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Forskningspolitik nedifrån och upp 
 

Mer högljutt och starkare än tidigare har centrala inslag i den svenska forskningspolitiken 
kommit att ifrågasättas. I debattartiklar, ofta riktade mot utbildningsministern, har ett stort antal 
professorer på senare år luftat sitt missnöje med sakernas tillstånd. Under förra året höjdes 
temperaturen väsentligt. Den forskningspolitiska utredningens betänkande Forskningspolitik 
(SOU 1998:128) och debatten kring dess olika förslag har format sig till ett crescendo av inlägg 
och diskussioner. Huvudparten av arbetet med föreliggande bok, de här presenterade 
intervjuerna och uppsatserna, utfördes innan utredningens förslag var kända. Boken skall därför 
inte ses som en explicit kommentar till denna utredning.  

Stora delar av boken kan dock fylla en sådan funktion. Det är närmast ofrånkomligt eftersom 
den bakomliggande tanken är att komplettera den forskningspolitiska debatten med teman och 
tankelinjer som annars, enligt författarteamets mening, sällan får det utrymme och den 
uppmärksamhet som är motiverat.  

I Sverige har vi vant oss vid att ett fåtal personer från ett litet urval högskoleenheter dominerar 
och påverkar innehållet i det forskningspolitiska samtalet. Detta behöver inte innebära stora 
skevheter i sig. Det kan dock vara värt att undersöka, menade vi som tog initiativet till boken, 
huruvida den uppfattade problembilden ser annorlunda ut vid ett mellanstort universitet med en 
delvis annorlunda forskningsorganisation och forskningsinriktning än den som förekommer vid 
de stora och traditionella universiteten. Framkommer andra synpunkter och argument, vilka 
annars varit undanskymda, när forskare vid Linköpings universitet ombeds att uttala sig? 

 

Faktaruta 1. 
Linköpings universitet har ca. 3.000 anställda och 21.000 studenter. 162 professorer 
och 1.286 forskarstuderande. Den ekonomiska omslutningen uppgår till 1.800 Mkr. Av 
de totala intäkterna härrör sig 60 procent från fakultetsanslag och 40 procent från 
externa bidrag. 

LiU erbjuder utbildning inom 62 program och drygt 400 fristående kurser. 

Utbildning och forskning organiseras inom tre fakultetsnämnder: Tekniska högskolan, 
Hälsouniversitetet och Filosofiska fakulteten. Vid universitetet finns 20 instititutioner. 
(Årsredovisning 1998) 

 

Bokens syfte är flerfaldigt: För det första att bidra till den nationella forskningspolitiska 
diskussionen genom att lyfta fram perspektiv och erfarenheter som härrör från Linköpings 
universitet. Grundtanken är att de erfarenheter som ligger bakom utvecklingen och 
konsolideringen av forskning vid Linköpings universitet kan vara ett värdefullt komplement till 
den nuvarande diskussionen om forskningspolitik. För det andra att stimulera den 
forskningspolitiska debatten inom Linköpings universitet: bland anställda, bland intressenter 



och samverkanspartners. Ett tredje syfte är att åskådliggöra den forskning om forskning som 
bedrivs i Linköping genom Arbetsgruppen för forskningspolitiska studier. 

Iakttagelsen att det finns en rad intressanta lärospån, som alltför sällan dragits fram i 
diskussionen, gjordes i anslutning till projekt som Arbetsgruppen för forskningspolitiska studier 
vid Linköpings universitet (förkortas AFS) varit engagerade i. Gruppens studier av 
forskningsområdet Elledande polymerer gav nära kontakt med en verksamhet som länge haft 
sitt centrum i Linköping (se Sandström & Tisell 1998). Vidare deltog några av arbetsgruppens 
medlemmar i en utvärdering av Teknikvetenskapliga forskningsrådets arbetsformer, vilket gav 
kontakt med flera av de mest framstående forskarna inom den tekniska högskolan (se 
Sandström &Persson et al 1997). Intrycket att forskningsledare i Linköping varit framgångsrika 
i att få del av resurser från satsningar som kompetenscentra, materialkonsortier och 
forskarskolor, förstärkte övertygelsen att värdefulla synpunkter och erfarenheter fanns att hämta 
(se faktaruta 2).  

Faktaruta 2.  

Ett urval större satsningar inom forskning och forskarutbildning vid Linköpings 
universitet: (Källa: Årsredovisning 1998) 

Materialkonsortium vid LiU 

• Tunnfilmstillväxt 

• Biomaterial (tills. med CTH) 

Kompetenscentra vid LiU 

• – för bio- och kemisk sensorvetenskap och teknologi (S-SENCE) 

• – för integrerade styr- och informationssystem (ISIS) 

• – för noninvasiv medicinsk mätteknik (NIMED) 

Stiftelsen för strategisk forsknings program vid LiU 
• Forum Scientum (tvärvetenskaplig naturvetenskap) 

• Excellence Center for Computer Science and Systems Engineering (ECSEL) 

• International Graduate School of Management and Industrial Engineering (IMIE) 

• Scientific Computing 

• Tillämpad matematik 

• Engineering Design Research and Education Agenda (ENDREA) 

• Energisystem 

• Visuell informationsteknologi 

• Human Machine Interaction 

• Realtidssystem (ARTES) 

• Produktionsteknisk forskning (PROPER) 

• Biomedicin 

• ELSA – Etiska och legala aspekter i genforskning 

 



Vid Linköpings universitet finns också en del andra inslag som blivit både upphaussade och 
omdiskuterade i senare års forskningspolitiska diskussion. Forskarskoleidén började praktiseras 
redan vid 1980-talets början inom den då nya temainstitutionen. Tema var och är ett 
tvärvetenskapligt initiativ. Under 1980-talet kom den interdisciplinära tanken att ifrågasättas, 
men har under 1990-talet blivit ett ofta förekommande koncept i så gott som alla större 
satsningar inom nya forskningsområden. I Linköping har också organisationsformerna på 
många håll varit okonventionella. Här räcker med att peka på storinstitutionen, som blev den 
valda formen redan under 1970-talet. Ett annat viktigt inslag i bilden av Linköping är självfallet 
det enträgna framhävandet av samverkan med näringsliv och samhälle, dvs. det som numera går 
under beteckningen ”den tredje uppgiften”. (jfr. Gulbrandsen 1995) Forskningsparken Mjärdevi 
är ett viktigt inslag i universitetets plädering för att man representerar den nya typ av universitet 
som genom den välrenommerade forskaren Burton R. Clark kommit att kallas ”entreprenöriella 
universitet”, se boken Creating Entrepreneurial Universities (1998). I Clarks framställning är 
det Chalmers som utgör det svenska exemplet, men Linköping hade varit ett minst lika 
motiverat val. 

 

Spin-off från forskning om forskning 

Forskargruppen AFS arbetar med ett forskningsprogram benämnt ”The Universities and the 
New Research Landscape” finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Till programmets 
huvudpunkter hör att undersöka hur forskningspolitiska förändringar påverkar arbetsvillkoren 
för universitetsforskarna. En utgångspunkt är att med avancerade empiriska metoder studera 
forskningssystemet utifrån forskningsgruppens nivå, dvs. att arbeta med ett 
underifrånperspektiv. Inte för att stanna på denna nivå, men för att gå nedifrån och upp och 
kanske uppifrån och ned igen. Tanken är heller inte att uteslutande arbeta med intervjuer och 
kvalitativa data, utan att kombinera dessa med kvantitativa s.k. hårda forskningsmetoder. 
Forskargruppen har bl.a. bearbetat stora databaser i form av projektregister och undersöker nu 
möjligheterna att nyttja ekonomiska databaser.  

En del av metoderna på området är baserade i den bibliometriska forskningen, men 
målsättningen är i första hand att gå vidare till att koppla samman studier på mikronivå – 
forskningsgruppens nivå – med studier på makro- och systemnivå. En poäng med flera av 
uppsatserna i föreliggande bok är att påvisa att detta är ett genomförbart forskningsprogram 
(vidare, se www.tema.liu.se/afs/). 

I arbetsgruppens olika projekt uppmärksammas bl.a. organisations- och finansieringsformer för 
forskning, strategier för forskningsplanering, forskares samarbetsmönster, förutsättningar för 
vetenskaplig produktivitet, forskningsfinansiärers arbetsformer och anslagspolitiska praktik 
samt hur institutionella förändringar påverkar vetenskaplig verksamhet. Inriktningen på 
förändringar i produktionsvillkoren inom forskningssystemet har gjort att Linköpings 
universitet utgör ett viktigt studieobjekt och en intressant referenspunkt.  

Redan 1997 inleddes en studie av forskargrupper inom Institutionen för fysik och mätteknik 
(IFM) där syftet var att undersöka finansieringsvillkor, produktivitet och akademiska normer. 
Samtidigt gjordes en bibliometrisk studie av forskningsproduktionen vid Linköpings universitet 
(nya versioner av båda dessa studier återfinns i denna bok). Detta arbete gav stöd för tanken att 



det hos forskningsledare i Linköping fanns värdefulla och delvis annorlunda erfarenheter av 
praktisk forskningspolitik. Ur detta växte idén att framställa en bok om forskning om forskning 
som tog sin utgångspunkt i den praktiska verksamheten vid ett universitetet. 

 

Uppläggning och disposition 

Det ovan sagda förklarar varför det var lätt att hitta lämpliga samtalspartners bland 
forskningsledarna vid universitetet. Det urval av personer som intervjuats har samtliga en 
mångårig erfarenhet av forskningspolitikens effekter, problem och möjligheter. I stor 
utsträckning har urvalet hämtats bland dem som varit delaktiga i de större programsatsningar 
som finns uppräknade i faktaruta 2. I några fall har vi gått vid sidan av denna princip för att få 
med exempel på andra erfarenheter. Någon i urvalet har t.ex. varit med om att driva en 
verksamhet utan tillgång till vare sig fasta resurser eller stora programmedel från externa källor. 
Vi har även strävat efter att få med såväl kvinnliga som yngre forskningsledare. Den förra 
gruppen är tyvärr påfallande liten vid Linköpings universitet. 

Allt som allt har ett tjugotal samtal genomförts där det har varit någon från forskargruppen AFS 
som lett samtalet och formulerat intervjufrågorna. Tolv av dessa, bandade och utskrivna, 
intervjuer har i föreliggande volym ställts samman till starkt sammanfattande artiklar. Arbetet 
med att bearbeta materialet till korta intervjuartiklar har utförts av en grupp journalister. Dessa 
har också kompletterat intervjuerna genom telefonkontakter och varje intervjumanus har 
cirkulerats till den intervjuade för kontroll och synpunkter. Vi har valt att inte strömlinjeforma 
intervjuerna utan respektive journalist har fått välja lämplig form för att presentera materialet. 

Urvalet av de intervjuer som gått vidare till bearbetning har gjorts med hänsyn till att få en god 
representation från flera olika forskningsfält: i boken ingår tre naturvetare, två datavetare, två 
systemvetare, två medicinare, en medicinsk tekniker och två samhällsvetare. Urvalet gör inte 
anspråk på att vara representativt för Linköpings universitet. 

Bokens grundidé är att erbjuda inträngande och nya analyser samtidigt som de konkreta 
individerna och deras uppfattningar tillåts komma fram i en förhållandevis direkt form. De 
intervjuades synpunker har inte pressats in i ett specifikt analysschema. Så långt möjligt har vi 
velat att forskningsledarna skall få tala med egen röst. Sammanhanget kring deras ståndpunkter 
skall vara deras faktiska verksamheter och vunna erfarenheter.  

Denna strategi har kompletterats med forskningsuppsatser kring specifika utvalda teman. Den 
första uppsatsen Universitetets kunskapsproduktion (av Ulf Sandström och Olle Persson) nyttjar 
bibliometriska metoder för att ge en övergripande bild av de särdrag som kännetecknar 
Linköpings universitet. Inriktningen mot ingenjörsvetenskaper med särskild tyngdpunkt inom 
vissa fält (teknisk fysik, elektronik, och systemteknik) är mycket tydlig. Här framkommer bl.a. 
att Linköping har hög aktivitet inom fält där Sverige har en internationellt sett svag profil.  

Uppsatsen Forskargruppernas villkor (av Bo Persson och Ulf Sandström) är metodiskt inriktad 
på forskningsgruppen som analysnivå. Hur ser de ekonomiska och planeringsmässiga 
arbetsvillkoren ut på två avdelningar inom universitetet? Vad ger de externa forskningsbidragen 
för struktur åt forskningens vardag? Ett resultat är att de studerade avdelningarna har fått en 
diversifierad finansieringsbild, men att anslagspolitiken i sin helhet inte har befordrat ökad 
långsiktighet inom systemet. Många anslag är så pass små att de inte ger utrymme för en 



heltidsforskare. Samtidigt är det tydligt att flera av de nya aktörerna driver tanken om 
stordriftsfördelar inom forskningen. De båda forskargrupper som undersöks är därvidlag goda 
exempel, som sannolikt inte är representativt varken för Linköpings universitet eller svenska 
förhållanden i allmänhet. 

Nästa uppsats, På jakt efter universitetets självbild (av Catharina Landström och Åsa 
Smedberg) tar sig an uppgiften att beskriva och analysera hur universitetet har formulerat sin 
identitet och hur man velat göra sig gällande på den offentliga scenen. Linköpings universitet 
framträder, visar forskarna, i namn av en enhetlig aktör med starka ambitioner att verka som en 
pådrivande kraft lokalt och regionalt. 

I två av dessa uppsatser, den första och tredje, har Linköpings universitet jämförts med minst ett 
annat universitet. En genomgående metodvinkling är att kontrastera Linköping genom att 
relatera til liknande undersökningar av Göteborgs universitet eller av Västsverige. 

Bokens avslutande uppsats Reflektioner kring Linköpingsmodellen (av Mats Benner) har till 
syfte att diskutera bokens material i sin helhet. Där ställs frågan om det är rimligt att tala om en 
Linköpingsmodell för forskningsutförande och forskningsplanering. 

 

 

Faktaruta 3. 

Externfinansering av forskning vid Linköpings universitet: Av universitetets intäkter 
var knappt 510 Mkr externa medel (60 %) och cirka 343 Mkr fakultetsmedel (40 %). 
(Årsredovisning 1998) 

Fördelningen av externa bidrag framgår av nedanstående diagram: 

Externa finansiärer av forskning vid LiU 1998 (Mkr)  
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Forskningspolitikens debattvillkor 

I den forskningspolitiska debatten under senare år har forskare, vars verksamhet i huvudsak 
bygger på de äldre forskningsråden (NFR och MFR), tagit initiativet och skaffat 
problemformuleringsprivilegiet. De har givits tillfälle att framföra sin uppfattning om hur 
systemet försämrats. Det är också tydligt att det i stor utsträckning varit disciplininriktade 
forskare som kommit fram i massmedia och där framställts som förbigångna. Mera sällan har de 
tvärvetenskapliga eller transdisciplinärt verksamma forskarna givit sig till känna i debatten. 

Frågan är varför den forskningspolitiska debatten fått en sådan, delvis ensidig, struktur. 
Neddragningen av forskningsrådens budget år 1997 med cirka 14 procent medförde självfallet 
en hel del omställningsproblem. Särskilt de som inte hade några möjligheter att få del av de nya 
stora forskningsfinansiärerna – de stora stiftelser som inrättades på basis av 
löntagarfondsmedlen – kom att bli drabbade. Omställningen påverkade dock inte bara 
rådsforskningen. Även de som representerade en mer riktad grundforskning eller tillämpad 
forskning fick vidkännas kraftiga nedskärningar vid samma tidpunkt. NUTEKs budget 
minskades med 300 Mkr genom kompletteringspropositionen 1996. Beslutet kom snabbt och 
var för många helt oväntat. Det senare gick dock förhållandevis osynligt förbi i den 
forskningspolitiska debatten. Det talades t.ex. inte om en allvarlig kris för den tekniska 
forskningen eller om att landets näringspolitiska bas, kunskapen, höll på att utarmas.  

En förklaring kan vara att många av dem som var aktiva inom de mer vitala delarna av svensk 
teknisk forskning hade skaffat finansiering från många olika källor. Därmed var de – särskilt de 
som befann sig inom stiftelsernas ”strategiska forskningsfält” – inte så beroende av en enda 
finansiär, utan hade möjligheter att parera de snabba förändringarna i den offentliga 
forskningspolitiken. Den studie av finansieringsbilden vid två forskningsavdelningar inom 
Linköpings universitet som presenteras i en av denna boks uppsatser (Forskargruppernas 
villkor) kan tas till stöd för denna hypotes. Några år in på 1990-talet hade dessa forskargrupper 
en påfallande diversifierad finansieringsbild där fakultetsmedlens andel av intäkterna blev 
alltmer marginell. 

En tolkning är att de forskargrupper som hade många olika finansiärer var mindre sårbara för 
politiska förändringar. Grupper som i stället var ensidigt bundna till en enda finansiär kunde bli 
höggradigt skadade av små förändringar i systemet. Därför blev deras klagan kraftfull och 
tydlig. De däremot som redan hade alternativ såg det inte som nödvändigt att höja rösten i en 
politiskt känslig fråga. Kanske är detta exempel på det Stig Strömholm kallat ”den professorliga 
tystnaden” i sin bok Den svenska högskolan (1994). Forskarna är inte bara specialiserade på 
sina respektive kunskapsområden, de är också så pass differentierade på sina olika finansiella 
revir att de har svårt att upprätthålla en överblick inom systemet. Utan denna överblick vill de 
ogärna uttala sig om annat än detaljfrågor och redan misstanken att de talar i egen sak gör dem 
obenägna att framträda i den offentliga debatten. 

I ett av de samtal som genomfördes för intervjudelen av denna bok fördes detta på tal. Ett kort 
utsnitt kan illustrera hur denna obenägenhet ser ut:  



Intervjuaren: Du nämnde forskarsamhällets flathet när det gäller omställningarna i systemet. 
Varför är det tyst? 

Forskningsledaren: Ja. Om man får anslag från en organisation och tycker att den fungerar 
bra, det känns ju lite fånigt att gå ut och uttala sig till stöd för en organisation som ger en 
bidrag. 

Intervjuaren: Framför allt NUTEK har förlorat i sin budget och det förvånar att inte någon 
opinion mot detta har framkommit. 

Forskningsledaren: Jag känner själv och jag pratar med åtskilliga som sörjer STU, som 
säger: Det var ju väldigt bra på den tiden, då fungerade det för oss. Även om olika 
personer har olika erfarenheter och olika områden, men inom många områden fungerade 
det väldigt bra. När sedan det här drevet gick, var det någon som från forskarvärlden 
ställde sig upp och försvarade dem? Nej! Jag tror att i varje fall ett av skälen kan vara just 
detta att man känner så här: Om jag ställer mig upp och stödjer dem då kommer de 
naturligtvis och säga haha, men du får ju pengar av dem.” (Professor, Tekniska högskolan) 

En annan forskningsledare påpekar att många forskare har dåliga kunskaper om hur 
forskningssystemet ser ut och fungerar. Förklaringen anser han vara enkel: ”Det är väldigt 
enkelt att förstå varför forskarna inte deltar i debatten. Man får ju kämpa för sitt levebröd och 
den biten gör att det inte blir några som har tid.” Pressen att producera resultat, hitta finansiärer 
och att underhålla doktorander och post docs gör att frågor av mer allmän natur hamnar på 
marginalen. Denna resultatinriktning hos forskare, inte minst i Linköping, sågs av den 
intervjuade som en förklaring till att dessa forskningsledare sällan syntes i debatten. Ett 
universitetet som kämpar för att etablera sig på samma villkor som de gamla universiteten blir, 
hävdade denne erfarna professor, med nödvändighet inriktat på att åstadkomma synliga resultat 
av forskningen och lägger därför mindre tid på andra saker. 

På senare tid har villkoren ändrats. Allt färre forskningsledare kan kosta på sig att skjuta bort 
forskningsorganisation och forskningspolitik från den egna agendan. Vetenskaplig och teknisk 
förändring har blivit ett omtvistat politikområde och vi som arbetat med den här boken har fått 
lära oss att många också i Linköping har bestämda åsikter. En bakgrund är att det inträffat stora 
omställningar i systemet. Så ofta och så genomgripande under 1990-talet att det också finns en 
utbredd trötthet och ovilja mot att acceptera ytterligare förändringar. En annan bakgrund är att 
flera utredningar har skrivit fram förslag till nya principer och organisatoriska regler för 
forskningsfinansering och forskningsstyrning. Det gäller forskningsfinansieringsutredningen 
(SOU 1996:29) och forskningspolitiska utredningen (SOU 1998:128). Deras förslag har i stor 
utsträckning handlat om att ge en hållbar och rationell struktur till forskningspolitiken efter en 
period av mer eller mindre framtvingade reformer på delområden där hänsyn till helheten sällan 
varit ett framträdande drag. De principiella utgångspunkterna och viljan att förändra 
grundvalarna gör att hårda strider är att förvänta. 

Kunskapsproduktionens nya villkor 

När debattklimatet hettar till är det viktigt att frågeställningarna sorteras på ett effektivt sätt. 
Många gånger överskuggas grundläggande problem av tillfälliga opinionsvågor eller av 
erfarenheter som ligger nära i tiden. Det faktum att överblicken blivit svårare att upprätthålla 
och att centrifugalkrafterna i systemet slungar perspektiven allt längre från varandra gör det än 



mer angeläget att se de olika planen i den forskningspolitiska diskussionen. Här finns inte 
utrymme att penetrera dessa frågor på ett djupgående sätt, men låt oss beröra dem något. 

Ett framgångsrikt sätt att beskriva de förändringar som skett sedan 1960-talets har föreslagits av 
ett författarkollektiv kring engelsmannen Michael Gibbons. De har framfört en mycket 
slagkraftig tolkning i boken The New Production of Knowledge (1994). Utgångspunkten är att 
den universitetsbaserade disciplinforskningen har försvagats och utmanats av en 
problemorienterad forskning med bas i en rad olika kunskapsproducerande organisationer, 
många med anknytning till högskolor och universitet, men inte alltid och inte nödvändigtvis. 
Dessa nya kunskapsproducenter hanterar problemställningar som sällan är teoretiskt härledda. I 
stället är forskningen problemdriven från olika typer av företagsekonomiska eller 
samhällsekonomiska utgångspunkter. Detta gör bl.a. att skiljelinjen mellan grundforskning och 
tillämpad forskning blir konstgjord. Drivkrafterna till att bedriva basforskning kan komma från 
många olika håll – inte sällan till följd av kunskap som erhållits inom teknisk och tillämpad 
utvecklingsverksamhet. 

Forskningsvärlden expanderar och bildar ett i många stycken nytt landskap, med en mängd 
nytillkomna noder och sammanknytningspunkter. Organisationer som tidigare var uteslutande 
praktikorienterade använder i allt större utsträckning teoretisk kunskap. Det gör att gapet mellan 
universitet och företag minskar. Tendensen är också att kunskap organiserad i disciplinära 
former hamnar i bakgrunden. Den framstår snarare som ett hinder än som en förutsättning för 
att lösa den typ av problem som är aktuella. I konsekvens med detta hävdar författarna också att 
det uppstått nya former för kvalitetsvärdering. Det traditionella akademiska tillvägagångssättet 
– kollegial granskning – utmanas av alternativa strategier som kopplar samman kvalitets- och 
nyttoaspekter. Allt oftare blir ”policyrelevans” en central mötespunkt för dem som vill se 
kvalitet i första hand från ett användbarhetsperspektiv. 

Många kan hålla med om att stora delar av den framgångsrika forskning som vuxit fram vid 
Linköpings universitet finns inom områden som mycket väl passar in i Gibbonsgruppens 
beskrivning. IT-forskning, systemteknik och tvärvetenskaplig materialforskning (biosensorer 
och nya polymerer) kan nämnas som exempel på forskningsfält där tillämpningar och 
nyfikenhet gått hand i hand. Inom dessa områden har det, åtminstone delvis, vuxit fram 
specialiteter där applikationer varit viktiga argument för att bestämma forskningens kvalitet. 
Våra egna studier tyder på att drivkrafterna ofta legat i föreställningarna om framtida konkreta 
tillämpningar och att grundforskningsråden sällan varit en självklar partner i de 
forskningsprojekt som pågått.  

Åtminstone inte förrän Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR) påbörjade sin verksamhet år 
1991. TFR är i sig ett intressant forskningspolitiskt fenomen. Med normalt språkbruk utgör 
termen ”teknikvetenskap” en sammanblandning av två skilda saker: tekniken med användbarhet 
som kriterium och vetenskapen med sanningen som sitt mål. Vad blir resultatet när det två 
väsensskilda verksamheter kontamineras? Uppstår det nya konstruktiva kopplingar eller 
dominerar det ena perspektivet med nödvändighet det andra? 

Ett föränderligt landskap gör det svårare att orientera sig i terrängen och de gamla vägvisarna 
kan vara felriktade. Mycket talar för att Gibbons med fleras beskrivning av den senaste tidens 
utveckling har fog för sig. Frågeställningar knutna till denna diskussion är nog så krävande och 
utmanande: Stämmer det att det byggs en helt ny infrastruktur, att det inte bara byggs några nya 
hus längst ner på gatan? Byggs nya motorvägar och snabbspår vid sidan av de gamla 



allfarvägarna? Lyckas undersökningar och forskning att svara på dessa frågor erhåller vi 
rimligtvis nyttig kunskap om vad som faktiskt händer inom det svenska och internationella 
forskningssystemet.  

Sådan forskning kan däremot inte ge, hur detaljerad den än blir, svar på grundläggande 
normativa värdefrågor om universitetets roll i samhället eller om hur forskarnas arbetsvillkor 
bör se ut för att de skall kunna prestera den kvalitativt sett bästa forskningen. 

 

Empiriska och normativa frågor  

De studier som Arbetsgruppen för forskningspolitiska bedriver är huvudsakligen inriktade på att 
förbättra det empiriska underlaget för forskningspolitiskt beslutsfattande. Empriska studier bör 
kunna ha ett stort värde och det finns en uppsjö av frågor att ta itu med. I det sammanhanget är 
det viktigt att understryka att det också finns andra frågeställningar som också måste ges 
vederbörligt utrymme och uppmärksamhet om vi vill skall få en upplyst of effektiv 
forskningspolitisk debatt. Många normativt baserade frågor kan dessutom översättas till 
villkorade empiriska problem, vilkas svar kan fungera som illustrationer till hur olika 
policyrekommendationer kan komma att fungera när de omsätts i praktisk handling. 

Huruvida det är omistligt att professorer och andra tjänsteinnehavare har en särskild 
tjänsteställning och finansiell autonomi kan inte besvaras enbart med hjälp av uppgifter om hur 
många, som har den ena eller andra anställningsformen. Inte heller blir vi särskilt mycket 
klokare av att veta mer om hur ofta det uppstått konflikter kring sakfrågor, eller om hur många 
som har den ena eller andra attityden till olika fenomen. I grund och botten handlar universitets- 
och forskningspolitik istället om ställningstaganden där politiska normer och värderingar avgör 
utfallet. Spänningsfältet kan bli lättare att förstå och diskussionen mera upplyst om spelreglerna 
förtydligas genom att forskning illustrerar olika modeller. Den logiska uppbyggnaden i olika 
modeller kan sorteras och struktureras. De värdemässiga grundvalarna vad gäller världsbild, 
människosyn och samhällsuppfattning kan t.ex. klargöras med hjälp av metodik hämtad från 
politisk filosofi. 

Ett sådant sorteringsarbete återfinner vi hos statsvetaren Sverker Gustavsson, t.ex. i hans 
uppsats ”Varför inte lägga ned universiteten?” (Gustavsson 1997). Han pekar på att många som 
deltagit i debatten om det nya forskningslandskapet underlåtit att skilja mellan vad som är och 
vad som bör vara. Det faktum att nya produktionsformer för kunskap utmanar universitetens 
normala system för att bedöma kvalitet kan inte tas till intäkt för att detta är en 
eftersträvansvärd utveckling. Oberoende av hur många som tillämpar eller förordrar 
akademiska normer blir frågan om det goda och effektiva systemet för kvalitetsbedömning ett 
spörsmål som måste avgöras på basis av normativa ställningstaganden. Samhällsforskningen 
står oförmögen inför uppgiften att komma med fullständiga svar på frågor av den här typen. 
Kunde vi arrangera en experimentell situation där två system fick konkurrera med varandra 
skulle vi möjligen kunna sluta oss till det ena eller andra, men inte ens det är säkert. Till 
syvende och sist är debattdeltagarna hänvisade till mer eller mindre underbyggda och 
argumenterande resonemang. 

De kommunikativa villkoren för en diskussion om hithörande frågor är långt ifrån 
tillfredsställande. Vid sidan av de iakttagelser som redan hållits fram ovan har det som 



Strömholm (1994) konstaterar blivit svårare till följd av att universiteten idag är en diversifierad 
verksamhet där olika enheter arbetar på vitt skilda villkor. Decentraliseringsvågen i 
statsförvaltningen har t.ex. medfört att praxis kring anställningar av vissa personalgrupper 
skiljer sig mellan universitet och kanske t.o.m. mellan fakulteter och institutioner. Rätten att 
beskatta externa anslag utnyttjas på olika sätt vid olika lärosäten och manövrer för att komma 
runt de lokala administrativa påslagen gör att pengar inte alltid har samma värde. 

Dylika ganska svårfångade problem lämpar sig dåligt för den typ av forskningspolitiska samtal 
som ligger till grund för intervjuartiklarna i denna bok. Intervjuerna har varit inriktade på att få 
fram grundläggande erfarenheter och synpunkter om vilka man är övertygad. Resterande 
utrymme av denna inledning skall därför användas till att lyfta fram ett tema från de 
forskningspolitiska samtalen som pekar på ett problem som har att göra med universitetets och 
forskningens värdegrund. Det är för övrigt ett väsentligt och värdefullt inslag i den 
forskningspolitiska utredningen – kommittén Forskning 2000 – att man klart och tydligt 
argumenterar kring dessa frågor. Frågan om forskningens frihet och dess lämpliga organisation 
har på ett verksamt sätt placerats i den praktiska politikens centrum. 

 

Mellan styrning och autonomi 

Materialkonsortier, kompetenscentra och stora satsningar kan upplevas som ett hot mot den 
organisation som universitetsinstitutionen hittills har inneburit. En variant av denna hotbild 
återfinns på ledarsidan i tidskriften Science, som i december 1997 gjorde sig till tolk för en 
bestämd åsikt: Man menade att kollektiva forskningsprogram riskerade att strömlinjeforma 
forskningen i enlighet med några få inflytelserika forskares idéer. Istället förordade man det 
traditionella enpersonsprojektet.  

I ett par av våra samtal har forskningsledarna framhållit att det också finns andra hotbilder att ta 
hänsyn till. Man menar att de stora programmen utgör alltför starka centrifugalkrafter, vilket 
gör att det inre livet på institutionen och/eller forskningsfältet faller sönder. Processen har, 
enligt forskningsledarna, sitt drivcentrum i de nya finansieringsformerna:  

”Det har funnits en väl sammanhållen struktur inom vår institution som har lyckats hålla 
tillbaka dessa krafter under tidigare år. Men nu, under de senaste två åren, tror jag kanske 
att vi sett att dessa krafter håller på att förändra den inre strukturen. Satsningarna blir som 
egna institutioner. Vi har blivit uppmärksamma på detta och har tvingats diskutera om 
principerna för fördelning av resurser inom institutionen är rättvisa.  

Vi har också tvingats att fundera på hur det inre livet fungerar och därför håller vi nu på 
att omorganisera institutionen. Istället för de här grupperna vill vi göra områden som är 
större igen, föra samman folk och delegera ansvaret inom några få delar. Delchefernas 
ansvar skall bli tydligare för att få den inåtriktade samverkan att fungera.” (Professor, 
Tekniska högskolan) 

Alla håller kanske inte med om att orsaken till problemet är de nya stora satsningarna. 
Institutionen ifråga är t.ex. mycket stor och utsatt för ett komplicerat spel av olika sam- och 
motverkande krafter. Intressant är dels att det pågår en diskussion bland forskningsledarna i 
dessa frågor, dels att de i organiserade former försöker att parera de icke önskvärda effekterna 
av hur forskningsmedlen är organiserade. 



Ett tema i anslutning till detta har dels att göra med forskarnas vägval och karriärvillkor, dels 
med forskarens frihet att välja problem och att utveckla sin verksamhet utan att någon 
utomstående lägger sig i vad hon eller han har för sig. Följ t.ex. denna berättelse som skulle 
kunna tas till intäkt för att universitetsforskningens villkor har förändrats väsentligt: 

”Intervjuare: Du har fått rå dig själv alltså? 

Forskningsledare: Universitetet finansierade min avhandling helt och hållet. 

Intervjuare: Om vi tittar på din och andras karriär här vid universitetet verkar det som att ni 
yngre forskare fick stor frihet? 

Forskningsledare: Jag var mycket min egen företagare ur den synvinkeln. Ingen talade om 
för mig vad jag skulle jobba med. Min avhandlingsinriktning bestämde jag helt själv. 

Intervjuare: Finns de möjligheterna idag? 

Forskningsledare: Nej. 

Intervjuare: Dina doktorander idag; är de mycket mer styrda? 

Forskningsledare: Det är mycket mer styrt i och med att vi är så ofantligt styrda av externa 
medel, vi förväntas göra en massa saker som vi har sagt att vi ska göra. 

Intervjuare: Fanns det mer ”fria pengar” i organisationen vid slutet av 1970-talet än vad det 
finns idag? 

Forskningsledare: Jag var ju doktorand på den tiden och överhuvudtaget funderade jag inte 
på det här med forskningsmedel, de fanns bara, de kom från institutionen, de betalade min 
lön. Sedan fick vi del av ett av STUs ramprogram som också var ett slags svenskt nätverk. 
Jag måste säga att det har betytt väldigt mycket för mig som ny forskare att det nätverket 
fanns. Jag var ju på alla de programkonferenser som ordnades en gång per termin. Jag 
blev synlig som ung forskare på de här mötena.”( Professor, Tekniska högskolan) 

Huruvida denne professor representerar en unik erfarenhet eller ej kan vi låta vara osagt. Hans 
sätt att beskriva utvecklingen är inget sällsynt. Forskningsmedlen var ”friare” och forskarens 
möjlighet till autonomi mycket större. En svårighet är hur sådana tillbakablickande berättelser 
skall betraktas. Citatet är nämligen problematiskt på flera olika sätt. 

Det som framkommer är att forskaren med sin retrospektiva berättelse upptäcker sin längtan 
efter den frihet han uppfattar att han hade som doktorand – det ”bekymmerslösa” livet. 
Värderades situationen på samma sätt när han stod mitt uppe i den vid 1970-talets slut? 
Bilderna av hur det var förr ligger med som kontraster till nuets stressade villkor och påverkas 
av dessa speciella omständigheter. I den samtida debatten riktades ofta en skarp kritik mot 
sektorsorganens kortsiktighet och snäva styrning av forskningen, se KVA (1985, s. 5ff) och 
Weinberger (1997, kap.7-8).  

Möjligen säger berättelsen mer om hur professorn upplever sin situation idag. Kontrasten pekar 
nämligen ut det som uppfattas som problematiskt i dagsläget – förlusten av frihet – vilket 
tydliggör uppfattningen om hur systemet fungerar idag ur forskningsledarens perspektiv.  

Vikten av se tillbaka för att få perspektiv på dagens villkor är obestridlig. Intervjuer och 
subjektiva skildringar vars tematik är ”att det var bättre förr” är dock icke tillfyllest. 
Kunskapsarbetet måste också bestå av kloka undersökningar som utgår från strikta empiriska 
metoder. Spänningsfältet mellan erfarenhetsvunnen förståelse och empiriskt grundad forskning 
är, enligt vår mening, ett tydligt och intressant inslag i den forskningspolitiska diskussionen. 



Kunskapssamhället behöver forskning om forskning. Därom är många ense, men vem är 
beställaren? 
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