhängande. Harvardforskaren Homi
Bhabha har med rätta i flera sammanhang påpekat att en styrka hos
humanisterna är kontextualiseringen och föreningen av inkludering och
mångfald. Andra har påpekat att humaniora uppmärksammar kontakterna över kulturer och kontinenter, lyfter fram arven från det förflutna,
nutidens mångfald och ansvaret för formandet av en okänd framtid. Det
handlar i vid mening om identitet, vilka vi är och hur vi har formats under
den mänskliga kulturens utveckling. Men det är också fråga om aktion,
det vill säga hur vi handlar och hur vi utformar mänsklighetens gemensamma villkor. Genom att öppna de historiska och tvärkulturella perspektiven bidrar forskare inom humaniora till ett slags etiskt och kulturellt
ramverk, till social hållbarhet och till en växande reflexiv förmåga i samhället som helhet. I Humanities World Report 2015 uttrycks det på följande
sätt:
The humanities are a unique repository of knowledge and insight into the
rich diversity of the human experience in the past and present. We draw
on this insight for pleasure and wisdom as much as for direct utility.
[---]
In a wider sense the humanities safeguard human existence by recording
and unlocking traces of the human mind through time.24

Orden kan med lätthet innefatta även samhällsvetenskaperna. I Sverige
är uppdelningen i två fakulteter drygt femtio år gammal. Den är i mina
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ögon föråldrad och ofta till men för vetenskapliga och pedagogiska kontakter som är naturliga och nödvändiga.
Den integrativa potentialen i humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning skulle kunna tas tillvara i ännu större omfattning. Om det ska
lyckas behöver deras samhällsrelevans definieras vidare än hittills och
forskningsresultaten artikuleras mer också utanför universiteten. Dagens
globala och multipolära värld behöver, som generalsekreteraren för Volkswagenstiftung Wilhelm Krull påpekat, humaniora och samhällsvetenskap.25 Humaniora och samhällsvetenskap har en i ordets djupaste mening
strategisk betydelse. Sverige och Europa saknar dock än så länge en
forskningspolitik som utifrån en helhetssyn för samman olika vetenskapliga specialiteter och kunskapsdimensioner, vilket är en förutsättning
för att olika forskningsgrenar på likartade villkor ska kunna undersöka
naturfenomen, sociala processer, kulturella företeelser, etiska normer och
tänkesätt.
RJ bör därför fortsätta uppmuntra forskarna till nydanande, integrativa insatser och inspirera andra finansiärer och lärosäten att ansluta sig
till denna strävan.26 Ett led i detta är RJ:s jubileumssatsning ”Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap” som förhoppningsvis inspirerar till ett nytänkande som går utöver RJ:s fasta stödformer. Kanske kan
satsningen rent av underlätta och driva på reformarbetet inom lärosätena
och bidra till att utveckla nya inslag i det löpande samspelet mellan finansiärerna och forskningsutförarna.
Forskningen kring multireligiösa och multietniska samhällen ökar i
relevans i en tid då sammanhållning och identitet i växande omfattning
knyts till region, etnicitet eller religion.
Neurovetenskapens växande insikter om hjärnans plasticitet påskyndar
och underlättar sannolikt samarbetena med humanister och samhällsvetare.
Vi upplever för närvarande hur rönen från epigenetiken samlar etiker,
genetiker, biologer, psykologer, ekonomer och socialforskare i studier av
samspelet mellan arv och miljö.
Max Plancksällskapet har nyligen identifierat historia och naturvetenskap (Geschichte und Naturwissenschaften) som ett så fruktbart forskningsfält att ett nytt institut inrättats i Jena med denna inriktning.27 När ser vi
ett jämförbart initiativ i Sverige – eller varför inte på nordisk nivå?
Humanities World Report 2015 framhåller att vi hittills bara sett början
av digitaliseringens effekter. Analysmetoder och visualiseringstekniker
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bidrar inte bara till kunskapstillväxten, utan möjliggör också nya sätt att
presentera och designa kunskapen. Stora datavolymer i kombination med
datorernas ständigt växande kapacitet medger utvecklingen av scenariotekniker och -genomföranden som närmast kan liknas vid sociala experiment.
En rad tankar om integrativa plattformar, syntescentra och liknande
presenterades i samband med konferensen om humaniora och samhällsvetenskap i Vilnius i september 2013. Humanities World Report 2015 mynnar ut i ytterligare förslag. Begrepp och benämningar är självfallet inte
det centrala, viktigare är att olika lösningar accepteras, att det ges utrymme för experiment både inom och vid sidan av de etablerade disciplinerna. Och viktigast av allt: att de vetenskapliga resultaten får möjlighet
att komma till tals.
Samarbeten mellan och över disciplingränserna fortsätter dock att vara
komplicerade och riskabla företag, särskilt för unga, obefordrade forskare. Den tidigare nämnda utvärderingen av danska Grundforskningsfonden visar entydigt att forskargrupper som bemöts med tillit och ges
ett stort mått av frihet kan nå enastående resultat och öppna radikalt nya
perspektiv. Ytterst handlar det om våra visioner om hur forskningen kan
medverka i en fortgående samhällsomvandling. Då är det nödvändigt att
universiteten inte begränsas till att vara en faktor för ekonomisk tillväxt
och regional utveckling, utan att de behandlas som kärninstitutioner
med avgörande betydelse och ansvar för hela samhällets intellektuella,
politiska och moraliska klimat.
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riksbankens jubileumsfond:
främjar, inspirerar och deltar
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse, som har till ändamål att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige.
Stiftelsen bildades genom ett beslut i riksdagen 1964, då en donation från
Sveriges riksbank godkändes och stadgarna fastställdes. Jubileumsfondens tillkomst var en del av 300-årsfirandet av världens äldsta ännu verksamma centralbank, i vilket även ekonomipriset till Alfred Nobels minne
och bankhuset vid Brunkebergstorg ingick. Med bildandet av en stiftelse
önskade riksdag och riksbank gagna ett angeläget nationellt ändamål:
vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige.
I 50 år har stiftelsen nu gjort detta. Under 2014 uppgick de beviljade
forskningsanslagen till cirka 524 miljoner kronor. Hela 48 projektanslag,
3 program och 14 projekt som syftar till att stödja forskningens infrastruktur beviljades; dessutom satsades 100 miljoner kronor på en särskild jubileumsutlysning. Över 20 olika ämnen och åtminstone ett dussin olika
anslagsförvaltare fick medel. Därtill gav fonden möjlighet åt hundratals
forskare att genomföra konferenser och seminarier och bilda nätverk för
att knyta kontakter och testa nya forskningsidéer.
RJ utger sedan 2008 också en årsbok. Årsboken för 2015/2016, som
ges ut på dagen 50 år efter det att fonden hade sitt första styrelsemöte
den 6 maj 1965, uppmärksammar forskningsfinansiering och forskning
om forskning.
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