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FÖRORD
Ämnesöversikt 2014: Humaniora och Samhällsvetenskap är en framtidsinriktad översikt av tillståndet i svensk
forskning. Översikten ingår som en del i det kunskapsunderlag som Vetenskapsrådet sammanställt för att bidra
med beslutsunderlag inför regeringens kommande forskningsproposition och för prioriteringar inom ämnesråd,
råd och kommittéer. Den kan även användas som referensmaterial inom forskningssektorn.
Översikten har tagits fram av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. En
betydande del av underlaget består av forskningsöversikter författade av aktiva forskare som valts ut av
Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Forskningsöversikterna finns med som
bilaga till ämnesöversikten. Forskningsöversikterna har behandlats vid ett seminarium med ämnesrådet.
Forskningsöversikterna har tillsammans med ett preliminärt utkast av den samlade ämnesöversikten under
hösten 2014 lagts ut på webbforum och kommenterats av aktiva forskare runt om i landet. Ytterligare underlag
till ämnesöversikten har utgjorts av strukturella analyser som tagits fram av Vetenskapsrådets avdelning för
forskningspolitik. Vid huvudsekreterarens fakultetsbesök våren 2014 inhämtades ytterligare underlag för
ämnesöversikten.
Jag vill tacka alla som bidragit konstruktivt till ämnesöversikten. Ett särskilt tack till ämnesrådet för många
intressanta och konstruktiva diskussioner.
Stockholm i januari 2015-01-09
Kerstin Sahlin
Huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap
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SAMMANFATTNING
Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning utvecklar kunskapen om människan, kulturer och samhällen.
Forskningen adresserar dagsaktuella utmaningar men också historiska skeenden och grundläggande frågor om
handling, mänskligt tänkande, språk och interaktion, kulturer och samhällens utveckling.
Ämnesöversikten tar sin utgångspunkt i den starka utveckling som präglat området under de senaste åren.
Tillgängliga data vittnar om en kraftig internationalisering och ökad publicering. Humanistisksamhällsvetenskaplig forskning ger samtidigt avgörande kunskapsunderlag för det svenska samhällets minne,
utveckling och debatt. Samverkan med samhället utgör en integrerad del av den humanistisksamhällsvetenskapliga forskningen. Kunskapsutvecklingen inom humaniora och samhällsvetenskap har gått
hand i hand med en utbyggd infrastruktur och en stark metodutveckling. En översikt över den forskning som
Vetenskapsrådet stöder inom området visar att tvärvetenskaplig forskning utgör ett väsentligt inslag samtidigt
som den inomvetenskapliga forskningen har varit helt avgörande för att utveckla både kunskap för
morgondagen och helt nya kunskapsområden bortom det som redan är känt.
Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning betonar de långa och vida perspektiv som är nödvändiga för att
göra rätt bedömningar idag och för framtiden och som motverkar en för ett demokratiskt samhälle farlig
kontext- och historielöshet. Forskningen bidrar med en gedigen kunskapsbas för utvecklingen av ett starkt
samhälle. Dagens forskning danar morgondagens utbildning och morgondagens medborgare. Den viktigaste
spridningen av forskning sker genom den högre utbildningen. Närmare sex av tio av Sveriges universitets- och
högskolestudenter studerar på humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar. I mötet med aktiva
forskare blir det möjligt för studenter att utveckla det självständiga och kritiska tänkandet och den kreativitet
som en forskningsbaserad undervisning ger grunden för.
I ämnesöversikten rekommenderas ett antal tematiska satsningar där forskningen särskilt kan utveckla en
kunskapsbaserad hantering av livets och samhällets utmaningar. Under varje rekommendation ges också
exempel på det kunskapsunderlag som humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bidrar med till människans
och samhällens utveckling. Först konstateras dock att den fria forskningen, och det fria projektbidraget, utgör
kärnan i Vetenskapsrådets forskningsfinansiering och behöver stärkas. En öppen humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning är grundläggande för ett öppet samhälle och en kunskapsbaserad debatt. De
tematiska rekommendationerna samlas under rubrikerna Bedömning och beslut i samhället, Människan, naturen
och de nya teknologierna, Förutsättningar för global sammanhållning, Nya förutsättningar för välfärden samt
Det digitala samhällets möjligheter och risker. Temana baseras på de förslag som utvecklats i de ämnes- och
forskningsöversikter som finns i bilaga.
Därefter ges strukturella rekommendationer för en stärkt forskning inom området. Vikten av en fri
nyfikenhetsbaserad, kunskaps- och forskarinitierad forskning för ett öppet samhälle kan inte nog betonas.
Stödet till fria forskningsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap måste stärkas för att upprätthålla bredd
och djup i kunskapsutvecklingen och för att överhuvudtaget upprätthålla ett system där forskare konkurrerar om
forskningsmedel och där projektansökningar granskas för att säkerställa högsta kvalitet.
Forskningen utgör grunden för dagens och morgondagens utbildning. För att möjliggöra att forskning och
utbildning hålls samman och ge studenter en utbildning på vetenskaplig grund behövs en stärkt basfinansiering
till universitet och högskolor. Vidare krävs tydliga karriärvägar för att unga forskare ska stanna kvar inom
högre utbildning – som lärare och forskare. Osäkra anställningsförhållanden leder till att få unga vågar ta de
risker som krävs för att utveckla banbrytande forskning som kan leda till nydanande kunskapsgenombrott.
Strukturella rekommendationer ges också för hur särskilt stark humaniora och samhällsvetenskap kan
vidareutvecklas. Digitalisering samt register och databaser som ger svensk humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning unika förutsättningar måste byggas ut och underhållas. Kunskapen om
digitalisering behöver utvecklas i takt med en snabbare digitalisering. Humanistiska och samhällsvetenskapliga
forskare samarbetar över ämnes- och lärosätesgränser i Sverige och utomlands. Det behövs särskilda rambidrag
för sådana något större projekt, också i kombination med utbyggd infrastruktur och med medel för
internationell mobilitet.
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Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning producerar viktiga resultat och skapar ny kunskap
internationellt och nationellt. De mått som finns för att mäta forskningens resultat samlat i form av
publikationsdatabaser och bibliometri har en begränsad täckning av humanistisk samhällsvetenskapliga
publikationer. För att samlat synliggöra resultaten behövs det därför bättre och kunskapsbaserade mått.
Ämnesöversikten avslutas med sammanfattande slutsatser rörande forskningens internationella och
nationella genomslag samt slutsatser gällande morgondagens utmaningar för forskningens kvalitet och
genomslag. I rapportens avslutning sammanfattas också rapportens rekommendationer i punktform
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SUMMARY
Social Science and Humanities (SSH) research improves the knowledge of the human condition, culture and
society. SSH research addresses current societal challenges, but also historical processes and fundamental
questions relating to human conduct, human reasoning, language & interaction, cultures and community
development.
The present subject overview illustrates the strong evolution in the research field in recent years. Available
data show proof of strong internationalisation and higher publication rates. At the same time, the SSH research
constitutes a crucial knowledge base for the Swedish society. The interaction with society is an integral part of
the SSH research and the development of knowledge in the SSH research field has gone hand-in-hand with the
development of infrastructure and new methods. A survey of the research funded by the Swedish Research
Council has shown that a significant proportion of the research is interdisciplinary. At the same time,
disciplinary research continues to play a crucial role in the development of future knowledge and completely
new fields of knowledge.
SSH research stresses the broad and long-term perspective that is needed to make correct assessments, both
today and for the future. This also contributes to combat the lack of context and history that forms a danger to
democratic society. The research provides a solid knowledge base for the development of a strong society.
Today's research shapes the education and the citizens of tomorrow. Research findings are mainly disseminated
through higher education. Approximately six out of ten students at Swedish HEIs follow SSH courses or
programmes. Interaction with active researchers enables them to develop their capacity for independent and
critical thinking as well as their creativity through the research-based education.
The subject overview contains recommendations on a number of themes, where research could particularly
contribute to the development of a knowledge-based approach to societal challenges. Each recommendation
contains examples illustrating how SSH research has contributed to the knowledge in the fields of human and
societal development. The thematic recommendations are presented under the following headings: Judgements
and decision-making in society, Humans, Nature and new technologies, Conditions for global cohesion, New
conditions for welfare and Opportunities and risks of the digital society. The suggested themes are based on
proposals presented in the enclosed subject and research overviews.
A number of structural recommendations are also presented, with a view to strengthening the SSH research.
The significance of free, knowledge-based, curiosity-driven and investigator-initiated research for an open
society cannot be over-emphasised. Support for general research grants in the humanities and social sciences
must be strengthened, both to maintain the breadth and depth of the research and the existing system where
researchers compete for funding and project proposals are subject to a peer review procedure to ensure that the
funded research is of the highest quality.
Research in the humanities and social sciences forms the basis of today's and tomorrow's education system.
Increased core funding for universities and higher education institutions is required to maintain the link
between research and education and give students an education based on scientific knowledge. Furthermore,
clear career paths are needed to make young researchers stay on in higher education, both in the capacity of
teachers and researchers. Precarious employment conditions result in a situation where too few young people
are willing to take the risks connected with pioneering research, which might give rise to innovative
breakthroughs.
Structural recommendations are also presented for the further improvement of particularly strong SSH areas.
Registers and databases, as well as digitization and historical and topical material, create unique conditions for
Swedish SHH and must be strengthened and maintained. The digitization know-how must be developed to keep
up with the increasing digitization pace. Cooperation takes place between humanities and social sciences
researchers across the boundaries of disciplines and between higher education institutions in Sweden and
abroad. Special framework grants are needed for larger projects of this kind, and should be accompanied by
infrastructure development and international mobility funding.
The SSH research produces important findings and gives rise to new knowledge, both on the national and
international level. The research indicators established to measure findings, in publication databases and
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bibliometric databases, provide limited coverage of SSH research publications. Better knowledge-based
indicators are therefore needed to highlight such findings.
The final part of the subject overview contains summary conclusions on the national and international
research impact, and on the future challenges with regard to the quality and the impact of SSH research. The
report recommendations are also summarised in bullet points.
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ETT VETENSKAPSOMRÅDE I STARK UTVECKLING
Det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet är i stark utveckling. Ett uttryck för det är en
betydande ökning av svenska forskares internationella publicering. Samtidigt som det totala antalet
publikationer i de internationella databaserna fördubblades under perioden 2000–2012, tre- respektive
fyrdubblades internationella publikationer inom svensk humaniora och samhällsvetenskap. En ökning av
internationella forskningssamarbeten märks också; andelen svenska publikationer med minst en utländsk
medförfattare har under perioden ökat från 10 till 20 procent inom humaniora och från 10 till drygt 30 procent
inom samhällsvetenskap. Även det internationella genomslaget mätt i citeringsgrad har ökat markant inom
såväl humaniora som samhällsvetenskap. Samtidigt fortsätter den humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningen att ge nödvändig kunskap till svensk samhälls- och kulturdebatt och underlag till samhällsreformer.
Humanistiska och samhällsvetenskapliga forskares betydelse för samhället syns inte minst i att forskare inom
området i princip dagligen förekommer i media, med egna artiklar eller med expertunderlag.
Nya metoder, nya data och ny infrastruktur har gjort det möjligt att undersöka helt nya aspekter av
människans utveckling, interaktion, språk och handling. Med hjälp av hjärnavbildning och DNA har kunskapen
ökat om samspelet mellan sociala, språkliga, psykologiska och biologiska mekanismer. Unika svenska register
används för att utveckla kunskapen om bland annat människors hälsa i olika tider och i olika delar av samhället,
utbildningsnivåer kopplat till hälsa och ekonomi och livsförhållanden, familjebildning, bostadssegregation och
könsskillnader på arbetsmarknaden. En digitalisering av såväl historiskt som nutida material har möjliggjort
systematiska studier på stora material, ofta med komparativa inslag. En del av denna utveckling omtalas ofta i
termer av ”big data”. Bild- och textanalys i det medialiserade samhället är kompetenser stadda i snabb
utveckling och nödvändiga i kunskapssamhällets bildningsprocess. Nya metoder utvecklas tillsammans med en
systematisk användning av mer traditionella metoder med arkivstudier, enkäter, experiment, innehållsanalyser,
intervjuer, källkritik, observationer etcetera.
Den ämnesbaserade inomvetenskapliga utvecklingen är avgörande för att nya forskningsfrågor och ny
kunskap kan utvecklas och användas i samhället. Senare års kunskapsutveckling inom humaniora och
samhällsvetenskap har samtidigt skett i skärningspunkten mellan olika forskningsfält. Ämnena är i dag
vetenskapsteoretiskt mer integrerade och disciplingränserna mer porösa vilket stärkt den tvärvetenskapliga
forskningen och samtidigt öppnat upp både för samarbete med naturvetenskap och medicin och för etablering
av helt nya humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfält, som i vissa fall utvecklats till nya starka
utbildningsämnen. Tvärvetenskap och ämnesdjup går hand i hand. Den mest framgångsrika tvärvetenskapen
har växt fram ur pågående forskning – inte nödvändigtvis som resultat av särskilt skräddarsydda
finansieringsformer. Istället betonas vikten av att goda tvärvetenskapliga miljöer har en klar förankring i
grundläggande begreppsutveckling inom varje enskilt ämne.
Närmare tre av fem studenter vid svenska universitet och högskolor studerar humaniora och
samhällsvetenskap. För att upprätthålla kvalitet och aktualitet i dessa utbildningar är en vital forskning och
forskningsanknytning helt avgörande. De många forskarutbildade lärarna vid universitet och högskolor ger en
god grund för att utveckla forskningen inom området. Antalet professorer, meriteringsanställda, lektorer och
forskare inom området har ökat kraftigt sedan 2001. Data över universitetsanställda visar samtidigt på ett
generationsskifte bland professorer under de allra senaste åren. Här finns potentiellt ett stort antal unga forskare
med god och aktuell kompetens. Under de två senaste åren har emellertid beviljandegraden för projektbidrag
inom humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet sjunkit till oacceptabelt låga nivåer. Det höga
ansökningstrycket vittnar om en intensiv och i internationella sammanhang väl orienterad forskning. En så låg
beviljandegrad innebär samtidigt en stor osäkerhet för forskarna och även mycket högklassig forskning blir
utan stöd. Den låga beviljandegraden förklaras i delar av ett ökat söktryck samt en utveckling av inte minst
metoder och samarbeten inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen som lett till att forskningen i
högre grad bedrivs i större grupper och därmed också blivit dyrare. Här finns en risk för att forskningens
utvecklingspotential inte tas tillvara.
Bibliometriska mått används ofta för att översiktligt beskriva forskningsområdens struktur och utveckling.
Forskningspublikationer inom humaniora och samhällsvetenskap uppvisar en betydligt större bredd än vad som
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täcks av de dominerande publikationsdatabaserna, som i stort sett begränsas till artiklar i engelskspråkiga
tidskrifter med en dominans för sådana som ges ut i USA och Storbritannien. För att ge en översiktlig bild av
området visas här istället en klusteranalys baserad på inkomna ansökningar till VR inom Humaniora och
samhällsvetenskap 2011–2013.1 Figuren illustrerar tydligt mångfalden av ämnen inom området och
tvärvetenskapliga länkar såväl inom humaniora och samhällsvetenskap som till andra vetenskapsområden.

En grundforskning för samhällets och människans utveckling
Den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen analyserar och problematiserar komplexa förhållanden där
värdet många gånger ligger i ett ifrågasättande av invanda föreställningar och ideologiska utgångspunkter.
Genom forskningen skapas kunskap dels genom nya upptäckter, dels genom nya perspektiv. Dessa två sätt är

1 Varje ansökan klassificeras på forskningsämnesnivå enl. den SCB-standard, med upp till tre olika ämnen, som valts av de sökande. Ämnena är här grupperade enligt

SCBs tresiffernivå. Storleken på cirklarna är i proportion till antalet ansökningar som klassificerats till området, och bredden på linjerna mellan områden indikerar
antalet kopplingar. Cirklarnas färger markerar identifierade sammanhängande kluster, vilka i huvudsak motsvarar uppdelningen på humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnen. Annan samhällsvetenskap omfattar främst ämnena genusstudier, tvärvetenskapliga studier samt arbetslivstudier. Annan humaniora
omfattar antikvetenskap, kulturstudier, etnologi m fl. Geografi avser kulturgeografi och ekonomisk geografi.
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inte oberoende av varandra, eftersom nya infallsvinklar ofta leder till nya upptäckter, samtidigt som upptäckter
kan ifrågasätta rådande normer. Påståenden och förenklade bilder skärskådas, inte bara källkritiskt utan också
utifrån ideologiska och begreppsmässiga perspektiv. Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning kan bjuda
motstånd mot dogmatiska och förenklande verklighetsbeskrivningar. Det kan handla om att vanliga
kategoriseringar problematiseras eller att till synes väsensskilda tanketraditioner kan relateras till varandra inom
exempelvis naturvetenskap och konst eller medicin och religion. Med långa perspektiv och med jämförelser
kan man nå djupare förståelse och ny kunskap om både enskilda företeelser och bredare utvecklingsförlopp,
samt deras orsaker och konsekvenser. Värderingar som har påverkat samhällsstrukturer och deras utveckling
genom århundradena kan avslöjas bland annat med forskning om språket genom vilket dessa värderingar
uttrycks. Språket är ett effektivt instrument i makthavarnas händer och de mekanismer som används kan ofta
belysas genom analyser inom till exempel kritisk diskursanalys och pragmatik.
Forskning om människans villkor och utveckling, om samhällets strukturer och språkanvändning, om
litteratur och olika kulturer har ett egenvärde. Människor vill veta om till exempel världens historia, äldre
litteratur, samhällens utveckling, hur lycka kan uttryckas och tidigare generationers förflyttningsmönster.
Kunskapstörst motiverar i sig att den fria nyfikenhetsforskningen ska ges tillräckligt utrymme. Estetisk
forskning och forskning om kulturarv är viktiga traditionsbärare men skapar också nya sätt att tänka och
uppleva världen. Ny kunskap driver fram nya visioner och ger grund för nya sätt att agera, den skapar nya
lösningar som inte tänkts tidigare och den ger oss verktyg att upptäcka nya missförhållanden som ropar på
åtgärder. Det är först när vi upptäcker sådant som vi inte visste att vi inte visste något om som de verkligt
avgörande upptäckterna kan göras.
I dagens multikulturella samhälle, i den globala ekonomin där verkligheten ständigt förändras och i en värld
fylld med informationsflöde, behövs en forskning som hjälper oss att se helheter och att tänka kritiskt. En fri
kunskapsbildning är central för alla upplysta och civiliserade samhällen, för att förhindra korruption och för att
utveckla och bibehålla demokratier. Kulturellt kunnande och klassisk humanism har också sin givna plats i
företagsvärlden, likaväl som den är en förutsättning för att bättre förstå dagens nationalistiska strömningar,
politiska, religiösa och etniska konflikter. En del av dessa strömningar följer av dagsaktuella skeenden, andra
bygger på långa historiska förlopp.
Det förflutnas återklang i samtiden kan inte nog betonas. När Ryssland våren 2014 inlemmade Krimhalvön
var reaktionen i Västvärlden sekundsnabb. Det kalla kriget hade återuppstått om än i en ny skepnad. När
svenska marinen jagade främmande ubåtar i Stockholms skärgård hösten 2014 basunerade tidningarna ut svarta
rubriker som ”Kallakrigsvindar i en ny värld”. Historien ligger på detta sätt ständigt till hands för att sätta ord
på samtid och framtid och formar därmed vårt tänkande. Det dramatiska kalla kriget har fortfarande starkt fäste
i människors föreställningsvärld och fungerar som tolkningsram för samtida händelser. I Sverige och det övriga
Östersjöområdet avspeglar relationerna till Ryssland och människors föreställningar om och tolkningar av det
som rapporteras under 2014 också en kollektiv historieskrivning som sträcker sig många sekler bakåt i tiden.
Referenser till det kalla kriget ekar mot en klangbotten av västeuropeiskt främlingskap inför den bysantinska
kultursfären. Historiska analogier används flitigt. Forskning om minneskulturer och ritualer kring
minnesmärken visar övertygande hur det förflutna hakar in i vår egen tid. Planer för framtiden tar spjärn mot
hur människor levde förut. De senaste decenniernas finansiella kriser uppvisar ett annat exempel på hur tidigare
decenniers kriser sätter sin prägel också på dagsaktuella skeenden och på dagsaktuell debatt. Samtidigt kan
viktiga lärdomar om krisens utveckling, konsekvenser och hantering dras ur studier av historien. Ekon från det
förflutna genljuder i den dagsaktuella debatten. På så sätt är alla sociala, politiska, och kulturella relationer,
likaväl som många tekniska och vetenskapliga, historiskt inbäddade. Djup kunskap om historien, om andra
språk, kulturer och samhällen, döda som levande – bildning med andra ord – är det redskap med vilket
människan kan förstå vem hon är och försöka forma förutsättningarna för sin livshållning.
Humaniora och samhällsvetenskap lämnar avgörande bidrag till att angripa mänskliga problem. Men en
alltför ensidig upptagenhet vid samhällets stora utmaningar kan samtidigt inskränka kunskapsuppdraget. Därför
finns det skäl att påminna om andra aspekter av kunskapsprocessen: kommunikation, kulturell kompetens,
kritiskt tänkande och förmågan att problematisera och se saker i sitt sammanhang. Forskning om bedömningar
och beslut, förutsättningar för global sammanhållning, förutsättningar för välfärd, människans förhållande till
naturen samt det digitala samhällets möjligheter och risker ger avgörande underlag för att hantera samhällets
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stora utmaningar och bygger i sin tur på grundläggande forskning om människa, kultur och samhälle. Det går
inte någon klar skiljelinje mellan den grundläggande och tillämpade forskningen. Forskningen begripliggör
samtiden vilket i sin tur underlättar tankar och prognoser om framtiden. Med samhällets förändring är det inte
heller möjligt att med säkerhet fastslå vilken forskning som kommer att få tillämpning i framtiden. Ett
nyfikenhetsdrivet och fritt sökande efter kunskap är därför helt nödvändigt för samhället och människans
utveckling och välmående. God forskning kräver långsiktighet och drivs av nyfikenhet. Visserligen kan vi peka
ut områden där ny kunskap är angelägen, men vad som är nyttig forskning uppdagas först i efterhand.
En värdering av forskningen som alltför starkt betonar kortsiktig nyttighet riskerar att underminera och
radera kunskapsområden och vetenskapliga färdigheter som byggts upp under decennier; kunskapsområden
som utgör bildningsfundamentet hela vägen från grundskola till forskningsinstitut, som ger samhället kapacitet
att förstå, tolka och omtolka världen och som definierar vetenskapens beredskap att resa och besvara nya
forskningsfrågor. Framtiden är till sin natur oförutsägbar och kräver därför att humanistisk
samhällsvetenskaplig forskning upprätthåller färdigheter också på kunskapsfält där den direkta kortsiktiga
nyttan kan vara svår att mäta. Det går inte att förutsäga vilka ämnen och vilken kunskap som blir central i
framtida samhällen. Erfarenheter som inte ligger långt tillbaka i tiden visar att det som tyskarna kallar
Orchideenfächer snabbt visat sig vara av högsta relevans. Det gäller iranistik efter 1979, kinesiska de senaste
decennierna, islamologi efter 11 september 2001, östeuropeisk historia efter Krimkrisen etcetera.

Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning för att hantera de
globala utmaningarna
Det är uppenbart att många av de utmaningar som samhället står inför idag är genererade av människors beslut,
handlingar och livsföring: fattigdom, krig och konflikter, klimatförändring, finansiella kriser, demografiska
förändringar, global migration, urbanisering, analfabetism, hälsoproblem och pandemier. Forskning om
språkets betydelse och förändringar, konstens representationskraft och emancipatoriska potential, samhällens
utveckling och hållbarhet, politisk makt, religionens betydelse, människans sociala umgänge och historiens
inflytande avslöjar de värderingsmönster och mekanismer som främjar eller förhindrar lösning av svåra
ekonomiska, demokratiska och miljömässiga problem. Samhälleliga utmaningar som miljöproblem och krig
visar att tekniska innovationer och mediciner inte ensamma kan lösa problem i Sverige och i omvärlden.
Kunskap om vår mänskliga och samhälleliga struktur är avgörande som underlag för bra beslut. Humanistisk
och samhällsvetenskaplig forskning visar att social tillit och icke-korrupta ekonomiska, politiska, sociala och
kulturella institutioner är oumbärliga för effektiv problemlösning.
Förmågan att hantera klimat- och miljöproblem är en av vår tids stora ödesfrågor. Dagens situation är
resultat av långa historiska processer. Problemen kräver handling och anpassning i nuet samtidigt som
konsekvenserna av dagens beslut och handlingar är avgörande för flera generationer framöver, kanske för
människosläktets överlevnad. Det är därför viktigt att undersöka hur människor under tidigare skeden i
historien har förhållit sig till klimatförändringar, exempelvis övergången från bronsålder till järnålder där
arkeologi och antikvetenskap samverkar med paleoklimatologi.
Dagens samhällsutmaningar kräver fördjupade kunskaper om det förflutna. Tidsperspektivet måste ständigt
hållas aktuellt i forskningen, i kunskapsutvecklingen, samhällsdebatten, kulturen och i människans förståelse av
sig själv. Det långsiktiga perspektivet – historiskt och framtidsinriktat – behöver aktualiseras bland annat i
ljuset av en alarmistisk agenda och fixering vid nuet som präglar en stor del av samhällsdebatten,
policyverksamhet och riktade forskningsstöd. Samhällsdebatten uppvisar stundtals en ovilja att se i backspegeln
för att sätta samtiden in i ett tidsperspektiv. Vi har ovan betonat att historisk forskning har ett egenvärde. I
relation till en diskussion om samhällets utmaningar bör också påminnas om att nuet skiftar. Om trettio år kan
vi mycket väl ha ett alldeles annorlunda nuläge än idag och då måste den riktigt breda historiska basen finnas
för att tillhandahålla nya nycklar till förståelse och handling. Lika väsentligt är det att utveckla och undersöka
långa perspektiv som kan ta sig an frågan om vilka förändringar – i människors beteenden och i samhällets
institutioner – som krävs nu för att vi ska kunna hantera vårt ansvar mot framtida generationer. Det är
emellertid inte bara nuläget som förändras utan även bilden av det förflutna. Våra föreställningar om vad som
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hänt i historien växlar i takt med tiden. Det förflutna tar form i nuet vilket i sin tur bidrar till att förväntningarna
på samtid och framtid ständigt ändras. De tre tidsdimensionerna är som kommunicerande kärl.
Den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen har i många stycken följt på samhällets tekniska och
sociala förändringar och på behov av att förstå hur förändringar uppstått och vad de medför idag och i
framtiden. Forskningen har kunnat begripliggöra utvecklingens drivkrafter och konsekvenser. Ändå står
världen i stora stycken handfallen inför många utmaningar, därför att lösningar kräver att människor förändrar
sitt beteende både enskilt och kollektivt. Det har blivit allt mer väsentligt att begripliggöra vad samhällets
teknologiska och sociala förändringar betyder i dag och för morgondagen. Ett alltför ensidigt fokus på teknisk
och naturvetenskaplig forskning kommer till korta när det gäller att förstå betydelsen av mänskligt handlande.
För att lösa klimat- och hälsoproblemen krävs förstås tekniska och medicinska innovationer. Men för att förstå
varför människor trots kunskap fortfarande eldar med kol, sätter sig i bilen varje morgon eller överutskriver
antibiotika krävs humanistiska och samhällsvetenskapliga infallsvinklar.
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TEMATISKA REKOMMENDATIONER
Den viktigaste strategiska satsningen på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är ett ökat anslag till fria
projektbidrag, i kombination med att tillse att den högre utbildningen och forskningen finansieras och
struktureras på så sätt att forskning och högre utbildning hålls samman. En fri forskning och en forskning som
upprätthåller en aktiv kunskapsutveckling kring hela samhället i all sin mångfald och kring människans hela
livssituation och utveckling ger beredskap inför en utveckling som kan ta vägar vi idag inte kan förutse.
Integrerat med den fria forskningen kan särskilda teman identifieras som adresserar faror och problem som
samhället av idag står inför och där svensk forskning har stor potential att bidra med nydanande och relevant
kunskap.
I detta avsnitt ges rekommendationer om särskilda tematiska stöd för fem områden: Bedömning och beslut i
samhällslivet, Människan, naturen och de nya teknologierna, Förutsättningar för global sammanhållning, Nya
förutsättningar för välfärden samt Det digitala samhällets möjligheter och risker. Förslagen återspeglar
styrkeområden inom svensk forskning och ställer samtidigt centrala frågor för att människan och samhället ska
kunna hantera de aktuella samhälleliga utmaningarna. De tematiska rekommendationerna baseras på
ämnesmässiga analyser och förslag i de forsknings- och ämnesöversikter som finns i bilaga.

Bedömning och beslut i samhällslivet
Människans förståelse av olika aspekter av verkligheten samt hennes användning av denna förståelse för att
främja sina intressen och val påverkar samhällsutvecklingen på gott och ont. I sociala, politiska och kulturella
sammanhang förmedlas denna påverkan genom människors bedömningar och beslutfattande. Sådana beslut har
en avgörande betydelse för vägval, utfallet av förhandlingar, intressekonflikter och kollektiva problem och
motsättningar. Samtidigt är historien full av felaktiga bedömningar och misslyckat beslutsfattande. Det är alltså
av stort samhälleligt intresse att förbättra kunskaperna kring hur människor gör bedömningar och fattar beslut i
olika typer av sammanhang. Medierna är meningsbärande och formar människors föreställningsvärldar och
därmed hur de tänker och handlar. Produktionen av kunskap i mediesfären blir i det sammanhanget helt
centralt.
Studier av beslutsfattande bedrivs inom ett brett spektrum av forskningstraditioner inom bland annat
ekonomi, etnologi, filosofi, genusvetenskap, historia, psykologi, rättsvetenskap, socialt arbete, sociologi, språk
och kognition, och statsvetenskap. Forskningens undersöker såväl experters som novisers kompetens inom
fältet, faktiska agerande och samspel i yrkesmässiga sammanhang, under korta eller längre beslutstider, och där
utfallet av beslutsfattandet har små eller stora möjliga konsekvenser. Dessa situationer inkluderar
beslutsfattande inom sjukvården, rättsväsendet och finansvärlden samt beslut med konsekvenser för livsstil och
konsumtion. I många sammanhang är bedömningar av olika typer av risker en viktig komponent. Dessutom är
beslutsfattandets former i en del sammanhang institutionaliserade så att det finns bestämda rutiner och regler.
Framväxandet, utnyttjandet/manipulerandet, och kritiken av sådana rutiner är viktiga frågor i institutionella
sammanhang, liksom frågor om hur sådana rutiner kan förbättras.
Ett centralt forskningstema har varit att jämföra mänskligt beslutsfattande med vad som traditionellt ansetts
vara rationellt beteende. Syftet har varit att se om och hur människans beslutsfattande skiljer sig från normativa
modeller. Med forskningen har kunskap om hur beslut går till utvecklats, samtidigt som många normativa
modellers mycket snäva antaganden om rationella beslut ifrågasatts. Med en utvecklad kunskap har alternativa
bredare rationaliteter formulerats, samtidigt som det pågår en konstruktiv diskussion om vad som är en lämplig
konceptualisering av bra och rationella beslut. Man har i allt högre grad, och på ett bredare sätt, intresserat sig
för frågan vilka olika typer av mål som beslutsfattare försöker uppnå i olika situationer.
Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bidrar med viktiga insikter om beslutsfattandets grundläggande
mekanismer, liksom med praktiskt användbara kunskaper om vad som påverkar olika former av
beslutsfattande. Forskningen inom detta fält bör dessutom inte bara gälla själva beslutet som sådant, utan hela
händelseförlopp, det vill säga hur en eller fler aktörer påverkar framväxten av själva beslutsfrågan, hur
informationsbildningen kring olika möjliga alternativ hanteras, hur man gör olika typer av bedömningar i
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samband med att valmöjligheter tar form samt implementering och konsekvenser av beslut. Det är också
centralt att utveckla kunskapen om den språkliga sidan av kommunikationen i samband med beslutsfattande.
Det handlar dels om språkfilosofiska aspekter och om rent konkreta språkliga färdigheter.
I samhälleliga sammanhang sker beslut i allmänhet i olika sociala samspel, i privatlivet och i yrkeslivet inom
och utanför organisationer. Detta bidrar till att göra det av både teoretiskt och tillämpat intresse att studera
beslutsprocesser såsom de sker hos individen, inom familjen och i mer offentliga sammanhang såsom
rättsväsendet, inom och mellan olika myndigheter och företag, och i relation till klienter, konsumenter,
mottagare och brukare. Ett aktuellt exempel gäller beslutsfattande med klimat- och andra miljökonsekvenser
hos individer, myndigheter och andra organisationer.

Människan, naturen och de nya teknologierna
Viktiga bedömningar när det gäller klimat, hälsa, matförsörjning, energi och transporter rör värdering av
naturen. Att utforska människans förhållande till naturen med samhällsutmaningarna för ögonen hör idag till de
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas mest angelägna uppgifter. Vilka föreställningar, attityder och
normer påverkar människors uppfattning om naturmiljön och hur man värderar och förhåller sig till vad som
stundtals benämns ekosystemtjänster?
Människans förhållande till naturen förändras med teknologiska framsteg. Den tekniska utvecklingen på
1900-talet var hastig och genomgripande; livsförhållandena idag är på många sätt dramatiskt förändrade
jämfört med för hundra år sedan. Det är troligt att förändringarna under 2000-talet kommer att bli ännu mer
revolutionerande genom framsteg inom vetenskap, teknik och medicin. Men inbäddade i dessa framsteg finns
potentiella risker. Vilka institutionella och ideologiska förhållanden krävs för att hantera en dramatiskt
förändrad teknologi och en möjlig förskjutning av relationen mellan människa och natur?
Människans föränderliga relation till naturen har studerats inte minst inom de estetiska vetenskaperna.
Studier av konst och litteratur ger kunskap om människans förhållande till naturen, i olika tider, sammanhang
och platser. Det ligger här nära till hands att associera till naturromantiken. En ny naturromantik präglar delar
av dagens litteratur, musik och konst. Naturen har också stor betydelse för religiösa upplevelser. När människor
i Norden anger att de har andliga upplevelser kopplas dessa ofta till upplevelser i naturen, något som är mindre
vanligt i andra delar av världen. Med hänsyn till den i ett internationellt sammanhang unika naturtraditionen i
Skandinavien framstår detta tvärvetenskapliga fält som synnerligen angeläget att analysera med nya frågor och
infallsvinklar. Naturens roll som nationsstärkande ideologiskt element, som alternativ livsåskådning i
sekulariseringens tidevarv – likväl som i religionens återkomst, som estetisk kategori och som traditionsdigert
litteratur- och konsthistoriskt tema (den långa, kontinuerligt berikade Linnétraditionen) är ett område med stor
forskningspotential. Forskning om människans förhållande till naturen kan ge betydande nya insikter också till
följd av de nya möjligheter att studera bild och text som omnämnts i översiktens inledning.

Förutsättningar för global sammanhållning
Tekniska, naturvetenskapliga och medicinska framsteg förutsätter ett globalt sammanhang. Globalisering har i
humanistisk samhällsvetenskaplig forskning karaktäriserats i termer av flera samtidigt närvarande tendenser:
internationell mobilitet och betydelsen av närhet och stabilitet, nationalstatens minskade betydelse och
nynationalism i olika former, engelska som dominerande vetenskapsspråk och medvetenhet om varje språks
unika kognitiva innehåll, världsreligionernas återkomst i det offentliga och sekularisering, betydelsen av det
gemensamt mänskliga och vikten av det kulturspecifika samt de långa perspektiven och de snabba
förändringarna.
Internationell mobilitet, det må gälla marknader och skatter eller flyktingar och återvändare, är i dag i fokus
inom många vetenskaper inom humaniora och samhällsvetenskap. Vår tid ser migration av människor i en
omfattning som vi inte har några tidigare erfarenheter av. Många forskare menar att klimatförändringarna
betyder att ännu fler människor kommer att lämna de områden där de nu lever för att söka sig till områden där
det finns förutsättningar att överleva. Hur ska integration och fördelning av tillgångar ske? I stor utsträckning är
detta politiska frågor, men med en utvecklad forskning kan också nya strategier utvecklas för att möta dessa
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utmaningar. När allting rör sig finns det också behov av det som upplevs stabilt. Med moderna metoder kan vi
undersöka närhetens och den lokala förankringens betydelse som organiserande princip i ett samhälle som
alltmer präglas av tilltagande rörlighet å ena sidan och behov av sammanhållning å den andra.
Nationalstaten har i vissa avseenden minskat i betydelse, i andra avseenden blivit mer inlemmad i
transnationella beslutsstrukturer och sammanhang. Det har bland annat visats i statsvetenskaplig, ekonomisk
och rättsvetenskaplig forskning. Mellanstatliga och övernationella organisationer skapar agendor och nya
former av juridik. Många problem som exempelvis miljöbrottslighet, internet- och internationell brottslighet
förutsätter samarbete mellan flera stater om de ska kunna lösas. Det är här väsentligt att finna och fastställa
normer som ska gälla oberoende av nationsgränser. Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är central när
det gäller att utforska förändringar i hur stat och medborgare relaterar till varandra liksom när det gäller mellanoch överstatliga relationer. Nynationalistiska rörelser; deras förutsättningar, spridning och bakgrund, studeras i
samtiden, men lika viktigt är studier som möjliggör historiska paralleller och den historiska bakgrunden till
dagens förhållanden.
Religionernas närvaro i det offentliga, i form av välfärdsaktörer som Stadsmissionen eller i
terrororganisationer som Herrens motståndsarmé (The Lord’s Resistance Army), är omöjligt att negligera. För
fyrtio år sedan var det få som förutsåg att religioner skulle komma att spela en viktig roll i världspolitiken, idag
är det en självklarhet. Om religionernas återkomst är en uppmärksammad samhällsförändring under de senaste
decennierna innebär detta inte att det är ett universellt fenomen. Sekularisering i betydelsen av individers låga
eller minskande engagemang i religiösa organisationer framträder framför allt i Ostasien, stora delar av Europa
och i viss utsträckning i nordvästra USA. Sekularisering i betydelsen funktionell differentiering där religiösa
institutioner har begränsat inflytande på områden som ekonomi, politik, rättsväsende och teknik är utbredd men
också ifrågasatt. Att sekularisering är en självklar komponent i modernisering och modernitet, såsom det
allmänt uppfattades fram till för något decennium sedan, avvisas idag av de flesta forskare. Man talar idag
hellre om ”multipla moderniteter” där den europeiska varianten med höggradig sekularisering inte är den enda.
Religionernas återkomst och sekularisering är en viktig tematik för att belysa vår tids konflikter, motsättningar
och flyktingströmmar. En förståelse av den aktuella utvecklingen kräver emellertid både samtidsperspektiv och
längre tidslinjer.
Det som uppfattas som gemensamt mänskligt är ibland kulturspecifikt. Det är därför viktigt att
generaliserbarheten av forskningsresultat inom humanistiskt och samhällsvetenskapligt område prövas genom
att personer från andra delar av världen än Norden, Västeuropa och Nordamerika deltar i forskningen. Ett annat
sätt att se på det gemensamt mänskliga är att komma överens om vissa gemensamma regler som FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna. En viktig forskningsfråga inom humaniora och samhällsvetenskap
gäller förståelsen av mening och kultur. Sådan forskning kan undersöka hur förståelse av olika slag – inklusive
värderingar – förändras, återskapas, och sprids till, och mellan, människor i sammanhang av olika storlek. En
närmare undersökning av hur begrepp som kultur, tradition, språk, kollektivt minne och identitetsförståelse
relaterar till varandra är angelägen. Här är det viktigt att vara uppmärksam på att grupper inte är homogena.
Kultur och kulturella skillnader kan inte reduceras till frågor om gränsdragning mellan oss och andra.
Människor lever i och reproducerar samtidigt flera kulturella världar.
De långa perspektiven är viktiga när man ska förstå globala processer. Att personer begravda i Uppsala
högar på 500-talet bar sidentyg från Kina visar på tidiga globala handelsvägar. Att förstå långa perspektiv
framåt, med blicken på ansvaret för kommande generationer i fråga om exempelvis kärnavfall och klimat är
lika angeläget. De långa perspektiven utmanas av tillfällen av snabba förändringar. Sådana snabba förändringar
kan sällan förutses, men det är ändå en viktig uppgift att vara beredd på att förändringar, såväl
inomvetenskapliga som i samhälle och omvärld, kan ske snabbt och oväntat. Forskning inom humaniora och
samhällsvetenskap kan dels beskriva hur människor i olika kulturer och på olika håll i världen har reagerat på
snabba förändringar – i vissa fall katastrofer – dels dra slutsatser om hur människor förväntas reagera i
situationer av oväntade förändringar.
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Nya förutsättningar för välfärden
Svensk forskning om välfärd lämnar viktiga internationella bidrag till historisk och samtida förståelse av
institutioner som demokrati, arbetsmarknad och socialpolitik, i nära koppling till studier av individens sociala
rörlighet, levnadsförhållanden och medbestämmande. ”Den svenska modellen” har fungerat som ett slags
laboratorium vilket forskare kunnat exploatera för att belysa såväl grundforskningsfrågor som mer policygrundande frågeställningar. Omvärldens intresse för ”den svenska modellen” och svenska välfärdsinnovationer
som folkskola och pensionssystem har gjort Sverige till ett angeläget studieobjekt också internationellt. De
förändringar som präglat befolkning och samhällsliv under de senaste 35 åren aktualiserar behovet att studera
samhälleliga betingelser för individens makt, inflytande och möjlighet att forma sitt eget liv. Förskjutningar och
nya blandningar av privat och offentligt har formats inom välfärden, i näringslivet och samhället med nya
möjligheter till utveckling men också krav på regelverk och granskning. Studier av nya förutsättningar för
välfärden spänner över ett brett spektrum av humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, från
grundforskning om välfärdens förändring, innebörd och betydelse till strävan att ta fram kunskapsunderlag av
omedelbar vikt för samhällets framtida utveckling.
Arbetsmarknaden, vilken varit en central mekanism i den ”svenska modellen”, genomgår en genomgripande
strukturell förändring där arbetskraften åldras och allt färre människor har livslånga karriärer inom traditionella
arbetar- och tjänstemannayrken samtidigt som alltfler människor riskerar att stå utanför arbetsmarknaden under
hela eller delar av sina liv. Detta får inte bara konsekvenser för arbetsmarknadens funktionssätt och
fördelningspolitiken utan har också betydelse för samhällets värdering av arbete, för människors syn på arbete
och dess identitetsskapande roll. Den svenska skolan som länge intog en internationellt ledande placering har
förändrats i grunden och är starkt ifrågasatt, men kunskapen om hur skolans förändring påverkar
förutsättningarna för Sverige som en kunskapsnation är fortfarande obefintlig. Vilken betydelse har det fria
skolvalet? Vår samtid markerar på flera sätt en demobilisering av modellen och reser frågor om den svenska
modellens kontextuella förutsättningar och sociokulturella betingelser. Här finns behov av en humanistisksamhällsvetenskaplig forskning som omfattar kulturhistoriska studier av synen på arbete över tid och rum,
estetiska och socialpsykologiska studier av sociala och kulturella exkluderingsmekanismer, nationalekonomiska
analyser av pensions- och trygghetssystemens finansiering och organisationsstudier av fackföreningarnas
förändrade inflytande för att bara nämna några.
När man talar om förändring gör man det gärna som om det rörde sig om en homogen linjär process. I själva
verket gestaltar sig kultur- och samhällsförändringar helt olika för olika grupper, ekonomier och artefakter.
Vissa förändringar är snabba och genomgripande, såsom globaliseringen av ekonomin och digitaliseringen av
informationsflödet, andra är mer trögrörliga, såsom förskjutningar i klass- och befolkningsstruktur. En lika
viktig som understuderad insikt är alltså vår upplevelse av att samhället förändras på flera tidsskalor samtidigt.
Det behövs en djupare förståelse för hur sådana tidsskalor interagerar och ”hakar i” varandra, liksom det
behövs mer kunskap om hur människor uppfattar och förhåller sig till tid och till förändringar på tidskalor som
ligger olika nära dem själva.
Ökad individualisering medför ökad skepsis mot kollektiva lösningar och försvagade eller alternativa
kollektiva identiteter. Parallellt med individualiseringen kan man notera en ökad orientering dels mot kroppen
och det kroppsliga som fundament för människors identitet, dels en mer känsloorienterad ekonomi, kultur och
politik där just individens känslomässiga relationer och reaktioner ofta får central betydelse både för att förstå
och förklara sociala skeenden. Individualiseringen betonar också skillnader mellan människor som kan ha både
negativa konsekvenser och öppna för nya lösningar, exempelvis för livsbetingelser för äldre, funktionshindrade
och migranter. Här behövs forskning som adresserar sambanden mellan individuell identitet och olika former
av grupptillhörigheter, betydelsen av nya och alternativa gemenskapsvärden och individualiseringens
konsekvenser för välfärd, makt och demokrati i Sverige.
Med växande nationalistiska och separatistiska strömningar och en djup ekonomisk kris är EU:s
förutsättningar att garantera välfärd till Europas befolkningar starkt ifrågasatt. Trots att Europa alltid präglats av
nationalistiska, separatistiska och xenofoba strömningar förs diskussionen sällan i ett längre tidsperspektiv.
Svaret på många av de svåra frågor vi ställer idag kan fås i ljuset av historisk och jämförande forskning: Hur
uppstår och sprids negativa uppfattningar om stigmatiserade grupper? Vad är universellt och kulturellt betingat
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i hur människor förstår och missförstår varandra över kulturella, sociala och politiska gränser? Hur påverkar
individualiseringen människors möte med den andre och hur förändras förståelsen av den andre? Vilken roll har
trossamfund, och vilken roll har de haft, för att bidra till och motverka segregation av människor?
En tematisk satsning på forskning om välfärdens förändrade förutsättningar stärker ytterligare att svenskt
forskningsområde som är internationellt väletablerat, samtidigt som nya ämnesöverskridande samarbeten kan
öppnas mot en grundläggande forskning med mycket god potential att skjuta fram och bredda forskningsfronten
och ge nödvändiga förklaringar och handlingsvägar för att hantera samhälleliga utmaningar.

Det digitala samhällets möjligheter och risker
En central framtidsfråga är hur det ökade informationsflödet och det moderna levnadssättet att ständigt vara
uppkopplad och skifta mellan olika informationskällor påverkar barns och vuxnas tänkande, sociala samspel,
arbete, utbildning och välbefinnande. Den tekniska utvecklingen i form av effektiva och relativt billiga
stödsystem för hantering och lagring av information både i arbets- och privatlivet håller på att drastiskt ändra
vårt sätt att lära nya saker, representera kunskap och avlära mindre relevanta färdigheter. Den nya digitala
tekniken formar och utvidgar människors förutsättningar till en bredare hantering av uppgifter och mediala
källor samtidigt som kunskaper om olika källors innehållsvärde kan vara osäkra. Denna multimediala
samhällsutveckling leder till nya strategier för kommunikation, informationshantering, tänkande och socialt
samspel, och utgör både risker och en möjlighet att utforma framtida utbildningsystem, estetik, kulturella
uttrycksformer, arbetsmiljöer och privata sfärer.
Tekniken har länge pekats ut som den katalysator som tillåter oss att göra mer med mindre tid och
ansträngning. Flera medieteoretiska studier betonar att tekniker och medier är förlängningar av mänskligheten,
och därmed både amputerar och utökar våra kognitiva förmågor. En central uppgift är således att förstå och
predicera hur grundläggande förändringar i det digitala kunskapssamhället påverkar människors psykosociala
funktioner och färdigheter över livscykeln. Som med alla tekniska förändringar, har dagens multimediala
samhälle direkta och indirekta effekter på hur individer, över hela livscykeln, lär sig nya kunskaper, hanterar
vardagliga uppgifter, och kommunicerar med varandra. Den digitala kommunikationen dominerar vardagen och
samhällslivet, men den nationella och internationella forskningen om e-samhällets kort- och långsiktiga effekter
på människors sociopsykologiska och fysiska välbefinnande är fortfarande alltför fragmentarisk.
Informationssamhällets krav och ökade tempo både i arbets- och vardagsliv bidrar till potentiella risker och
faror. Särskilt utsatt är den växande gruppen äldre och personer med funktionshinder och
funktionsnedsättningar. Inte heller har betydelsen för demokrati, föreningsliv och företagande av en rad nya
digitala fora och kommunikationskanaler uppmärksammats i särskilt stor omfattning. Samtidigt måste vi vara
uppmärksamma på ”det digitala gapet”, det vill säga att större delen av mänskligheten inte har direkt tillgång
till datorer med digital uppkoppling.
Ett fåtal sociologiska studier har dokumenterat att människor utför allt fler till synes simultana och skiftande
arbetsuppgifter, och att denna ökning har varit störst bland yrkesarbetande kvinnor. Enstaka psykologiskt
orienterade studier har också visat att ständigt skiftande mellan olika uppgifter har djupgående konsekvenser
för vårt tänkande och handlande. Ett sådant resultat är att samtidigt utnyttjande av flera informationskällor,
främst mobiler, internet och annan digital media, leder till ett bredare uppmärksamhetsfält. Denna breddning i
medvetandets fokus innebär vissa fördelar, men även försämringar i andra psykologiska funktioner, främst
genom ökad känslighet för distraktion, större behov av snabb belöning och även försämrad skolprestation. En
ökning av depressioner och social ångest är andra negativa effekter av frekvent skiftandet mellan olika
arbetsuppgifter och informationskällor.
På kort tid har olika digitala innovationer bidragit till drastiska förändringar i kommunikation,
informationshantering, socialt umgänge och tidshantering i arbete och fritid. Gränserna mellan olika
arbetsuppgifter har blivit otydligare både i tid och rum; vi utför fler uppgifter inom samma arbetstid än tidigare,
dessa utförs både lokalt och globalt och vi är ständigt uppkopplade och uppdaterade i ett flöde av information.
Ofta varken kan eller behöver detta flöde memoreras för senare användning och återgivning utan fakta och
färdigheter kan ”googlas” fram ”just-in-time”. Förenklat, fungerar datorn som ett externt minne och stödsystem
för planering, samordning och övervakning av mer komplext handlande och samspel. Denna strukturella
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förändring av informationshantering, kommunikation, socialt samspel, estetik, utbildning och arbete har
omfattande effekter på olika nivåer av samhället. Förändringen är drastisk och pågående men dess positiva och
negativa effekter är högst oklara. Den samlade kunskapen om digitala teknikens effekter på människans tillvaro
och samhällslivet är mycket begränsad, inte minst dess konsekvenser för utbildning och lärande. Hur utvecklas
lärandet med den utvecklade digitaliseringen och hur ska framtidens skola och utbildning utvecklas för att
optimera elevers och studenters förutsättningar för e-lärande och hantering av olika digitala informationskällor?
En viktig uppgift för framtida humanistisk samhällsvetenskaplig forskning är att förstå hur dagens digitala och
multimediala samhälle med dess möjligheter och krav på simultan närvaro och bredare hantering av uppgifter
påverkar människors välbefinnande, hälsa, utbildning och arbete.

ÄMNESÖVERSIKT 2014: HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

19

STRUKTURELLA REKOMMENDATIONER
Mot bakgrund av beskrivningen ovan av huvuddragen i den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningens
aktuella utveckling ges i detta avsnitt strukturella rekommendationer. Syftet är att möjliggöra en fortsatt stark
vidareutveckling av svensk humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, att undanröja hinder för en sådan
utveckling samt att tillse att forskningsbaserad kunskap i större utsträckning kommer studenter och samhälle till
del. Forskningssystemet och forskningsfinansieringen bör också ge ökat utrymme för kunskapsgenombrott.
Rekommendationer ges dels för forskningssystemet som helhet, dels utvecklas specifika rekommendationer
avseende det forskningsstöd som Vetenskapsrådet ansvarar för.

Ett stärkt svenskt forsknings- och utbildningssystem
Nära tre av fem svenska studenter studerar humaniora och samhällsvetenskap. Studenterna har rätt till en
forskningsbaserad högre utbildning. De har rätt att träffa aktiva forskare, att utveckla det självständiga och
kritiska tänkandet och den kreativitet som en forskningsbaserad undervisning ger grunden för. En aktiv och
aktuell forskning bildar en solid grund för och ger kunskapsinnehåll i hela det svenska utbildningssystemet,
från förskola till högre utbildning. Vetenskapsrådets fria forskningsstöd borgar för en kvalitativ forskning med
bredd och djup som krävs för samhällets utveckling och beredskap inför framtiden. För att den fulla
utvecklings- och kvalitetspotentialen i såväl forskning som utbildning ska tas tillvara krävs att forskning och
utbildning hålls samman. Det gagnar kvalitet och utveckling både i forskning och utbildning, och därmed i
förlängningen studenternas framtida yrkesutövning och samhällets utveckling.
Det behövs en sammanhållen tjänstestruktur som ger möjlighet till forskningsgrundad utbildning; liksom i
våra grannländer behöver lärarna tid att bedriva forskning inom ramen för sina anställningar. Den otillräckliga
finansieringen av svenska universitetslärares forskning ger en instabil bas för forskningen. Härtill kommer att
flertalet som söker medel för forskning från Vetenskapsrådet och hos andra forskningsfinansiärer aldrig får
pengar och tid för att genomföra forskningen. År 2014 inkom 1108 ansökningar om projektstöd till
Vetenskapsrådet inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Av dessa beviljades 94 medel, ofta med
starkt reducerad budget. Det innebär en beviljandegrad under 8,5 procent. Många projekt som bedöms leda till
högklassig forskning kan alltså inte genomföras. Kanske riskerar särskilt den riktigt nydanande, lite annorlunda,
forskningen – som är riskfylld men som samtidigt ger grunden för kunskapsgenombrott – att inte komma till
stånd.

En fri projektfinansierad forskning
Den projektfinansierade fria forskningen måste utgöra ryggraden i finansieringen av svensk framstående
forskning. Nya upptäckter, perspektiv och kunskapsgenombrott kan utvecklas med detta stöd. Det är av största
vikt att det finns ett tillräckligt utrymme för att de bästa forskarna skall kunna söka och erhålla forskningsmedel
i konkurrens. Konkurrensen och den gedigna bedömningen tjänar också till att främja kvaliteten i svensk
forskning. Ett alltför urholkat stöd till fri forskning, och en alltför låg beviljandegrad, riskerar att leda till att det
stora arbete som läggs ner på att formulera högkvalitativa forskningsprojekt aldrig kan omsättas i faktisk
forskning. Särskilt bekymmersamt är om det mycket knappa utrymmet för finansiering av fria projekt innebär
att den mest nydanande och därmed också mest riskfyllda forskningen sorteras bort. En finansiering i
konkurrens av fria projektbidrag är avgörande för möjligheterna för en fortsatt högkvalitativ svensk forskning.

Behov av goda villkor och stöd för unga forskare
Det finns en stor outnyttjad forskningsresurs i universitetens personal. Under perioden 2001–2012 ökade antalet
forskarutbildade anställda inom såväl humaniora som samhällsvetenskap vid universitet och högskolor kraftigt.
Den snabbaste utvecklingen i relativa tal står meriteringsanställda inom humaniora för. Gruppen har nästan
tredubblats under perioden.

ÄMNESÖVERSIKT 2014: HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

20

Många unga forskare lämnar samtidigt universiteten. Det är i sig positivt att det finns en attraktiv
arbetsmarknad utanför forskningen, men för den högre utbildningen och för svensk forskning behövs
nyrekryteringar. De unga forskarnas arbetssituation kännetecknas av stor osäkerhet med tillfälliga anställningar
och alltför stort beroende av kortsiktig och osäker extern finansiering. Det leder till att fler än önskvärt lämnar
forskningen för andra jobb och att många som blir kvar inom universiteten istället går över till administrativa
sysslor eller där det är möjligt till att bli universitetslärare ofta utan möjligheter till forskning.
Karriärmöjligheterna är inte heller helt jämställda. Det tar längre tid för kvinnor att nå meriteringsanställningar,
och de är i större utsträckning än männen sysselsatta i yrkesgrupper med mindre forskningstid (lektorer),
samtidigt som männen snabbare når professorsanställningar. En högre andel kvinnor än män lämnar också
högskolan efter meriteringsanställning. Högskolesektorn behöver ett karriärsystem som präglas av tydlighet och
förutsägbarhet. Ett sådant system ger säkrare villkor för unga forskare och det ger en god grund för en
vidareutveckling av ett mer jämställt forskningssystem.
Hela 45 procent av Vetenskapsrådets projektstöd inom humaniora och samhällsvetenskap leds av unga
forskare. Det visar att unga forskares arbete håller god kvalitet. Samtidigt noteras de synnerligen osäkra villkor
som unga forskare idag verkar under. De nydisputerade forskarna behöver ett utvidgat och långsiktigt
forskningsstöd, efter postdoktorsperioden, för att etablera sig som självständiga forskare och bygga upp en
internationellt uppmärksammad forskning. Ett utvidgat stöd bör därför utformas så att det också ger grund för
konkurrens om EU-medel och annan finansiering. Stöden bör ge utrymme för de unga forskarna att utveckla
internationella samarbeten och tillbringa forskningstid vid utländska lärosäten.

Digitalisering och utvecklade register
En av flera förklaringar till den goda utvecklingen av humaniora och samhällsvetenskap är att svenska forskare
haft tillgång till de unika data, och den unika öppenhet med data, som finns i det svenska systemet.
Användningen av stora datamängder för forskning har utvecklats kraftigt med digitaliseringen. Det gäller såväl
historiskt som samtida material. Ur ett mer globalt perspektiv kan man hävda att svenska forskare har ett ansvar
att utveckla sådan kunskap, som faktiskt i delar inte låter sig göras på andra håll, just på grund av den unika
tillgång som finns i Sverige på olika typer av data. Det är av yttersta vikt att takten hålls uppe när det gäller
digitalisering och att nutida digitaliserat material kvalitetssäkras.
Svensk humaniora och samhällsvetenskap utvecklas framgångsrikt med uppbyggnaden av infrastruktur.
Kanske särskilt inom ämnena psykologi, ekonomi, filosofi och språkvetenskap används
hjärnavbildningstekniker, inte sällan i samarbete med medicinare, tekniker och naturvetare. Användning av
DNA-tekniker har utvecklat bland annat arkeologin. Det finns också många infrastrukturer som byggts upp
inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, till exempel språklaboratorier och humanistiska
laboratorier, med en synnerligen stark kunskapsutveckling som följd. Digital humaniora och samhällsvetenskap
skapar idag unika möjligheter att utveckla tekniker och metoder för att effektivisera befintliga forskningsformer
och formulera nya frågor. Nya kombinationer av kvantitativa och kvalitativa metoder inbjuder till omfattande
tvärvetenskapliga samarbeten mellan litteratur- och språkforskare, historiker och många andra humanister och
samhällsvetare. Utvecklingen av digital humaniora har på kort tid utvecklats till ett starkt svenskt
forskningsområde med internationellt genomslag. Register och databaser används och byggs inom snart sagt
samtliga humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Nya data kan ge unika möjligheter att utforska sådana
områden som redan tidigare varit väl undersökta. Med nya datamöjligheter kan gamla frågor få nya svar.
Ny teknik har gjort det möjligt att samla in närapå obegripligt stora mängder data. Några exempel är text från
miljontals elektroniska dokument, detaljerade inköpsdata från stormarknadernas scanners, ljudslingor från
röststyrda mobiltelefoner, högupplösta bilder av hjärnaktivitet eller rörliga bilder från kameror i olika fordon,
storskaliga webbenkäter, nätverksdata över relationer mellan individer och finansiella transaktioner. Bakom
säljande tidningsrubriker och spridda kommersiella löften om den så kallade ’big data-revolutionen’ finns en
obestridlig verklighet med stora metodologiska krav och ett eskalerande behov att satsningar på forskning i
statistik och visualisering.
Infrastrukturerna – register, databaser och laboratorier – är helt avgörande för kunskapsutvecklingen, men
kanske är de inte alltid så stora och synliga. Det är synnerligen viktigt att ansvarsfördelning vad avser dessa,
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ofta i relativa termer något mindre infrastrukturer, klargörs. Också mindre stöd kan för den humanistisksamhällsvetenskapliga forskningen i dessa avseenden vara avgörande. För övrigt kan i sammanhanget nämnas
att visserligen är humanister och samhällsvetare endast i mycket begränsad utsträckning användare av de stora
infrastruktursatsningar som nu byggs upp i Sverige (till exempel Max IV, ESS och SciLifeLab). Däremot
kommer dessa stora anläggningar att rita om landskapet för svensk forskning och för svenska regioner och
kanske för delar av svensk industri. Det finns därför viktiga forskningsuppgifter för humanister och
samhällsvetare kopplade till den infrastrukturella uppbyggnaden i stort och smått.

Stöd för internationell mobilitet och nationell kraftsamling
Det finns ett stort internationellt intresse för svensk forskning och också från internationella forskare att komma
till Sverige. Den internationella mobiliteten är dock måttlig och bromsas upp av det osäkra karriärsystemet. Det
innebär att det framstår som alltför svårt och osäkert för utländska forskare att flytta till Sverige. Lika svårt och
osäkert är det för svenska yngre forskare att gästforska utomlands. Många yngre forskare ser inte någon
möjlighet att röra på sig med mindre än att de riskerar sina anställningar. Med en tydligare tjänstestruktur och
särskilda stöd för internationell mobilitet kan internationaliseringen av humaniora och samhällsvetenskap
utvecklas ytterligare.
En god forskning behöver som regel utvecklas i en miljö med flera starka forskare. Samarbete mellan
forskare och mellan miljöer – över ämnes- och lärosätesgränser – är också av största vikt för att utveckla eller
behålla en kritisk massa. Sådana miljöer har oftast också internationella medlemmar, på plats eller i utvecklade
forskarnätverk. Det kan vara särskilt angeläget inom humaniora, med många små men helt centrala ämnen för
en kunskapsnation som Sverige, att underlätta och stödja samverkan över lärosätesgränser, i syfte att behålla
och utveckla hållbara forskningsmiljöer. Det är viktigt att konkurrensen mellan svenska lärosäten inte leder till
en fragmentering av forskningsmiljöer. Det kan finnas skäl att utveckla särskilda stödformer som uppmanar till
samarbete mellan forskare över lärosätesgränser, i Sverige och internationellt.
Flera tidigare satsningar på olika former av excellensmiljöer har varit för stora för att passa de humanistiska
och samhällsvetenskapliga forskningsmiljöerna. Framgångsrika humanistiska samhällsvetenskapliga
forskargrupper består många gånger av fem till tio forskare och av en blandning av yngre och äldre forskare.
För formering av sådana kraftfulla samarbeten och forskningsprogram som kan ta sig an större och kanske mer
utmanande frågor än vad som ryms inom ett enskilt projektbidrag finns behov av särskilda stöd som är något
längre och större än projektbidrag. Det rekommenderade stödet kan ha utformningen av ett rambidrag. Syftet
med sådana stöd bör vara att konsolidera och därmed stärka svenska forskningsmiljöer, särskilt de som på olika
sätt går på tvärs.
Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen har utvecklats med uppbyggnaden av
forskningsinfrastruktur. Långt ifrån all sådan infrastruktur är nationell. En särskild stödform för grupper av den
typ som beskrivs i föregående stycke, men med uttalad form att byggas kring och för en infrastruktur och där
särskilda medel ges till användning och eller utveckling av den infrastrukturen skulle ytterligare förstärka denna
positiva utveckling. Noteras bör i sammanhanget att med den utvecklade forskningsinfrastrukturen finns också
ett ökat behov av nya yrkeskompetenser och yrkesgrupper, till exempel forskningsingenjörer för experiment
och underhåll av databaser. Forskningsstöden och karriärstegar måste utformas så att de kan täcka behov av och
underlätta utveckling också av sådan kompetens.

Tvärvetenskap och ämnesbaserad forskning i samspel
Ofta efterfrågas i dagens forskningspolitiska sammanhang ett ökat inslag av tvärvetenskap. Tvärvetenskapliga
samarbeten är idag vanligt förekommande över hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet, inte minst
bland de mest framgångsrika forskarna. Sådan forskning utvecklas bäst om den grundas i möten mellan gedigna
ämnesspecifika kunskapsfält och genom forskarnas egna initiativ och samarbeten. God tvärvetenskap utvecklas
i samspel med den ämnesbaserade kunskapsutvecklingen. Ämnesöverskridande samarbeten leder också till
etableringen av helt nya kunskapsfält och ämnen. Genusvetenskap är exempel på ett ämne som utvecklats i
gränslandet mellan många kunskapsfält och som idag utgör ett starkt eget forsknings- och utbildningsämne med
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stor samhällsrelevans. Samhällets kontinuerliga förändring formar och omformar kunskapsbehov och
kunskapsintressen – och därmed också förutsättningar för kunskapens organisering i ämnen eller på andra sätt.
Stöd för tvärvetenskap bör därför inte särskiljas från – utan ske integrerat med – stöd till ämnesbaserad
forskning. Lika viktigt är att kvalitet säkras också i tvärvetenskaplig forskning. Anförda exempel och
erfarenheter visar att det ingalunda finns anledning att kompromissa med kvalitet i tvärvetenskapens namn. Ett
viktigt steg i sammanhanget är den ämnesövergripande beredning som Vetenskapsrådet inlett med särskild
blick riktad på att tvärvetenskapliga projekt av god kvalitet inte missgynnas.

Nyanserade mått och metoder behövs för att mäta forskningens
resultat
Allt större tonvikt har under senare år lagts vid att mäta forskningens resultat och genomslag. Det är en
internationell trend som utvecklats med större efterfrågan på relevant forskning, konkurrens om internationella
forskningsmedel och internationella forskare samt med förbättrade möjligheter att mäta, jämföra och sprida
sådana bedömningar. Bibliometriska jämförelser, rankningslistor och utvärderingar är uttryck för denna globala
utveckling. Delar av den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens resultat och genomslag lämnas
dock ofta utanför sådana bedömningar, framförallt beroende på svårigheten att mäta och bedöma resultat med
hjälp av bibliometriska mått. De internationella publikationsdatabaserna har en mycket ofullständig täckning av
humaniora och samhällsvetenskap. Det hänger samman med att forskningen inom området uppvisar en
betydligt större bredd än vad som täcks av de dominerande publikationsdatabaserna, som i stort sett begränsas
till artiklar i engelskspråkiga tidskrifter med en dominans för sådana som ges ut i USA och Storbritannien.
Bättre mått och databaser för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning behövs. Publikationsdatabasen
Swepub måste utvecklas till att bli mer heltäckande och kvalitetssäkrad i syfte att göra humanistisksamhällsvetenskapliga publikationer mer tillgängliga samt att möjliggöra systematiska analyser av områdets
publikationer. Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området bedrivs en aktiv forskning kring just
bibliometri, rankningssystem och utvärderingar. Det är angeläget att utvecklingen av nya mått på forskningens
resultat i sig är forskningsbaserade och tar tillvara de forskningsresultat som finns på området.
Samtidigt är det klart att enkla mått inte kan ge en rättvisande bild av en vetenskaplig utveckling som i hög
grad spänner över det internationella och det nationella, över det inomvetenskapliga och samverkan med
samhället i stort. Kvalitet på forskning och dess genomslag måste därför bedömas i kollegiala processer och
genom en pågående dialog såväl inomvetenskapligt som i samverkan mellan forskningssamhället och samhället
i stort. Det uppbyggda system för och den kompetens kring kollegiala bedömningar som finns inom
Vetenskapsrådet utgör en central kvalitetssäkring och utvecklingskraft för svensk forskning. Enkla
bibliometriska mått får inte tillåtas ersätta genuina kollegiala expertbedömningar.
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INTERNATIONELLT GENOMSLAG
Publikationsmönster för humaniora och samhällsvetenskap vittnar om att forskarna samtidigt verkar både
internationellt och nationellt. Tillgängliga data vittnar om en kraftig internationalisering och ökad publicering.
Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ger samtidigt avgörande kunskapsunderlag för det svenska
samhällets minne, utveckling och debatt. Samverkan utgör en integrerad del av den humanistisksamhällsvetenskapliga forskningen. En dryg tredjedel av registrerade humanistisk-samhällsvetenskapliga
publikationer i universitetens publikationsdatabaser är internationella artiklar, en knapp tredjedel utgörs av
bokkapitel och 5 procent är böcker. Bland artiklar, böcker och bokkapitel finns publikationer på svenska,
engelska och andra språk. Den ökade publiceringen och det internationella genomslaget har skett inom många
områden. En internationell publicering, ofta inomvetenskapligt riktad, har växt samtidigt som böcker, artiklar
och rapporter på både svenska och andra språk skrivs för en bredare kunskapssökande grupp i samhället.
I sammanhanget bör noteras att de internationella publikationsdatabaserna endast täcker en mycket liten
andel av områdets publikationer. Mellan 10 och 50 procent av samhällsvetenskapliga publikationer (beroende
på ämne) och 5 procent av humanistiska publikationer finns registrerade i de mest använda internationella
databaserna.
Sett i ett något längre perspektiv än de bibliometriska mätningarna förmår ge, framgår tydligt hur den
svenska forskningens spridning gått hand i hand med samhällets utveckling och med forskares användning av
svenska data. Omvärldens intresse för ”den svenska modellen” och välfärdsinnovationer som folkskola och
pensionssystem har i hög grad möjliggjorts genom vetenskapliga studier och samtidigt bidragit till ett ökat
intresse för svensk forskning. Forskning om svensk samhällsutveckling – ofta med jämförande och historiska
ansatser – är synnerligen angelägen i ett internationellt perspektiv.
Internationella forskningsprojekt förutsätter ett gemensamt språk. I de flesta sammanhang är detta språk
engelska, och under de senaste decennierna har internationella forskningssamarbeten byggts upp inom alla
humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner. Inom en del discipliner som exempelvis psykologi,
antropologi, ekonomiska vetenskaper och stora delar av sociologi och arkeologi är engelska det dominerande
kommunikations- och publiceringsspråket. Engelska är emellertid inte det enda internationella
vetenskapsspråket och det är viktigt att forskningssamarbete med bland annat tysk- och franskspråkiga samt
spansk- och ryskspråkiga miljöer också ges förutsättningar att fortsätta och fördjupas. Humaniora benämns
ibland ”tolkningsvetenskaper” och en typisk humanistisk forskningsfråga är ”vad betyder X?” Humanistiska
forskare arbetar ofta med forskning om förhållanden i en viss kultur. För dessa är de nationella språken en
integrerad del av forskningsdata och det är nödvändigt för precision och djup att dataredovisning sker på dessa
språk. Man får alltså inte underskatta språkets betydelse, och risken att inom flera humanistisksamhällsvetenskapliga discipliner forskning på andra språk än svenska innebär att precision och djup riskerar
att försvagas. Viktiga forskningsresultat om specifikt svenska förhållanden behöver som regel kunna föras ut
via två olika kanaler: en internationell, där den ämnesteoretiska och ämnesmetodiska diskussionen förs (ofta på
engelska), och en nationalspråklig (här nordisk) där en detaljerad dataredovisning kan göras. Detaljerade
dataredovisningar kan sällan beredas utrymme i internationella tidskrifter och sådana tidskrifter har inte alltid
tillgång till granskare med kompetens att bedöma artiklar om kulturbundna förhållanden. Icke desto mindre är
det nödvändigt för hela det humanistisk- samhällsvetenskapliga fältet att det finns fora där detaljerade
dataredovisningar kan offentliggöras. Annars är risken att den intersubjektiva kontrollen minskar, att
ounderbyggda påståenden ges spridning; kort sagt, att kvalitetssäkringen blir sämre.
En internationell forskning inom humaniora och samhällsvetenskap förutsätter grundläggande kunskaper om
förhållanden i olika delar av världen och den förutsätter språkkunskap. Forskning inom språk, t ex latin,
grekiska, kinesiska, turkiska, franska, japanska och spanska är avgörande för vår kunskap om världen och vår
kapacitet att bedriva forskning om världens utveckling.
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MORGONDAGENS UTMANINGAR
I översiktens inledande avsnitt beskrevs några utvecklingstrender inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Kunskapsutvecklingen inom området är synnerligen kraftfull, bland annat som en följd av nya
metoder och nytt material. Forskningen har utvecklats till att bli alltmer tvärvetenskaplig, inte minst genom
användning av olika former av laboratorier och utrustning, men också som svar på komplexa forskningsfrågor
som kräver att olika expertis och olika kunskapsområden kombineras. Den mest lyckade tvärvetenskapen
utvecklas genom forskares samarbeten och nyfikenhet med en bas i en stark ämnesforskning. En god
ämnesbaserad vetenskap, med grundläggande teori- och metodutveckling, är grunden också för god
tvärvetenskap. Tvärvetenskap tar tid och kan inte dirigeras fram. Idag finns en naturligt framväxt excellent
tvärvetenskap. Forskningen har blivit alltmer internationell, både sett i termer av publicering och
dokumenterade samarbeten. Samtidigt sker en omfattande samverkan med det omgivande samhället. Forskare
inom samtliga humanistiska och samhällsvetenskapliga områden deltar i utredningar, industrisamarbeten,
folkbildning, samhällsdebatt, statliga utredningar mm. En vetenskap med långa perspektiv ger grunden för
också mer tillämpad forskning. En viktig utmaning för framtida forskningsfinansiering är därför att värna den
grundläggande forskningen och att ge stöd också till sådan metod- och teoriutveckling som inte har direkt
tillämpning relativt dagsaktuella frågor.
I det inledande avsnittet beskrevs också kort viktiga forskningsfrågor och resultat av humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. I centrum står människan som handlande, tänkande, talande, kännande och
symboliserande varelse. Forskningen har i uppgift dels att vara kulturbärande, dels att lägga grunden för
kulturell självförståelse och samhällelig självreflexion. En alltför stark betoning av omedelbart tillämpbar
forskning riskerar att hämma forskningens förnyelse. En fortsatt god kunskapsutveckling kräver utrymme för
fri forskning. Projektbidrag som söks i konkurrens möjliggör utveckling av sådan grundläggande forskning och
utgör samtidigt – genom den kollegiala bedömningsprocessen baserad på gedigna vetenskapliga kriterier – en
viktig kvalitetssäkring för svensk forskning i sin helhet.
Dagens mycket begränsade utrymme för fria projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap leder till
att ett orimligt stort arbete läggs ner på att skriva ansökningar som av resursskäl inte kan omvandlas i
forskning. Med så få ansökningar som beviljas medel har det också blivit allt svårare att motivera forskare att
delta i kvalitetsgranskning och sållning av ansökningar. Systemet blir överbelastat av granskning och
underutnyttjat för forskning. Den låga beviljandegraden för projektbidrag inom humaniora och
samhällsvetenskap riskerar att undergräva områdets grundläggande kunskapsutveckling. Samtidigt har
forskningens utveckling, med nya metoder och behov av infrastruktur betytt att den humanistisksamhällsvetenskapliga forskningen i stora stycken blivit mer kostnadskrävande.
Det otydliga och osäkra karriärsystemet för yngre forskare innebär ytterligare risker för forskningens
förnyelse och fortsatta utveckling och hämmar mobiliteten. Det behövs tydligare karriärvägar, vägledda av
klara kriterier. Det är i sammanhanget också ett bekymmer att meriteringskriterier skiljer sig kraftigt åt mellan
lärosäten. De stödformer för att öka den internationella mobiliteten (internationell rekrytering av framstående
forskare och internationell postdok) behöver kompletteras med mer flexibla stödformer som möjliggör kortare
utlandsvistelser och utveckling av samarbeten med internationella forskare som inte flyttar hit permanent.
Gemensamma utlysningar med forskningsråd i andra länder främjar också mobiliteten.
Sammanställningen av personalkategorier inom forskningen visar att många ämnen står inför stora
generationsskiften. Inom professors- och lektorskårerna har ett generationsskifte skett sedan 2001, särskilt
påtagligt är detta bland lektorerna, där äldre lektorer pensionerats och omfattande nyrekryteringar skett i
gruppen 40–49-åringar. Med generationsskiftet är det särskilt viktigt att notera den stora potentiella
forskningsresurs som utvecklats med inträdet av de yngre forskarna. Bättre villkor för dessa kan inte nog
understrykas. Det är vidare synnerligen angeläget att se till att svensk forskarutbildning på området håller
fortsatt hög kvalitet och tillräcklig omfattning. Genom forskarutbildning – och utbildning mer generellt –
skapas morgondagens forskning.
Sett ur ett jämställdhetsperspektiv är situationen ute på lärosätena fortsatt bekymmersam. Andelen män och
kvinnor är jämställd bland lektorer, forskare och meriteringsanställda inom humaniora och samhällsvetenskap.
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Utvecklingen för professorskåren släpar dock efter i detta hänseende, där kvinnorna år 2001 utgjorde mellan en
fjärde- och en femtedel, och nu utgör ca en tredjedel. Bland de forskningsanslag som beviljas från
Vetenskapsrådet är jämställdheten betydligt bättre. År 2014 var andelen kvinnliga huvudsökande 44 procent
och de beviljades 46 procent av bidragen. Inom humaniora och samhällsvetenskap utgör genusforskningen en
viktig och framgångsrik forskningsinriktning. I och med 2014 års ansökningsomgång har ansökningar inom
genusforskning integrerats i övriga forskningsinriktningar inom området. En uppföljning efter
ansökningsomgången 2014 visar att de genusvetenskapliga ansökningarna har lika hög eller något högre
beviljandegrad som andra ansökningar inom området. Det är angeläget att fortsatt följa utvecklingen av
området och att tillse att det inte missgynnas genom bedömningsprocessens uppläggning.
Många humanistiska och samhällsvetenskapliga miljöer är relativt små, med få studenter. Flera lärosäten har
med hänvisning till detta lagt ner ämnen. Det gäller särskilt språk. Ett utvecklat samhälle som Sverige kan inte
ha ett högre utbildningssystem där viktiga humanistiska ämnen saknas. Språkkunskaper är av största vikt för
enskilda individers möjligheter till framtida karriär och för det svenska samhället, så integrerat som det är i
övriga världen. Återigen bör påminnas om att en forskning behövs för att utveckla ämnen och en direktkontakt
för studenter med forskning behövs för att de skall utveckla förmågan att tänka och göra nytt. Det svenska
språket utgör i sammanhanget ett särskilt problem. Forskning i det svenska språket är avgörande för en
utveckling av svensk kultur och det svenska samhället. Samtidigt passar de mått på forskningens utveckling,
som i hög grad vilar på bibliometriska mätningar av internationell publicering, illa för forskningen i svenska,
som med nödvändighet i störst utsträckning publiceras på svenska. Motsvarande problem finns för andra språk.
Utvecklingen av den akademiska utbildningen och forskningen inom språk behöver därför särskilt
uppmärksammas så att de inte försvinner med ett alltför standardiserat format för bedömning av ämnens vikt
och kunskapsutveckling. Samtidigt är det, med de många lärosäten som finns i Sverige, naturligt att flera
forsknings- och undervisningsmiljöer inom bland annat språk är mycket små. God forskning utvecklas bäst där
det finns en kritisk massa som möjliggör utvecklade perspektiv samt utbyten över gränser för särskilda
traditioner, metoder och teorier. Det behövs ett utökat och framtidsorienterat samarbete mellan lärosäten för att
säkerställa svensk kompetens och för att skapa miljöer med en kritisk massa.
En styrka för svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är tillgången till gedigna register och
databaser, inte sällan longitudinella data vars motsvarighet inte finns på annat håll. När det gäller stora
datamaterial, i form av till exempel register, arkiv och upprättade databaser har svenska forskare både ett
försteg och ett stort ansvar. Svenska forskare har dragit nytta av öppenhet med data och av den i ett
internationellt perspektiv exceptionellt goda tillgången till dokumenterade data om människors
levnadsförhållanden och andra register och databaser. När andra länder satsat stort på digitalisering av såväl
historiskt som nutida material släpar dock Sverige efter och riskerar att tappa en viktig styrka när det gäller
förutsättningar för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det är inte bara digitaliseringen av material
som kommit på efterkälken, också kunskapen om digitalisering behöver stärkas. Ett fortsatt arbete krävs för att
tillgängliggöra registerdata och stora databaser. Med en humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som
alltmer använder sig av större datamängder och av olika typer av infrastruktur är det också viktigt att
långsiktiga stöd finns för att utveckla och upprätthålla denna infrastruktur, samt säkerställa den
metodkompetens som analyser av stora registerdata kräver.
En ökad kunskap om människan, kulturer och samhällen är avgörande för möjligheterna att utveckla
fungerande samhällen i Sverige och globalt och för att lösa de globala utmaningarna – klimathotet, energin,
fattigdom, krig, den tekniska utvecklingen, de globala hälsoproblemen, migrationen etcetera. Den största
utmaningen framöver består därför i behovet av en fortsatt nyskapande humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning, som utvecklas i och med det förändrade samhället.
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REKOMMENDATIONER
Följande rekommendationer ges i rapporten för att hantera de utmaningar och möjligheter som det
humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet står inför:
Tematiska rekommendationer
Den viktigaste strategiska satsningen på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är ett ökat anslag till
fria projektbidrag, i kombination med att den högre utbildningen och forskningen finansieras och
struktureras på så sätt att forskning och högre utbildning hålls samman.
Fyra samhällsutmanande frågor där samhällsvetenskapliga- och humanistiska forskningsinsatser är
avgörande.
• Bedömning och beslut i samhällslivet
• Människan, naturen och de nya teknologierna
• Förutsättningar för global sammanhållning
• Nya förutsättningar för välfärden
• Det digitala samhällets möjligheter och risker
Strukturella rekommendationer
• Ett stärkt svenskt forsknings- och utbildningssystem
• Ökad basfinansiering
• Sammanhållen tjänstestruktur
• Ett stärkt stöd för fri projektfinansierad forskning
• Utvecklade mer långsiktiga stöd för unga forskare
• Sverige bör återta en ledande position när det gäller digitalisering och utvecklade register
• Fortsatt och intensifierad digitalisering av historiskt material
• Kvalitetssäkring av nutida digitaliserat material
• Forskningssatsningar krävs inom visualisering, statistik och metodologisk kompetens för
forskning på stora och digitaliserade material
• Stöd för internationell mobilitet och nationell kraftsamling
• Särskilt stöd av rambidragskaraktär för kraftfulla samarbeten och forskningsprogram som
kan ta sig an större och kanske mer utmanande frågor än vad som ryms inom ett enskilt
projektbidrag och som kan möjliggöra utvecklad forskning över lärosätes- och
ämnesgränser nationellt och internationellt.
• Särskilda rambidrag av den typ som beskrivs i föregående punkt, där särskilda medel ges
till forskning kring och eller utveckling av en infrastruktur
• Stöd för tvärvetenskap bör ske integrerat med ämnesbaserad forskning. Beredningen av
tvärvetenskapliga ansökningar bör vidareutvecklas.
• Nyanserade mått och metoder för att mäta forskningens resultat
• Påskynda utvecklingen och kvalitetssäkringen av Swepub
• Värna de kollegiala bedömningarna
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INLEDNING: FORSKNINGSÖVERSIKTER HUMANIORA
OCH SAMHÄLLSVETENSKAP
Det viktigaste underlaget för ämnesöversikten för humaniora och samhällsvetenskap är de forskningsöversikter
som ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap beställde under våren och sommaren 2014.
Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap anlitade under våren 2014 ett antal skribenter (aktiva
forskare) från beredningsgruppernas ämnesområden. Skribenterna fick i uppdrag att skriva en kortare
forskningsöversikt om tre-fem sidor, som dels svarade på frågan varför humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning är viktig, dels gav en kort lägesbeskrivning av forskningen inom det egna
området (med styrkor/svagheter, trender/tendenser och rekommendationer) samt hur man önskar att
forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap ska utvecklas de närmaste fem–sju åren (bilaga 1).1
Baserat på de inkomna forskningsöversikterna hölls ett seminarium den 2 juni.
I samband med seminariet beslutade ämnesrådet att också be ett antal yngre forskare från det humanistisksamhällsvetenskapliga området att skriva kortare texter om cirka två-tre sidor. De ombads dels behandla
frågan om vilka förväntningar allmänheten, vetenskapssamhället och de politiska beslutsfattarna bör ha på
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, dels vilka visioner de har för forskningen framöver inom sina
vetenskapsfält (bilaga 2).
Skribenterna som tillfrågades har fått stöd inom RJ:s Pro Futura-program, ERC:s Starting Grants,
Vetenskapsrådets satsning på framstående yngre forskare eller är/har varit verksamma vid Sveriges unga
akademi.
Forskningsöversikterna lades tillsammans med ett preliminärt utkast på den sammanhållande
ämnesöversikten ut i ett webbforum under hösten 2014 så att aktiva forskare kunde kommentera och lämna
synpunkter på texterna.

1 Sedermera inkom även på enskilda initiativ forskningsöversikter inom informatik och statistik, vilka ämnesrådet beslöt att lägga till den beställda samlingen av

forskningsöversikter.
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Antikvetenskap (Arja Karivieri)

Många av våra värderingar idag bygger på det antika kulturarvet. I den anglosaxiska världen
är utbildningen inom Classics en utmärkt bakgrund för t ex en karriär i företagsvärlden.
Utbildningen i antikvetenskap utvecklar intellektet, förmågan att samla, sortera och behandla
stora mängder av data och att se stora helheter, en viktig färdighet som behövs i dagens
samhälle i många olika sammanhang. Som ekonomiprofessorn Sixten Korkman vid Aaltouniversitet i Helsingfors har påpekat, behövs förmågan att se helheter och att tänka kritiskt i
dagens multikulturella samhälle, i den globala ekonomin när den dagliga verkligheten
förändras ständigt och vår värld är fylld med informationsflöde. Kulturellt kunnande och
klassisk humanism har sin plats i företagsvärlden, men även för att vi bättre kunde förstå
dagens nationalistiska strömningar, politiska, religiösa och etniska konflikter som bygger på
det antika arvet, speciellt i Grekland, men även i Italien.
Prof. Eva Rystedt har påpekat antikforskningens mångvetenskapliga natur som
periodstudium.1 Många antikvetare har engagerat sig i större samhälleliga frågor i den antika
världen, som socialhistoria, familjerna och könsroller, kvinnors och barnens hälsa i det
grekiska och romerska samhället (nordiska nätverket ARACHNE), grekisk och romersk
religion (TA HIERA-nätverk), historiska, kulturvetenskapliga och filologiska studier om Rom
(Fokus Rom-nätverk i Lund och Göteborg), och flera forskare studerar frågor om urbanism,
övergången från hedniska kulter till kristendom, multikulturalism, identitet, mentalitet och
minne på universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Teoretiska diskussioner
och senaste reflektioner till den internationella utvecklingen i antikvetenskap har lett till nya
forskningsprojekt

och

internationella

samarbeten

som

handlar

om

materialitet,

intersektionalitet, hybriditet, intertextualitet, resiliens, nätverk, visuell retorik och semiotik,
men också frågor om metall- och keramikteknologi, landskap och miljö, symbolism,
klädkoder.
De svenska antikvetare som har specialiserat sig i forskningen om förhistoriska
perioder såsom bronsåldern och järnåldern i Grekland och Italien har specialkompetenser bl a
i studier av teknologi, bosättningsmönster och landskapsstudier och har nära kontakt till den
teoretiska diskussionen som genomförs inom allmän arkeologi. Forskare som studerar
historiska perioder under antiken, intresserar sig speciellt för frågor om etnicitet, identitet och
socialhistoria, men även religiösa ritualer och kult samt frågor om antik magi och synkretism i
visuella och skriftliga källor. Den senaste starka forskningstrenden är även antikvetenskapens
historia, det antika arvet, antikreception och antikbruk.

Digitalisering av forskningsresultat, dokumentation, fynd, ritningar, fotografier
och arkivmaterial från svenska fältprojekt i Italien och Grekland har kommit igång under de
senaste åren och kommer att kräva flera års arbete där ambitionen är att digitalisera materialet
från svenska utgrävningar som pågått vid Medelhavet i över 100 år. Generationen av
antikvetare som genomförde utgrävningar i Italien, Grekland, Tunisien och Turkiet mellan
1960- och 1970-talen då även kung Gustav VI Adolf deltog i utgrävningarna i San Giovenale
och Acquarossa publicerar nu synteser av sina forskningsresultat i monografier som kommer
att erbjuda både den yngre generationen av antikvetare och, framför allt, den internationella
forskarvärlden ett ovärderligt redskap för framtida studier om antik urbanism (t ex
Acquarossa och San Giovenale, Karthago) och antika helgedomar (Labraunda och Kalaureia).
För närvarande pågår ett stort digitaliseringsprojekt av material från alla svenska
utgrävningar i Grekland. Nya metoder utvecklas och 3D-modellering och GIS-kartering är ett
par av de nya tekniker som används inom antikforskningen för visualisering av resultat, en
forskningsgren som internationellt har ökat lavinartat de senaste åren. Samarbetet med
laborativ arkeologi och naturvetare har gett en mängd ny data för svenska fältprojekt om
växtlighet, miljö och matvanor under antiken, offergåvor i helgedomar, och osteologiska
analyser har avslöjat nya spännande resultat om människors hälsa och sjukdomar i de antika
samhällena.
Antikens kultur och samhällsliv är ett ämne som har en unik karaktär både i
Norden och i världen. Internationellt är det vanligt att man separerat ämnet som studerar den
materiella kulturen, dvs. Klassisk arkeologi, och det ämnet som fördjupar sig i den andliga
kulturen under antiken, dvs. Antik historia. Fram till 1969 använde man begreppet Klassisk
fornkunskap och antikens historia om antikforskningen i Sverige. Ämnet har dessutom tät
kontakt till klassiska språk, eftersom forskning i antikhistoriska ämnen såsom epigrafik och
numismatik kräver kunskaper i antik grekiska och/eller latin. Namnet Antikens kultur och
samhällsliv belyser väl ämnet unika tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga karaktär, vilket
gör det möjligt för både forskare och blivande doktorander att fördjupa sig i olika aspekter,
perioder och geografiska områden, samt en större mängd olika teoretiska och metodologiska
frågeställningar. Ämnets styrka är dess mångfald.
Den svenska antikforskningen har många gemensamma beröringspunkter med
både historia och arkeologi och vid Göteborgs universitet bildar AKS institution tillsammans
med historia och arkeologi. På de tre andra universiteten, Lund, Stockholm och Uppsala är
ämnet tillsammans med arkeologi, i Uppsala ingår även egyptologi på samma institution. Den
täta kopplingen till arkeologiämnet har lett till att majoriteten av de senaste decenniernas

antikforskning i Sverige har använt mestadels arkeologiskt material från svenska och andra
utländska fältprojekt vid Medelhavet eller från museisamlingar i världen för vetenskapliga
arbeten. En annan utveckling som kan ses inom antikämnet är att de som valt den mer
historiska inriktningen i sin forskning har satsat mer på populärvetenskap och kulturhistoriska
studier än de som studerar arkeologiskt material från Medelhavsområdet. Svensk
antikforskning har också en stark koppling till konstvetenskapliga studier, som är vanligt även
internationellt inom klassisk arkeologi, speciellt i fråga om skulpturstudier, studier av
grekiska vasmålningar, och det senaste tillägget, studier om Pompeji, inklusive arkitektur,
väggmålningar och mosaikgolv, men även stadsplanering och antikreception som är kopplade
till den konstvetenskapliga analysen.
Svenska instituten vid Medelhavet fungerar som våra skyltfönster utåt. Det nära
förhållandet mellan å ena sidan ämnet Antikens kultur och samhällsliv på de fyra svenska
universiteten, Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg, och å andra sidan, de Svenska
instituten i Athen, Rom och Istanbul är en central del av svensk antikforskning och
upprätthåller den aktiva svenska forsknings- och utbildningsverksamheten i de internationella
miljöerna vid Medelhavsområdet. Detta kontaktnät skapar den levande kontakten mellan
svensk antikforskning och den internationella forskarvärlden i Grekland, Italien och Turkiet.
Instituten erbjuder forskare information, bibliotek och den humanistiska gemenskapen. Via
instituten får man tillgång till andra bibliotek, arkiv och museer och instituten är samtidigt
kontaktyta för möten med forskare från andra länder. Instituten fungerar som förmedlare för
projekt som genomförs i medelhavsländerna, t ex hjälper till med ansökningar om
utgrävningstillstånd eller forskningstillstånd till museer.
Den akademiska personalen består i Athen och Rom av en antikvetare som
direktör; i Athen även den biträdande direktören är antikvetare. I Rom är vicedirektören i
stället en konstvetare, men Rom-institutet har även en forskarlektor i antikens kultur och
samhällsliv som tillsammans med direktören ansvarar för de vetenskapliga kurserna på
avancerad nivå som ges på institutet. I Istanbul är den nuvarande direktören språkvetare och
specialist på turkisk kultur, men samtidigt har man haft en externfinansierad antikvetare som
forskare. Athen-, Rom- och Istanbul-instituten har under de senaste åren haft
externfinansierade forskartjänster från VR, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga
Vitterhetsakademien, vilket stärkt ytterligare institutens vetenskapliga profil utåt, då de unga
forskarna organiserat workshops, konferenser och deltagit aktivt i att utveckla vidare de
svenska antikvetarnas nätverk med de internationella forskarna. Alla tre instituten erbjuder
även 0,5-1 år långa storstipendier för antikforskning och därmed erbjuder masterstudenter,

forskarstuderande och postdoc-forskare en utomordentlig möjlighet att forska vid Medelhavet
under en koncentrerad period och bo på institutet.
Antikforskningen kräver ofta längre vistelser vid Medelhavet och en bas i
Sverige. Instituten har en central roll i utbildningen av svenska antikvetare, då Athen- och
Rom-instituten turas om att organisera en 10 veckor lång fördjupande kurs i Greklands och
Italiens topografi, konst och kultur, och en 5 veckor lång tematisk kurs om t ex museer eller
om antik religion, som ingår i svenska studenters masterprogram, dvs förberedande kurser för
forskarutbidningen. Dessa kurser har genom årtionden varit en viktig rekryteringsbas för
blivande antikforskare. De långa kurserna har direktören och forskarlektorn (Rom) och
direktören och vicedirektören som lärare (Athen). Under de korta tematiska kurserna har man
presenterad ett aktuellt forskningstema i samband med att även lärare från någon av de fyra
institutionerna i Sverige medverkar som lärare (museer, etrusker, antik religion). Instituten
erbjuder även en sommarkurs för gymnasielärare i klassiska språk, som därmed får ny
inspiration till sitt eget lärande och kan inspirera deras elever att välja antikvetenskap som
studie- och forskningsämne.
De långa kurserna erbjuder även möjligheten att presentera det internationella
forskarsamhället till svenska studenter. I de svenska vetenskapliga institutens verksamhet
ingår forskning, undervisning, publicering av resultat från svenska forskningsprojekt, inkl.
internationella forskares verksamhet med svenska forskare, offentliggörande av forskning
med föredrag, seminarier och kongresser. Svensk antikforskning offentliggörs därmed
utomlands främst i Athen, Rom och Istanbul.
I Rom finns världens största samling av forskare av antikvetenskap och historia
och världens bästa bibliotek. En viktig verksamhet är att utländska forskare gärna presenterar
sina forskningsresultat i Svenska instituten vid Medelhavet, som erbjuder utmärkta
förhållanden för att nå en större vetenskaplig publik för nya resultat. Instituten erbjuder
dessutom möjligheten för svenska forskare att presentera sina forskningsresultat. Dessutom
erbjuder den internationella, peer-review granskade skriftserien för Rom- och Athen-insituten
svenska antikforskare ett utmärkt forum för snabb publicering av artiklar, recensioner och
forskningsrapporter i Open Access -tidskriften Opuscula och för monografier i skriftserien.
Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är central för vår förståelse av
dagens samhälle, och den historiska och strukturella utvecklingen av städer och landsbygd,
kontakten mellan landskap och bebyggelse, nätverk och trafikleder, människans behov av
socialisering, estetiska upplevelser, identitetsskapande samt språkens betydelse för samhällens
utveckling och skapandet av nätverk. Den framtida utvecklingen borde fortsätta i större

utsträckning

till

samarbeten

över

disciplingränserna,

till

flera

tvärvetenskapliga

samarbetsprojekt mellan humanister och samhällsvetare, såsom sociologer, ekonomer,
antikvetare, arkeologer, teologer, religionsvetare, historiker, språkvetare och filosofer, men
även mellan humanister, samhällsvetare och naturvetare, för att vi bättre kunde förstå
människans beteende under olika tidsepoker, olika geografiska områden och i olika kulturer
och vilka impulser som leder till förändringar i vårt sätt att se världen och oss själva.

1

Eva Rystedt, Antiken som forskningsobjekt, i Mohammed Fazhashemi & Eva Österberg
(red.), Omodernt. Människor och tankar i förmodern tid, Lund 2009, s. 69.

Forskningsöversikt
HS området, Vetenskapsrådet
Denna översikt är författad utifrån min position som forskare, lärare och prefekt på den
Socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Det är en personlig
betraktelse, men jag hoppas ändå kunna fånga upp generella tendenser inom ämnet social- och
kulturantropologi i Sverige och vidare internationellt. Ämnet finns representerat i Sverige på
fem universitet, nämligen Uppsala (under beteckningen kulturantropologi), Lund, Göteborg,
Linköping och Stockholm. Tidigare fanns också en mindre avdelning vid Högskolan Dalarna.
Internationellt har antropologi en vidare betydelse och i exempelvis USA innefattas förutom
social/kulturantropologi också fysisk antropologi, arkeologi och lingvistik i ämnet. I Sverige
och de andra nordiska länderna är ämnet i huvudsak begränsat till den första riktningen, det
vill säga social- och kulturantropologi. För enkelhets skull kommer jag fortsättningsvis att
använda termen ”antropologi” och då i denna mer begränsade betydelse.

1. Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig?
Antropologin har vuxit ur mötet med det annorlunda och främmande och främst sysselsatt sig
med frågor om hur vi kan förstå och förklara handlingar, trosföreställningar, sociala
institutioner och försörjningssystem hos utom-europeiska folk. Det komparativa var en
självklar utgångspunkt där det som uppfattades som primitivt och exotiskt ställdes mot det
egna, förment civiliserade. Om denna jämförelse i ämnets tidiga fas (1800-talets socialevolutionism) utgick från västerlandet som måttstock och ideal kom antropologin snart att inta
en så kallade kulturrelativistisk position och peka på att de studerade, främmande kulturerna
också organiserades rationellt, förnuftigt och moraliskt. Här läggs också grunden för det
antropologiska förhållningssättet som utgår från axiomet att det finns olika sätt att vara
människa och att mänskliga samhällen kan organiseras på de mest upptänkliga sätt. Det
handlar, för forskaren, om att försöka sätta sig in i den andres livsvärld och då främst genom
långvarigt deltagande i vardagslivet hos det studerade folket eller samhället. I mötet och
dialogen med det annorlunda skapas en kritisk, reflekterande blick som kan fånga upp
kulturella mönster, sociala strukturer och maktförhållanden. Denna blick kan också vändas
mot det egna samhällets värderingar, ekonomi och politik. I den bemärkelsen är antropologin
bärare av en viktig kultur- och civilisationskritik. Genom att lyfta fram den mänskliga
mångfalden ger antropologin konkreta exempel på hur samhällen kan organiseras på

alternativa sätt; exempelvis hur mer ekologiskt hållbara livsstilar eller mer jämlika genus och
maktstrukturer kan se ut.
Antropologin och antropologisk forskning kan, med andra ord, sägas bidra med
kunskap om samhälleliga förhållanden och kulturell variation i världen. Denna
kunskapsproduktion kan tyckas överflödigt i en situation när media, internet och massturism
tillhandahåller eller möjliggör snabbare och mer lättillgänglig information om sakernas
tillstånd på avlägsna platser. TV-reportage i realtid, kanske från en krigsscen i Syrien eller
Sudan, ger oss en ögonblicksbild full med information. För att förstå vad som verkligen
händer på plats, vilka som strider, varför och hur det inverkar på lokalbefolknings liv, krävs
dock mer ingående kunskap om den vidare samhälleliga och kulturella kontexten.
Antropologin använder sig av etnografiska metoder med långa fältarbeten och djupintervjuer.
Med sitt fokus på vardag och erfarenhet- vill jag påstå att den är speciellt lämpad för att ge en
inblick i och en förståelse för människors livssituation; deras bekymmer, glädjeämnen,
drömmar och förhoppningar. Med sådan kunskap har vi också möjlighet att förstå och
förklara politiska ledarnas bevekelsegrunder och den sociala dynamiken i konflikter och
specifika händelseförlopp som rullas upp i media. Antropologer är ofta försiktiga med att ge
enkla förklaringar och tenderar att lyfta fram komplexiteten i ett specifikt fenomen.
Trots att en allt viktigare del av antropologisk forskning i Sverige bedrivs om det
egna samhället ligger tyngdpunkten fortfarande på världen utanför Europa och USA.
Forskningen om det egna samhället utgår också från en komparativ ansats och med teoretiska
begrepp och frågeställningar som har utvecklats genom empirisk forskning i det globala syd. I
detta skulle jag vilja hävda att antropologin har en särställning och skiljer sig markant från
exempelvis sociologi och historia som i huvudsak tar sin utgångspunkt i en västerländsk
erfarenhet. Imperativet att förstå något som är främmande gör att antropologen också när hon
eller han gör fältarbete i det egna samhället intar en öppen och frågande attityd; ”vad är det
som händer här?” Etnografiska metoder har en tydligt induktiv tendens: De bygger i hög grad
på improvisation och forskarens lyhördhet och förmåga ”att fånga in det oväntade” 1
Sammanfattningsvis kan sägas att antropologins och antropologisk forsknings
speciella bidrag ligger i att betona mångfalden i den mänskliga erfarenheten. Människan som
social varelse är ytterst komplex och att beakta denna komplexitet är en nödvändighet i en
samtid som alltmer avkräver snabba sanningar och enkla, svart-vita förklaringar. Byggandet
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av ett demokratiskt, rättvist samhälle är beroende av kritiska, reflekterande medborgare, vilket
samhällsvetenskap och humaniora ytterst bidrar med.
2. Antropologisk forskning i Sverige: lägesbeskrivning, tendenser och rekommendationer.
I likhet med andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen har antropologin
internationellt sett genomgått en mycket hög grad av specialisering under de senaste två-tre
decennierna; nya subdiscipliner har vuxit fram runt teman som exempelvis marknad, social
rörelser, miljö, risk, organisation, moral/etik, medicin, teknologi och policy. Därtill finns den
tidigare regionala specialiseringen, så kallade Area Studies (exempelvis Afrika, Sydasien,
Mellanöstern, Latinamerika och det Cirkumpolära orådet). Den enskilda forskaren bör alltså
profilera sig tematiskt och geografiskt. och hittar här områden eller inriktningar med egna
tidskrifter, konferenser och nätverk. En konsekvens av denna specialisering är att ämnets
kärna, dess studieobjekt, blir alltmer otydlig och att vissa forskare får en begränsad
ämnesöverblick och inte heller deltar i den allmänna diskussionen om aktuell antropologisk
teori och metod. Samtidigt innebär specialiseringen att nya kontaktytor och tvärvetenskapliga
samarbeten skapas. Mycket av den nydanande forskningen inom antropologin sker också i
gränssnittet med andra ämnen och forskningstraditioner, exempelvis med medicin, biologi,
arkitektur, utbildning, media, miljö och STS forskning.
Antropologisk forskning i Sverige har en stark internationell prägel. Debatt och
forskningsfront inom ämnet har en amerikansk slagsida. I USA – och i viss mån England finns också de viktigaste forskningsmiljöerna, de ledande antropologiska tidskrifterna och
förlagen. Merparten av svensk antropologisk forskning publiceras på engelska och under det
senaste decenniet har det skett en betydande ökning av antalet forskare som regelbundet
publicerar i ledande internationella tidskrifter och som deltar i internationella konferenser,
inte minst de som organiseras årligen av American Anthropologists Association (AAA) samt
den europeiska motsvarigheten, European Association of Social Anthropologists (EASA) .
Flera svenska antropologer har också en framskjuten plats inom det internationella
forskarsamhället. Nationellt har antropologisk forskning dock inte samma genomslag och
antropologer är, med vissa undantag, relativt osynliga i samhällsdebatten. Detta kan jämföras
med grannlandet Norge där antropologin har en mycket mer framskjuten plats i både
forskarsamhälle och samhällsdebatt. Sveriges antropologförbund (SANT) arbetar för att
stärka antropologins ställning i Sverige och förbundet ordnar en årlig konferens som får en
allt större betydelse. Research School for Swedish Anthropology (RESA) är ett nytt initiativ
för att stärka den nationella forskarutbildningen och inledningsvis kommer de inblandade

institutionerna i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg ordna en forskarkurs varje termin.
RESA-kurserna kommer också att vara öppna för doktorander och yngre forskare från andra
ämnen.
Antropologin i Sverige har gett ett viktigt bidrag till studiet av
globaliseringsprocesser och vad en globaliserande värld innebär för människors tillhörighet
och kultur. Jonathan Friedman, tidigare verksam i Lund, och Ulf Hannerz, verksam i
Stockholm, har haft speciellt stort genomslag internationellt inom detta fält. Samtidigt som
intresset har vaknat för transnationella processer har svensk antropologi fortsatt att utveckla
en stark etnografisk tradition med ingående studier av enskilda folk eller samhällen. Anita
Jacobsson Widding byggde under 80- och 90-talen upp en viktig forskningsmiljö i Uppsala
om Afrika och på ett liknande sätt har Kaj Århem verkat för att Göteborg har utvecklats till en
ledande plats för forskning om Latinamerika. Gudrun Dahl innehar en riktad professur inom
Utvecklingsantropologi och på liknande sätt innehar antropologen Alf Hornborg en professur
i Humanekologi. Vi ser idag ett tydligt avtryck i det stora intresset runt utvecklings- och
miljöfrågor inom svensk antropologi. Några andra exempel på områden där antropologisk
forskning i Sverige fått internationellt inflytande är riskforskning (Åsa Boholm, Göteborgs
universitet), forskning om organisationer (Christina Garsten, Stockholms universitet),
”governance” (Steven Sampson, Lunds universitet), genus och sexualitet (Don Kulick,
University of Chicago, tidigare Stockholms universitet) samt migration och konflikter (Marita
Eastmond, Göteborgs universitet).2
Några tendenser som framstår som speciellt framträdande idag är en återgång till
några av antropologins huvudområden, nämligen intresset för olikhet, frågor som rör moral
och etik, människan som biologisk varelse och materialitet i dess olika former, exempelvis
försörjning, produktion, mat och samhällets fysiska infrastruktur. En speciellt framträdande
diskussion under de senaste åren rör den så kallade den ontologiska vändningen. I korthet rör
frågorna grundläggande skillnader i hur människor uppfattar tillvaron. Intresset för det
ontologiska kan sägas vara en reaktion mot tidigare forskning runt olika typer av
identitetsskapande där kultur och kulturella skillnader ofta kom att reduceras till politiska
anspråk och redskap för gränsdragning mellan oss och de andra, men utan egentligt innehåll.
Hur förhåller sig antropologin till människor, exempelvis urspungsfolk i Kanada vars
muntliga tradition gör gällande att glaciärer är levande väsen som kan känna, tänka och
handla? Snarare än att betona att människor lever med olika och föränderliga berättelser
Urvalet av viktig forskningsområden, och de namngivna forskarna, ska här ses som
exempel. Listan kunde förstås se annorlunda ut.
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argumenterar förespråkarna för ontologisk skillnad eller radikal olikhet (”radical alterity”) att
det handlar om att vi lever i och reproducerar skilda kulturella världar, vilket reser ett antal
nya teoretiska och metodologiska utmaningar. På samma sätt ser vi idag ett nyuppväckt
intresse för moral- och etikfrågor där betoning ofta ligger på den samhälleliga dimensionen av
moraliska och etiska övervägande, det vill säga på politiken och de vardagliga
förhandlingarna genom vilka dessa konstitueras. Materialitet i sina olika former är, som
nämnts ovan, också ett växande forskningsområde inom antropologin. Här vänds blicken ofta
mot det mest konkreta som exempelvis statsbyråkratins hantering av dokument,
sluminnevånares kamp för att anslutas till el-, vatten och avloppsnät, osäkra
arbetsförhållanden och hållbar stadsplanering. Inom denna forskning ryms grundläggande
frågor om hur makt och resurser fördelas i en värld där planetens ekologiska förutsättningar
väsentligt överskrids.
Rekommendationer är svåra att ge, jag nöjer mig med några reflektioner. Något som
diskuterats flitigt och där alla tycks överens men där ingenting avgörande händer är detta med
behovet av ökad mobilitet och internationell rekrytering. Möjligheten att få befordran från
lektor till professor tycks minska incitamentet för senior forskare att söka sig till andra
universitet (detta har diskuterats i media, Bo Rothstein mfl). En del av detta, som jag speciellt
vill betona, är tendensen att inte lysa ut professorstjänster utan att så att säga ersätta eller
rekrytera internt genom befordran. Detta ser jag som en betydande risk för ett litet ämne som
antropologi, vilket är i behov av tillförsel av nytt blod. Det finns ett stort intresse
internationellt, vilket jag märkt i min roll som prefekt i Stockholm, men här krävs ökad
flexibilitet och effektivitet vid tillsättningar som nu ofta tar runt två år, och som sedan riskerar
att överklagas. Själva ansökningshandlingarna är också mycket omfattande. Detta avskräcker
utländska forskare att söka tjänster i Sverige. Ett annat steg i att uppmuntra mobilitet är att
öka antalet extern-finansierade postdoc tjänster; här kan institutionerna tilldelas resurser
direkt från VR eller andra finansiärer för att utlysa och tillsätta dessa tjänster. Endast externa
sökande tillåts, dvs man måste ha disputerat vid ett annat universitet än där man söker en
postdoc tjänst. Slutligen ser jag som representant för ett ”litet” ämne i Sverige behovet av
extra insatser, inte minst för att bygga upp nationella nätverk av typen RESA som nämnts
tidigare.
Bengt G. Karlsson
Stockholms universitet
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Arkeologi
Anders Andrén
Inledning
Den moderna arkeologin skapades vid mitten av 1800-talet, och var en del av
utvecklingstankens genombrott. Skandinaviska arkeologer spelade en avgörande roll för
ämnets etablering, bland annat med treperiodssystemet och den typologiska metoden.
Sedan dess har arkeologi varit ett ämne med unika möjligheter att studera människan
och mänskliga handlingar i mycket långa tidsperspektiv. Fokus låg från början på det
avlägset förflutna före de första skriftliga källorna, men sedan länge arbetar arkeologer
även med materiell kultur i historiska perioder.
I Sverige är arkeologi ett universitetsämne sedan 1910-talet, och det finns
idag representerat vid sju universitet och högskolor. Arkeologin i Sverige är främst
fokuserad på Nordeuropa från stenålder till tidigmodern tid, men det finns även mer
eller mindre formaliserade specialiseringar, såsom historisk arkeologi,
samtidsarkeologi, global arkeologi, kulturarvsforskning, laborativ arkeologi,
miljöarkeologi och osteologi.
Arkeologiutbildningen har en relativt tydlig yrkesinriktad profil, eftersom
det finns en välavgränsad arkeologisk arbetsmarknad knuten till olika antikvariska
myndigheter, museer och utgrävningsföretag. Den rättsliga grunden för en stor del av
denna arbetsmarknad vilar på kulturmiljölagen. Lagen ger ett starkt skydd för
fornminnen, som helt eller delvis måste arkeologiskt undersökas vid moderna
exploateringar. Översikter över landets fornlämningar skapades vid systematiska
fornminnesinventeringar i samband med upprättandet av den ekonomiska kartan från
1930-talet till 1990-talet.
Utgrävningar har varit en viktig del av arkeologins praktik sedan 1800talet, men på 1960-talet inleddes en storskalig exploateringsarkeologi baserad på
kulturmiljölagens krav om undersökning av fornminnen före borttagning av dem. Den
storskaliga uppdragsarkeologin har lett till att arkeologins utgrävningspraktik i hög grad
har skilts från universiteten, även om enstaka mindre forskningsgrävningar
förekommer. Uppdragsarkeologin utvecklades och drevs under lång tid främst av
Riksantikvarieämbetet, men sedan 1990-talet är fältarkeologin till stora delar
avreglerad. Den bedrivs idag av privata företag, stiftelser och ett statligt företag.
Samtidigt med avreglering har Riksantikvarieämbetet förändrats från ett ”lärt verk” till
en granskande och policyskapande myndighet, som har delegerat mycket av sin
arkeologiska verksamhet till länsstyrelsernas antikvariska enheter och de olika
utgrävningsföretagen.
Arkeologiska samlingar finns vid alla landets länsmuseer och en del
stadsmuseer. De största samlingarna finns i Stockholm, Lund och Visby. Vid sidan om de
traditionella museerna har rekonstruerade fornbyar, vikingamarknader och
medeltidsmarknader kommit att spela en allt större roll, framför allt sedan 1990-talet.
Dessa rekonstruktioner representerar en ny form av förmedling, men innebär också ett
mer aktivt deltagande av besökare, som kan leva sig in i olika roller från det förflutna.
Rekonstruktionerna är därmed en del av den pågående populärkulturella utmaning, som
bland annat innebär att filmer, spel och internetsajter ofta betyder mer för människors
historiesyn än museiutställningar och skolundervisning.
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Mellan teori och praktik
Arkeologisk kunskap skapas på två sätt, dels genom nya upptäckter, dels genom nya
perspektiv. Dessa två sätt är inte oberoende av varandra, eftersom nya perspektiv ofta
leder till nya upptäckter, samtidigt som upptäckter kan ifrågasätta rådande perspektiv.
Tidigare fanns en nära knytning mellan fältarbete, museer och universitet,
vilken innebar att all arkeologisk kunskap i princip skapades inom en och samma sfär.
Men den allt tydligare uppdelningen sedan 1960-talet mellan storskalig
exploateringsarkeologi och universitetsinstitutionernas undervisning och forskning har
inneburit att den arkeologiska kunskapen idag skapas i två olika och till stora delar
åtskilda miljöer. De primära upptäckterna av nya fynd och nya platser görs i huvudsak
inom exploateringsarkeologin. Vid universiteten görs däremot sekundära upptäckter av
nya mönster i redan existerande material, ofta som ett uttryck för nya perspektiv.
Uppdelningen i hur den arkeologiska kunskapen skapas har varit tydlig vid
introduktionen av nya fältarkeologiska metoder, såsom storskalig ytavbaning,
kontextuell grävning med matriser, geofysiska prospekteringar och systematiska
metalldetektorundersökningar. Dessa metoder, som idag är avgörande för upptäckter
inom exploateringsarkeologin, introducerades genom internationella nätverk med
utländska grävningsmiljöer, snarare än i dialog med svenska universitetsinstitutioner.
Olika initiativ att överbrygga den inomvetenskapliga motsättningen mellan
arkeologins teori och praktik har förekommit. I slutet av 1990-talet tillsattes ett antal
forskarstjänster finansierade av Riksantikvarieämbetet, RJ och HSFR, med det direkta
syftet att koordinera teori och praktik inom arkeologin. Någon uppföljning av detta
initiativ har inte skett, men en koordinering är fortfarande angelägen.
Frågan om arkeologisk kunskap gäller också hur den kan bli tillgänglig.
Arkeologin blir allt mer digitaliserad, med fornminnesregistret, stora museisamlingar
och många utgrävningsrapporter digitalt tillgängliga. Men fortfarande saknas nationella
databaser över de stora exploateringsgrävningarna, vilket är paradoxalt med tanke på
de enorma summor som läggs på dessa undersökningar. Tidigare tog
Riksantikvarieämbetet ett nationellt ansvar, men rollen som given ansvarsmyndighet är
mindre klar i dagens avreglerade värld. Därför är det möjligt att universiteten
tillsammans med utgrävningsföretagen i stället skulle axla detta ansvar i nya riktade
initiativ.
Mellan idé och materia
Den arkeologiska idédebatten följer i stora drag de allmänna teoretiska strömningarna
inom humaniora. Fram till 1960-talet dominerade en kulturhistorisk tradition, som
främst var inriktad på att i tid och rum avgränsa olika kulturella företeelser, och att
förstå dem genom främst spridning av människor och föremål. Under slutet av 1960talet och början av 1970-talet skedde en socialekonomisk och systemteoretisk vändning,
kallad ”processuell arkeologi”, som i stället innebar att sociala och ekonomiska frågor
betonades, liksom intern utveckling i motsättning till diffusion. Inom denna tradition
uppmärksammades landskap och bebyggelse på helt nya sätt än tidigare. Forskningens
fokus ledde till tvärvetenskapliga samarbeten med ämnen som kvartärgeologi,
kulturgeografi, ekonomisk historia och ortnamnsforskning.
Men i slutet av 1980-talet fick den kulturella vändningen sitt genomslag i
arkeologin, i form av ”kontextuell arkeologi”. Den kulturella vändningen innebar flera
olika och sinsemellan ganska åtskilda forskningsinriktningar inom arkeologin. Å ena
sidan betonades kultur, ideologi och religion i det mer eller mindre avlägset förflutna,
liksom den materiella kulturens innebörd och mening. Å andra sidan innebar inspiration
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från till exempel kritisk teori, genusteori och postkolonial teori att arkeologihistorien
och arkeologins egna premisser granskades kritiskt. Grundläggande begrepp som tid,
rum och analogi, liksom relationen mellan arkeologi, kulturarv och nationalism
uppmärksammades. Den kulturella vändningen innebar nya tvärvetenskapliga
samarbeten med ämnen som religionsvetenskap, konstvetenskap, historia, etnologi,
genusvetenskap och idéhistoria. Den kontextuella arkeologin fick ett mycket stort
genomslag i Skandinavien, inte minst i Sverige, och kan idag betraktas som
normalvetenskap.
Sedan ett tiotal år pågår en ny uppgörelse med denna normalvetenskap. En
del tolkningar av mening och innebörd i det förflutna har börjat uppfattas som för ytliga,
samtidigt som en renodlad ideologikritik av arkeologin har börjat ses som för inåtvänd.
Dagens kritiska granskning utgår från en ny materiell vändning, som samtidigt äger rum
i flera andra ämnen. I centrum står tingen och deras relation till människan. Frågorna
rör inte så mycket vad materiell kultur betyder utan snarare vad den gör med
människor. Dessutom har frågor om tingens varaktighet börjat uppmärksammas, för att
undersöka om denna beständighet kan leda till andra narrativa strukturer än linjära
historiska berättelser. Nya samarbetspartner är till exempel kommunikations- och
medievetenskap och kulturstudier. Den nya vändningen kallas ibland ”symmetrisk
arkeologi”, i ett försök att betona det icke-hierarkiska förhållandet mellan såväl ting,
minne och människor som kultur och natur.
De olika teoretiska strömningarna har normalt introducerats genom skarp
kritik av tidigare traditioner. Men i realiteten utesluter de inte nödvändigtvis varandra
fullständigt. I praktiken förenas ofta perspektiv från olika traditioner i konkret
forskning. Det innebär att dagens arkeologiska forskning har en tydlig tvärvetenskaplig
karaktär, med många olika kontaktytor inom främst humaniora och samhällsvetenskap.
Dessa kontaktytor har lett till att arkeologi under de senaste 20 åren har varit
framgångsrikt med att få stora externfinansierade tvärvetenskapliga forskningsprojekt
knutna till institutionerna i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.
Den naturvetenskapliga utmaningen
Naturvetenskapen har varit en del av arkeologin sedan ämnet skapades som en modern
vetenskap. Redan i slutet av 1840-talet samarbetade danska arkeologer, geologer och
zoologer, för att förstå så kallade Køkkenmøddinger från äldre stenålder. Under 1900talet har flera svenska naturvetare bidragit till arkeologin genom utvecklingen av till
exempel lervarvskronologi, pollenanalys och fosfatkartering. Andra viktiga metoder som
introducerades under 1900-talet var kol-14-dateringar och dendrokronologi, som har
lett till att arkeologin har blivit oberoende av lokala och regionala kronologier baserade
på föremål. I stället har det varit möjligt att upprätta en global samtidighet för
människans äldre historia.
Men sedan 1990-talet pågår en molekylär revolution, som utgör en helt
annan och ny utmaning för arkeologin än tidigare introduktioner av naturvetenskapliga
analyser och resultat. Analyser av till exempel kol-13, DNA, strontium och lipider kan ge
insikter om mathållning, släktskap och härkomst. Ofta framförs resultaten med stora
anspråk på att lösa gamla problem, trots att underlagen ännu är begränsade.
Tolkningarna av resultaten bygger dessutom ofta på en mer naturvetenskapligt
inspirerad teoridiskussion, som ibland befinner sig långt från den mer humanistiskt
präglade arkeologiska teoridebatten. Den molekylära revolutionen har alltså inneburit
en delvis alternativ historieskrivning till den humanistiskt förankrade arkeologin.
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Det är få arkeologer som behärskar metoderna inom den molekylära
revolutionen, och en del betraktar resultaten med viss skepsis. De som däremot
behärskar metoderna lägger stora resurser på att utveckla dem och åt de nya
upptäckterna, men ägnar mindre tid åt tolkningar av resultaten, vilket ibland leder till
förenklade och outvecklade förklaringar. Den molekylära revolutionen har kommit för
att stanna inom arkeologin, men ännu är det långt kvar till en integrering av den
naturvetenskapliga och den humanistiska arkeologin. Splittringen inom ämnet är ibland
lika stor som mellan naturvetenskap och humaniora generellt sett.
Mellan nationella och det internationella sammanhang
Ända sedan den moderna arkeologin etablerades vid mitten av 1800-talet har det
funnits en spänning mellan den nationella scenen och den internationella arenan. De
första professionella arkeologerna var på olika sätt aktiva i den svenska offentligheten.
Samtidigt publicerade de sina viktigaste resultat på franska, tyska, engelska och
italienska. De gjorde långa studieresor i Europa och deltog flitigt i de arkeologiska
världskongresserna. Dessutom har arkeologin sedan 1800-talet haft en utpräglad
nordisk profil mellan det nationella och internationella, inte minst beroende på att
studieobjekten är likartade i de nordiska länderna. Detta märks i olika samarbeten, i
kongresser, i den arkeologiska debatten och i en nordisk tidskrift som Acta
Archaeologica, som sedan 1930 publiceras på icke-nordiska språk.
Under 1900-talet har många arkeologer fortsatt att samtidigt agera i
nationella, nordiska och internationella sammanhang. Vid sidan om svenskan var tyskan
huvudspråk inom arkeologin fram till 1960-talet. Tyskans ställning var framför allt
knuten till empiriska och metodiska jämförelser med Centraleuropa och Östeuropa. Men
från och med 1960- och 70-talen omorienterade sig svensk arkeologi nästan totalt mot
anglosaxisk arkeologi, och framför allt mot den engelskspråkiga teoridebatten.
Samtidigt innebar den kraftiga expansionen av exploateringsarkeologin och det nya
massuniversitetet att publiceringsspråket inom arkeologin paradoxalt nog i första hand
blev svenska. Detta framgår till exempel av att flertalet avhandlingar framlagda inom
arkeologi sedan 1970 är publicerade på svenska.
Sedan den kulturella vändningen vid slutet av 1980-talet pågår en successiv
”återinternationalisering” av den svenska arkeologin. Denna nya internationalisering är
mer global än tidigare, men saknar den tidigare språkliga mångfalden eftersom engelska
har blivit ett lingua franca. Den nya internationaliseringen märks på flera sätt. Svenska
arkeologer bedriver fältarbeten i olika delar av världen. Svenska och nordiska
arkeologer har på ett annat sätt än tidigare aktivt bidragit till den internationella
teoridebatten i såväl den kontextuella som den symmetriska arkeologin. Efter kalla
krigets slut har de årliga konferenserna för European Association of Archaeologists blivit
en viktig faktor i den europeiska arkeologins integration. Nya engelskspråkiga svenska
tidskrifter är Current Swedish Archaeology (1993) och Journal of Nordic Archaeological
Science (2002). Fler avhandlingar publiceras numera på engelska, särskilt inom de
naturvetenskapliga grenarna av arkeologin, men under de senaste åren även inom de
humanistiska delarna. Den nya internationaliseringen är eftersträvansvärd, eftersom
arkeologin i högsta grad är ett internationellt och gränsöverskridande ämne. Den starka
betoningen av internationell publicering inom universitetsvärlden innebär dock att
arkeologins traditionella bindning till svensk offentlighet och nordiska sammanhang har
blivit svagare. Detta är problematiskt, eftersom arkeologins förståelse för människans
långa historia och kulturella variation är viktig även i en svensk debatt.
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Perspektiv för framtiden
Dagens svenska arkeologi befinner sig i skärningspunkten mellan olika spänningsfält,
som innehåller mer eller mindre svårlösta dilemman och problem. Det gäller relationer
mellan teori och praktik, mellan idé och materia, mellan humaniora och naturvetenskap
samt mellan svenska och internationella sammanhang. Inom samtliga spänningsfält
finns det viktiga och angelägna forskningsområden. Här följer några möjliga perspektiv
för framtiden.
• Spänningen mellan teori och praktik finns som en latent konflikt inom ämnet.
Åtskilliga initiativ har tagits för att integrera universitetsforskning och
exploateringsarkeologi, men ytterligare satsningar på att integrera teori och praktik
borde göras. Inte minst borde resurser avsättas för nya synteser, som skulle kunna ta till
vara alla de nya resultaten från exploateringsundersökningarna. Om sådana synteser
var inriktade på människans mångfasetterade historia, snarare än nationens, så skulle
de på intressanta sätt kunna förnya förståelsens av tidsdjupen och den kulturella
variationen i människans historia. Nya synteser skulle i förlängningen också kunna
förnya perspektiven på kulturmiljölagen, som utgör den rättsliga grunden för en stor del
av den arkeologiska arbetsmarknaden.
• Nya synteser inom arkeologin skulle också kunna knytas till nya initiativ för att
systematiskt digitalisera de många resultaten som kommer från
exploateringsarkeologin. En sådan digitalisering borde dessutom tillgodose arkeologins
gränsöverskridande och internationella karaktär, och skulle därför kunna ske i
samarbete med utländska aktörer. Dessutom borde digitaliseringens konsekvenser för
nya typer av analyser, tolkningar och presentationsformer utforskas djupare. Inte minst
utveckling av nya representationsformer skulle kunna vara en form av humanistisk
experimentverkstad för framtiden.
• Arkeologin är idag ett mycket diversifierat ämne, som omspänner allt mellan
postmoderna diskursanalyser och naturvetenskapliga analyser. Här finns möjligheter till
tvärvetenskapliga samarbeten med en rad andra forskningsfält inom humaniora,
samhällsvetenskap och naturvetenskap. I den pågående materiella vändningen skulle
arkeologin dessutom kunna spela en särskild roll, eftersom ämnet sedan det skapades
har inriktats på just studier av ting.
• Naturvetenskapen är en viktig del av den nutida arkeologin, men den
naturvetenskapliga infrastrukturen är kostsam att bygga upp. Därför måste de redan
existerande laboratorierna i Sverige värnas och understödjas. En viktig utmaning för
framtiden är också att mer aktivt försöka integrera de naturvetenskapliga och
humanistiska traditionerna inom arkeologin, så att de ömsesidigt skulle kunna berika
varandra.
• Spänningen mellan det nationella och det internationella är mångbottnat. Det gäller å
ena sidan en svensk offentlighet och en i huvudsak svensk arbetsmarknad styrd av en
nationell lagstiftning, och å andra sidan internationella teoretiska perspektiv inom
ämnet, en allt större internationell integration av det arkeologiska forskningsfältet samt
ökade krav inom universitetsvärlden på engelskspråkig publicering. Behovet av att
kunna agera såväl på den svenska - och nordiska - som den internationella scenen borde
erkännas tydligare, inte minst i samband med externa forskningsanslag.

1 Vikten av samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning
Det är i dag närmast en truism att hävda att de flesta av vår tids stora samhällsutmaningar
(globala såväl som nationella och lokala) är genererade ur samhälleliga processer. Exempel på
detta är att klimatförändringar till stor del genereras av mänskligt handlande; dvs. de har att
göra med strukturella samhällsomvandlingar såsom industrialisering och ökat välstånd,
liksom med individuella och kollektiva beslut om konsumtion, boende, arbete, livsstil och
transportmedel. En energiomställning kräver ny teknik, men också modeller för att
implementera nya energisystem i samhället. För att lösa miljöproblem krävs således forskning
både om vad som styr individuella och kollektiva beslut, och hur stora samhälleliga och
ekonomiska

system

kan

förändras.

Tekniska,

naturvetenskapliga

och

medicinska

landvinningar skapar här nödvändiga men inte tillräckliga kunskaper och förutsättningar för
att hantera problemen. En långsiktigt hållbar lösning måste i väsentlig grad också bygga på
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning.
Men inte bara miljö- och klimatfrågorna utgör stora utmaningar inför framtiden.
Ett annat exempel är hur de nationella välfärdsystemen, som pensioner, sociala transfereringar
och sjukvård, långsiktigt ska kunna finansieras. Här finns en allt tydligare motsättning mellan
å ena sidan den globala ekonomins spelregler och förutsättningar för kapitalmarknader och
varu- och tjänsteproduktion, och å andra sidan den enskilda statens sociala kontrakt om
rättvisa och demokrati. Här utmanas redan idag skattesystemets hållbarhet och roll i
samhällsekonomin. Dessa frågor, liksom många andra, har att göra med samhällets
ekonomiska system, organisationsformer, värderingar och beslutsfattande. Insikter och
kunskaper om samhällsorganisationen, individers och gruppers beteenden och samspel under
olika historiska perioder och kulturella eller politiska villkor, är grundläggande för att hantera
centrala utmaningar. Samhällsvetenskaplig och humanistisk kunskap kan här bidra till en
handlingsberedskap som grundas i mer realistiska uppfattningar om hur förändring går till,
och hur ansvaret inför framtiden måste förankrats socialt och politiskt.
Samtidigt har samhällsvetenskaperna varit hårt trängda i den forskningspolitik
som mejslats fram under det senaste decenniet: att samhällsvetenskaplig och humanistisk
grundforskning och generella kunskapsuppbyggnad är en förutsättning för morgondagens
samhällsutveckling har inte dominerat forsknings- och innovationspolitiken. Här finns en
kollision mellan olika mål för forskningspolitiken: å ena sidan det starka fokus som vi ser
idag på att forskningsresultaten som en quick-fix som kan lösa konkreta, definierade problem
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och att forskningen i allt högre grad värderas efter standardiserade mått som citeringar eller
artiklar i peer-review tidskrifter och å andra sidan den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden
som gör att vi både kan fånga upp generella mönster, enskilda företeelser och processer. Om
forskningspolitikens resurser i form av riktade strategiska satsningar görs alltför specifika,
riskerar de missa den forskning som styrs av forskarnas nyfikenhet och förmåga att identifiera
och utforska vetenskapliga liksom samhälleliga problem, vilket som alla vet kan vara
avgörande för både problemlösning och innovationer längre fram.
Innovationspolitiken verkar också i stor utsträckning likställa innovation med
kommersialiserbara produkter eller tekniklösningar för en marknad, som nya läkemedel eller
tekniska lösningar på t.ex. säkerhetsproblem. Därmed minskar man möjligheten att på ett
aktivt sätt utveckla de forskningsrön som generar sociala innovationer. Det kan handla om
nya organisationsformer eller modeller för att producera privata eller offentliga tjänster,
inklusive utbildning på olika nivåer, men också för att utveckla demokrati, att bidra till
konfliktlösning och utveckling i ett globalt perspektiv. Framgångsrik forskning inom dessa
fält genererar innovationer som bidrar till ekonomisk konkurrenskraft och en socialt hållbar
utveckling som ger kollektiva vinster men inte manifesteras i patent.
Kontentan av detta är att dagens forskningspolitik styr mot mer av tekniskt
orienterad, naturvetenskaplig och medicinsk forskning, och mot mer av tillämpad,
nyttobaserad forskning organiserad i större miljöer och satsningar vilket inte är
”normaltillståndet” inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska området. Det är dock
givetvis både rimligt och legitimt att staten försöker styra resurser mot forskning som bidrar
till ny kunskap på områden som utgör mänsklighetens största utmaningar. Det är emellertid
inte självklart hur detta skall göras på bästa sätt. Här finns strategiska avvägningsproblem,
som ännu inte diskuterats tillräckligt och som kommer att vara viktiga kommande år. Ett
exempel är vilken balans mellan nyfikenhetsstyrd grundforskning och behovsmotiverad
”tillämpad” forskning som på kort och längre sikt ger störst kunskapsbidrag? Hur ska vi
avgöra vad som är kvalitet inom olika forskningsområden? Vilken kunskap riskerar vi förlora
på kort och lång sikt genom valet av finansieringsstruktur?

2 Ekonomisk-historia: forskningsläge och utmaningar
Ämnet ekonomisk historia är etablerat som akademisk disciplin sedan slutet av 1800-talet. Att
samhället är ett komplext system som ständigt förändras och utvecklas i sina olika delar är en
grundläggande utgångspunkt för ekonomisk historisk forskning. I ekonomisk historia studeras
i ett långsiktigt perspektiv hur samhällsutvecklingens materiella villkor och människans
2

möjligheter till försörjning hänger samman med ekonomiska förändringsprocesser och sociala
och politiska förhållanden under olika perioder. Särskilt fokus ligger vanligen på
industrialiseringsprocesserna från 1700-talet fram till idag.
Ekonomisk historia växte fram i skärningspunkterna mellan å ena sidan den
snabba ekonomiska och sociala samhällsförändringen kring förra sekelskiftet och å andra
sidan de då etablerade vetenskapernas begränsningar när det gällde att ta sig an att förklara de
nya samhällsproblem som uppstod. I det internationella vetenskapssamhället befinner sig
ämnet ekonomisk historia i en fruktbar relation mellan allmän samhällsvetenskap, ekonomi
och historia. Detta gör också att ämnet är sårbart: organisatoriskt sett har det lett till att ämnet
antingen ingår i mångdisciplinära enheter eller som egna institutioner, ofta med forskningen
specialiserad på några centrala ekonomiska historiska forskningsfält. Exempel på det förra är
ekonomisk historia i USA och England, där basämnet antingen hör till samhällsvetenskaperna
inom ekonomi eller till humaniora där olika former av historiska institutioner är basen. När
det gäller de specialiserade ekonomisk historiska enheterna är det i synnerhet inom business
history, företags- och näringslivshistoria, som ämnet organiserats som spetsorganisationer. I
Sverige organiserades ämnet först som egen disciplin inom Handelshögskolan i Stockholm
under 1920-talet. Från 1950-talet och fram till 1960-talets mitt bildades ämnesinstitutioner vid
de stora universiteten i Sverige. Särskild vikt lades då vid ämnets centrala roll för
lärarutbildningarna – vilket idag inte är fallet.
Ekonomisk historia är det enda samhällsvetenskapliga ämne som använder en
historisk ansats och ett källkritiskt förhållningssätt för att studera och förklara olika
förändringsprocesser över tid. Bredden i det empiriska anslaget motsvaras av en liknande
bredd i teoretiska angreppssätt: från historia till statsvetenskap, sociologi och ekonomi.
Ekonomisk historia är därmed alltid starkt empiriskt kunskapsbyggande och forskningen har
potential att driva på teoriutvecklingen och utmana grunden inom flera ämnesdiscipliner. Den
historiska metoden innebär att olika samhällsfenomen förstås, tolkas och analyseras genom att
man studerar hur ett förhållande uppkommit och förändrats. En viktig del av ekonomisk
historias relevans för vetenskapssamhället ligger därför i grundforskningens nyfikenhetsstyrda
och prövande förhållningssätt.
En klar trend i svensk ekonomisk-historisk forskning de senaste åren är att
miljö- och energiforskning i bred mening fått ett starkt genomslag. Utan tvekan kan vi säga att
den internationella fronten är beroende av den svenska forskningen. Fokus ligger på att
studera den långsiktiga utvecklingen av hur miljöresurserna används, och hur övergångar
3

mellan användningen av olika energislag på ett dynamiskt sätt samspelat med politiska och
tekniska processer samt inverkat på makroekonomiska förlopp under olika perioder under de
senaste 200 åren. Här har också viktiga syntetiserande arbeten om makrocykliska
utvecklingsförlopp i den svenska ekonomin kommit att få genomslag när det gäller att
undersöka den historiska periodiseringen och relationerna mellan tillväxt och krisförlopp. Vi
ser också ett ökat intresse för företags- och näringslivshistoria, vilket internationellt sett är ett
central forskningsfält inom ämnet. Inom båda dessa områden kan svenska forskare spela en
viktig roll i utvecklingen av den internationella forskningen, inte minst tack vare
kombinationen av tillgängligheten på empiriskt material och att den svenska ekonomisk
historiska utvecklingen i sig inom många områden väcker frågor från den internationella
horisonten. En tendens är dock samtidigt att den tidigare så omfattande forskningen om den
”svenska modellen” (arbetsmarknad, ekonomisk politik) visar en svagt vikande utveckling.
Samma förhållande kan också sägas gälla för genusforskningens omfattning.
Ett inte alltför djärvt antagande är dock att frågor om välfärd, genus, tillväxt och
fördelning, kommer att få en stark återkomst i ekonomisk historisk forskning mot bakgrund
av de realpolitiska och ekonomiska förändringarna sedan 1990-talet. Redan idag växer
forskningen inom dessa och näraliggande fält, exempelvis gällande förändrade relationer
mellan stat och marknad och arbete och kapital. I internationell ekonomisk-historisk
forskning har också sambanden mellan inkomstutveckling, förmögenhet och folkhälsa växt
fram som ett viktigt grundforskningsfält.
Samtidigt har samhällsnyttan, i bemärkelsen direkt tillämpningsbara
problemlösande kunskaper, börjat bli en viktig del av den ekonomisk historiska forskningen.
Detta märks inte minst mot bakgrund av kunskapsexplosionen inom den tekniska,
naturvetenskapliga och medicinska forskningen. Denna utveckling skapar nya gränssnitt
mellan tidigare etablerade forskningsområden och discipliner, vars resultat dels utmanar
befintlig kunskap, dels skapar behov av ny mångvetenskaplig kunskap där ekonomisk
historisk kompetens och kunskap är nödvändig. Exempel på detta är, förutom miljöområdet,
den långsiktiga relationen mellan ekonomisk demografiska strukturella förhållanden och
hälsa, samt relationen mellan ekonomiska kriser, teknisk utveckling och företagande.
Ekonomisk historisk forskning är därför av dubbel strategisk betydelse; dels fördjupar den
kunskapen om samhället, dess olika delar och dess förändringsprocesser, dels överbrygger,
syntetiserar och prövar den forskningen kunskap från andra vetenskapsområden.
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3. Den önskvärda utvecklingen för samhällsvetenskap och humaniora
inom 5-7 år
Vi ser en fortsatt ökad internationalisering på alla nivåer. Allt fler discipliner inser vikten av
internationell publicering och utvecklar norm- och värderingssystem där aktivt deltagande i
en internationell vetenskaplig dialog betraktas som självklar och central och drivande i den
inomvetenskapliga utvecklingen. Samtidigt ökar insikterna om att samarbetet inom det
svenska vetenskapssamhället också är värdefullt att utveckla – inte minst för att fördjupa
kunskaperna om de problem vi har att lösa nationellt.
Sökande efter excellens och arbete inom den yttersta internationella
kunskapsfronten, gör också att färre forskare står rustade att enskilt begripa de sammansatta
problem som samtiden presenterar. Här måste satsningen öka både på breda,
nyfikenhetsstyrda och problemlösande forskningssatsningar som stimulerar samverkan
mellan forskare med olika kompetenser inom samma disciplin eller med olika
ämnesbakgrunder. Detta kan både vitalisera och utveckla samhälls– och humanvetenskaperna
i sig och öka dess tillämpbarhet och nytta.
Det senaste decenniet har vi sett våra forskarutbildningar professionaliseras och
effektiviseras. Att regering och riksdag idag inte ger forskarutbildningen öronmärkta pengar
är dock ett hot på lång sikt för att upprätthålla en tillräckligt omfattande och planerad
rekrytering. Nya resurser att söka för doktorander är en del i lösningen av problemet.
Samtidigt ser vi även inom samhällsvetenskaperna och humaniora de problem med
fragmentisering som går hand i hand med en allt längre driven vetenskaplig specialisering.
Detta gör att få personer kan anses var fullt kompetenta inom hela sitt ämnes bredd. Detta
leder till att regering och riksdag beslutar om en ökad satsning på att stärka basanslaget till
universitetens examinationsämnen på forskningsnivå för att kunna upprätthålla en tillräcklig
generell kompetens inom ämnet. Med ett större basanslag kan mer tid ägnas åt forskning och
internationella samarbeten istället för att söka forskningsmedel.
I den nära framtidens universitetsvärld är också forskningskvalitet något som
diskuteras nationellt inom varje disciplin utifrån dess förutsättningar. En reell istället för en
instrumentell kvalitetsbedömning görs i en internationell peer review-process för varje ämne
där forskningsresultat och forskningsidéer vägs samman.
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Merja Kytö (Uppsala universitet)
HS-området, engelsk språkvetenskap

Betydelsen av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
För att bättre kunna förklara varför humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktig
är det till hjälp att först se närmare på hur man utför forskning inom det humanistiska och
samhällsvetenskapliga området. Forskarna inom HS-området siktar mot att kartlägga de
faktorer och förstå de processer som kan förklara människans beteende och ändringar i detta
beteende i olika sociala förhållanden och i olika kulturer. I ökande utsträckning använder man
numera stora nationella eller internationella databaser för att samla in data. Det är också
möjligt att utföra experiment eller samla in information med hjälp av enkätundersökningar.
Oavsett vilken datainsamlingsmetod man använder är det dock svårt att tolka fakta och
statistiska rön utan att analysera det historiska och sociokulturella sammanhanget samt
egenskaperna hos de grupper av människor eller enskilda individer vars data man undersöker.
Det är naturligt inom HS-forskning att tidigare antaganden ifrågasätts och man strävar efter
nya sätt att förstå den sociokulturella interaktionen i dess olika manifestationer. Detta
förfarandesätt hjälper oss att förtydliga de faktorer som påverkar individen och samhällets
strukturer idag och i det förflutna. Detta i sin tur gör det möjligt för oss att föreställa oss vad
vi med all sannolikhet kan förvänta oss av framtiden. Det är också en del av forskningen inom
HS-området att forskarna är i konstant dialog med varandra och att man sällan anser att en
forskningsfråga skulle ha besvarats på ett definitivt och uttömmande sätt som skulle utesluta
fortsatt forskning.
En av de mest betydelsefulla aspekterna av forskning inom HS-området är att den kan
utveckla förmågan till logiskt, kreativt och kritiskt tänkande hos dem som tar del av den.
Dessa egenskaper är livsviktiga hos människor i vår strävan efter en värld där demokratiska
värden och jämlikhet råder, där kulturer med olika värden respekteras och där det förflutna
inte glöms bort utan används som en källa till information som hjälper oss både att förstå det
förflutna och att förutse och förbereda oss för framtiden. Det är ofta svårt att fånga faktorer
som ligger bakom olika samhällsproblem. Värderingar som har påverkat samhällsstrukturer
och deras utveckling genom århundradena kan avslöjas t.ex. med hjälp av forskning om
språket genom vilket dessa värderingar uttrycks. Språket kan också vara ett effektivt
instrument i makthavarnas händer och de mekanismer som används kan ofta belysas genom
språkliga analyser inom t.ex. kritisk diskursanalys och pragmatik.
Det är också klart att forskning inom HS-området kan ha betydande nyttoeffekter genom att
forskarna sammanför element från grundforskning och tillämpad forskning på nya sätt samt
strävar efter att finna tvärvetenskapliga lösningar för komplexa problem. Exempel på detta
förfarandesätt kan vara samarbetet mellan forskare inom språkinlärning och
kognitionsforskning eller inom historisk språkforskning och socialhistoria.
Slutligen kan konstateras att det moderna samhällets snabba utveckling mot en alltmer
teknologiskt sofistikerad mötesplats inte alltid är lätt för en individ att följa eller förstå.
Forskning inom HS-området kan bidra till en ökad förståelse genom att förtydliga
förhållandet mellan människan och teknologiska uppfinningar och att sätta in utvecklingen i
sitt historiska sammanhang.
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Forskningen inom engelsk språkvetenskap
Engelskan har idag en unik ställning i världen. Med det brittiska imperiets växande makt från
1600-talet och med USA:s ökande inflytande efter det andra världskriget har engelskan blivit
världens mest spridda språk. Den används som modersmål av ca 350 miljoner människor eller
som ett officiellt språk av ett land, andraspråk eller i blandning med andra språk (t.ex.
pidgin- och kreolspråk) av ca 750 miljoner. Den fungerar också som ett lingua franca i otaliga
sammanhang överallt i världen bl.a. på internet samt i affärsvärlden, flygtrafiken och
vetenskaplig publicering. Engelskans mer än tusenåriga historia, dess enorma globala
spridning samt dess speciella egenskaper (ett västgermanskt språk med inslag från franska,
latin och många andra språk) har bidragit till att engelskan framstår som ett synnerligen
attraktivt forskningsobjekt för språk- och litteraturvetare, utöver anglisterna också för bl.a.
allmänna litteratur- och språkvetare. I denna områdesöversikt behandlas forskning inom
engelska ur perspektivet av engelsk språkvetenskap.
Internationellt sett är forskning inom engelsk språkvetenskap bred och spänner från
språkhistoriska studier till studier inom modern engelska samt täcker de olika nivåerna av
språkbruket i tal och skrift bl.a. fonologi, morfologi, syntax, semantik, pragmatik och lexis.
Språkteoretisk forskning har fortsatt inom de generativa analysramarna och empirisk
variationsforskning är fortfarande ett centralt område ur både synkrona och diakrona
perspektiv. Undersökningar baseras i allt större utsträckning på data hämtade från
datoriserade språkkorpusar och andra elektroniska datakällor.
Intresset för utvecklandet av datoriserade språkkorpusar har varit stort inom anglistiken sedan
1970-talet och har lett till att vi numera har tillgång till ett betydande antal elektroniska
datakällor som på ett rikt och mångfaldigt sätt representerar språkformer från olika tidevarv
och regioner samt också i viss mån olika språkanvändargrupper och samhällsklasser. I den
meningen har forskare inom engelska ett tydligt försteg i jämförelse med forskare inom andra
språk. Insamlingen av data kan underlättas på ett betydande sätt genom användandet av
synkrona och diakrona korpusar av olika storlek bestående av mellan några tiotusen och flera
miljarder ord. Dessa kan behandlas i persondatorer med olika sökprogram eller på nätet via
skräddarsydda lösningar (t.ex. Corpus of Contemporary American English, Corpus of
Historical American English, Old Bailey Corpus). Det finns både multigenrekorpusar (t.ex.
ARCHER) och specialiserade korpusar som består av texter från vissa perioder (t.ex.
Dictionary of Old English Corpus) eller representativa för vissa genre- eller
språkbruksområden (t.ex. TIME Magazine Corpus) eller regionala språkformer (t.ex. ICE dvs.
International Corpus of English -korpusarna som täcker ett antal av engelskans centrala
globala språkformer). Forskarna har också tillgång till talspråkskorpusar som består av
transkriptioner av inspelningar (t.ex. Freiburg English Dialect Corpus) eller elektroniska
utgåvor som innehåller texter transkriberade från manuskriptkällor (t.ex. An Electronic Text
Edition of Depositions 1560–1760). Ett antal elektroniska korpusar är annoterade med
grammatisk eller annan information som möjliggör sökningar baserade på ordklasser,
satsdelar m.m.
De korpuslingvistiska metoderna har berikat forskningen inom engelska och visat vägen till
nyttoeffekter som följer av tvärvetenskaplig forskning. Allt oftare tillämpas korpuslingvistiska
metoder för analyser av språkbruksmönster inom t.ex. sociolingvistiska undersökningar eller
studier inom pragmatik eller kognitiv språkvetenskap. Sedan 1990-talet har denna trend
2

genomsyrat historiska språkstudier och lett till att områden som historisk sociolingvistik och
historisk pragmatik har etablerats och kombinerats med korpuslingvistiska metoder. Ett nytt
område i detta sammanhang är forskning inom tidiga talspråksrelaterade texter
(rättegångsprotokoll, vittnesmål, dramatexter, brev). Historisk språkforskning baserad på
elektroniska källor tillhör de mest dynamiska analysramarna inom anglistiken idag och har
delvis bidragit till ett ökande intresse för t.ex. den sena nyengelskan (ca.1700–1900).
Korpuslingvistiska metoder har också på ett framgångsrikt sätt kombinerats med
experimentella metoder i analyser av forskning på semantiska och pragmatiska
språkbruksfenomen. Viktiga områden som har fått ett verkligt lyft genom korpusstudier är
språkinlärningsforskning och språkdidaktik samt kontrastiva studier. De två förstnämnda
baseras ofta på korpusar som innehåller talspråk eller skrivna texter producerade av studenter
och de sistnämnda kan baseras på kontrastivt inriktade textkorpusar där texter i källspråket
har sina motsvarigheter i översättningar. I de s.k. parallellkorpusarna har källtexterna och
måltexterna relaterats till varandra vad avser enheter såsom stycke, mening och ord. Detta
underlättar kontrastiva undersökningar baserade på materialet, t.ex. hur översättarna har valt
att överföra uttryck från källtexter till måltexter eller hur de olika språksystemen skiljer sig åt
eller liknar varandra.
Utöver kvalitativa analyser (t.ex. i undersökningar av fenomen inom semantik och pragmatik)
använder man kvantitativa metoder och sofistikerade statistiska tekniker i beskrivning av
språkbruksmönster (t.ex. i variationsstudier). Bland de ämnen som har fått betydande
uppmärksamhet i senare forskning inom engelska kan räknas verbkonstruktioner och särskilt
modala hjälpverb, diskursmarkörer och olika grammatikaliseringsfenomen. Alla dessa är
ämnen som lämpar sig för korpusbaserad datainsamling. En svaghet i det korpusdominerade
förfarandesättet kan vara att ämnen som förutsätter tidskrävande manuell excerpering av data
blir försummade. Således har intresset för studier inom t.ex. historisk fonologi minskat i
jämförelse med forskningsläget för några decennier sedan.
Utöver sina nationella konferenser har forskare inom engelsk språkvetenskap möjlighet att
delta i ett antal internationella konferensserier. Till dessa kan räknas International Society for
the Linguistics of English (ISLE), International Conference on English Historical Linguistics
(ICEHL), International Computer Archive of Modern and Medieval English
(ICAME) -konferenserna samt periodspecifika konferenser bl.a. International Society of
Anglo-Saxonists (ISAS) och International Conference on Late Modern English (LModE). Av
dessa är den förstnämnda kanske det bredaste forum som väl återspeglar de mångfaldiga
intresseområdena inom anglistiken. Temat för den kommande tredje ISLE-konferensen
(augusti 2014) är ”Building Bridges – inter- and intradisciplinary research” och
presentationerna i det preliminära programmet behandlar studier inom språklig variation,
språkhistoria, grammatik, genrer, nya media (web, twitter, skype), sociolingvistik, semantik,
pragmatik, stilistik, dialektologi och engelskans globala språkformer.
Angående framtiden vore det önskvärt att satsa på språklig och annan annotering av befintliga
korpusar och normalisering av stavningsvariation i tidiga texter samt att utveckla nya
elektroniska resurser för att täcka existerande luckor i materialet. Trots att forskare i engelska
är relativt lyckligt lottade med alla verktyg de redan har finns det ett stort behov av källor som
skulle innehålla t.ex. kvinnors språk och språk producerat av formellt icke-skolade
informanter i det förflutna. Det skulle också vara önskvärt att investera i manuskriptforskning
för att breda den nuvarande textuella basen. Angående dagens engelska vore det viktigt att
främja uppbyggandet av elektroniska källor som innehåller material representativt för de nya
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språkformerna i språkbruksforum som internet, facebook och bloggar. Då antalet som talar
engelska som ett andraspråk eller främmande språk i dag överstiger antalet språkanvändare
med engelska som modersmål är det givetvis av stor vikt att även de förra representeras i
materialet.
Ett sätt att främja nydanande forskning vore att fortsätta att främja tvärvetenskapliga projekt
och då gärna inom det internationella sammanhanget. Dessa projekt ger utrymme för
bearbetning av nya forskningsfrågor som kan leda till oväntade upptäckter. Inom tillämpad
forskning vore det värdefullt att satsa på fördjupade studier inom
språkinlärningsproblematiken: intresset för detta område har ökat betydligt bland forskare
under de senaste åren. Forskning på engelskans globala former och deras historia tillhör också
de områden som skulle erbjuda en möjlighet att på ett internationellt konkurrenskraftigt sätt
bidra till spetsforskning inom anglistiken.

HS-forskningen om 5–7 år
Rent allmänt skulle HS-forskningens genomslag kunna ökas med intensifiering av
internationaliseringsarbete och med ökade insatser för främjandet av tvärvetenskapliga
projekt. Det är viktigt att HS-forskare i Sverige tillhör den internationella forskningsfronten
och bidrar till den vetenskapliga dialogen med dynamiska insatser. Det vore intressant att se
språkvetare bidra till forskning inom t.ex. socialhistoria, maktutövning i samhället eller
kommunikation inom teknologiska områden. Då beredning av tvärvetenskapliga
projektansökningar är tidskrävande vore det önskvärt att kunna söka medel för bearbetning av
dem.
Trots vikten av tvärvetenskapliga insatser vore det väsentligt att fortsätta att bidra till
grundforskning inom ämnenas kärnområden. Resultat från denna forskning driver
utvecklingen på ett område och ger ofta förutsättningar för tvärvetenskapliga frågeställningar
och framgångsrik tillämpad forskning.
Det vore önskvärt att de många olika forskningsinitiativ som tas för att göra texter tillgängliga
som språkvetenskapligt primärmaterial kunde bli mer samordnade än vad som är fallet i dag.
Genom att utveckla internationella standarder för t.ex. elektronisk edering och
ordklasstaggning skulle forskningsarbetet kunna effektiviseras.
På senare år är statistiken ett forskningsfält som korpuslingvistiken dragit stor nytta av.
Genom mer allmänt utnyttjande av de metoder statistiken erbjuder för analys av kvantitativt
material skulle språkforskare med betydligt större säkerhet kunna urskilja mönster i sina
resultat.
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Teologi och religionsvetenskap
Svensk forskning inom teologi och religionsvetenskap är välutvecklad och internationellt
erkänd. Denna forskning bedrivs inom ramen för olika vetenskapliga discipliner och vid flera
universitet och högskolor. Som all högkvalitativ akademisk forskning ska också den inom
religionsvetenskap och teologi bedömas enligt vanliga vetenskapliga kriterier. Samtidigt äger
forskningen i religionsvetenskap och teologi mycket hög samhällsrelevans vilket gör det
angeläget att forskarna också använder relevans-kriteriet vid utformningen av olika slags
projekt och nya satsningar.
Här erbjuds en reflektion över frågan om varför religionsvetenskaplig forskning är viktig i ett
samhällsperspektiv vilket exemplifieras med aktuella projekt inom området. Vidare ges några
förslag på sådana framtida satsningar som skulle ytterligare stärka samhällsrelevant och
högkvalitativ forskning inom området. Anspråket är inte att ingående beskriva alla relevanta
projekt utan föra fram några perspektiv som goda exempel på originell och samhällsrelevant
forskning.

Varför behöver samhället religionsvetenskaplig forskning?
Religion är en viktig del i många människors liv. Den har också visat sig betyda mycket för
samhället och inom politiken. Både globalt och i Sverige inkluderar den offentliga sfären
religiösa aktörer samtidigt som många politiska argument och ställningstaganden förankras i
skilda religiösa traditioner. Samtida forskning har visat att den tidigare utbredda förväntan på
att moderniseringen av samhället kommer att leda till mer omfattande och djup sekularisering
inte var berättigad. Vidare ökar medvetenheten om att sekulariseringen har många olika
former och att dessa former ofta är relaterade till skilda religiösa kulturer. Allt detta talar
tydligt för att behovet av vetenskapliga studier av olika religioner kommer att öka.
Samhället behöver djupa kunskaper och kritiska perspektiv på religioner som
religionsvetenskaplig forskning kan erbjuda. Skulle man vilja kort sammanfatta
samhällsnyttan av religionsvetenskaplig och teologisk forskning så ligger den i konstruktiv
tolkning och kritisk granskning av religiösa normer och praktiker. Religionsvetenskaplig
forskning liksom forskning inom teologi liknar samhällsvetenskap och humaniora vad gäller
denna kritiska ansats. Den globala utveckling som idag beskrivs i termer av postsekularism
eller religionens återkomst gör religionsvetenskapens kritiska uppdrag ännu mer angeläget i
förhållande till både samhället i stort och konkreta religiösa aktörer.
Forskarnas kompetens är avgörande för att universitetsutbildning i religionsvetenskap och
teologi ska hålla fortsatt hög nivå. Forskarnas kompetens tillvaratas i samhällsdebatten liksom
i statliga utredningar som är av stor vikt för den svenska demokratiska traditionen.

1

Religionsvetenskap och teologi – många discipliner och samlad kompetens
Religionsvetenskaplig forskning bedrivs vid flera svenska universitet och högskolor. Denna
forskning förenas av sitt objekt, nämligen religiösa föreställningar och praktiker, samtidigt
som forskare arbetar inom skilda vetenskapliga discipliner såsom religionssociologi,
religionsfilosofi, religionshistoria, bibelvetenskap, exegetik, religionspsykologi,
kyrkovetenskap, systematisk teologi, etik. Religionsvetare och teologer samarbetar med
forskarkolleger inom respektive discipliner vilket gör att de både bidrar till och berikas av
forskningen inom flera vetenskapsgrenar. Religionsvetare har goda och beprövade
erfarenheter av ett mångvetenskapligt samarbete som bygger på både ämneskompetens och
nyfikenhet för andra perspektiv. Under senare tid har flera framgångsrika teologiska och
religionsvetenskapliga projekt bedrivits med flervetenskapliga ansatser.
Ett exempel på sådan forskning är Linnéprogrammet The Impact of Religion som utgör en
excellenssatsning vid Uppsala universitet (2008-2018) och bedrivs med finansiering från VR
och Uppsala universitet. Utgångspunkten för forskningen inom programmet
är religionens ökade synlighet i samhället och hur en lång rad samhällsfenomen påverkas av
och får konsekvenser av religion. Detta belyses i sex forskningsteman vilka sammanlagt
består av omkring 30 projekt. Flera internationella konferenser har anordnats och många
internationella publikationer har utkommit i samarbete mellan sociologer, filosofer och
jurister som tillsammans studerar religionens roll i dagens samhälle. De svenska forskarna är
särskilt framgångsrika vad gäller t.ex. studier av ”religion och media” (arbeten av bl.a.
professor Mia Lövheim) och ”religion och vetenskap” (där professor Mikael Stenmark har
publicerat flera internationellt uppmärksammade verk).
De flesta idag pågående forskningsprojekt inom teologi och religionsvetenskap är traditionella
forskarprojekt vars resultat presenteras i form av monografier och artiklar i internationella
tidskrifter. Svenska religionsvetare har varit framgångsrika och publicerat många
internationellt uppmärksammade och högst relevanta forskningsrapporter. Bland dessa kan
nämnas internationellt väletablerad forskning inom Nya Testamentets exegetik där svenska
forskare visat förmåga att resa nya och politiskt relevanta frågor (professor Samuel Byrskog,
professor James Kelhoffer och professor Jesper Svartvik).

Religion och samhälle
En klar internationell trend som också är märkbar i Sverige är att flera forskare bedriver
projekt som i olika perspektiv bearbetar temat ”Religion och samhälle”. Flera vetenskapliga
satsningar gäller frågan om religionens roll i samhället. I dagens globaliserade samhälle där
religionen är en viktig politisk och social faktor (ett fenomen som beskrivs som religionens
återkomst och/eller post-sekularisering) är det av stor betydelse att sociala, politiska och
kulturella processer studeras med hänsyn tagen till religionen. Därför ökar betydelsen av att
upprätthålla och även höja nivån och omfattningen på religionsvetenskaplig och teologisk
forskning. Dess resultat används vidare av forskare inom andra discipliner såsom politisk
teori, rättsvetenskap och sociologi.
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Studier om religioners och kulturers roll inom området mänskliga rättigheter och demokrati är
ett exempel där svenska forskare är starka. Hit hör delar av det redan nämnda Impact
programmet men också flera andra framgångsrika projekt. Professor Elena Namli har avslutat
ett VR projekt (2010-2014) vars syfte har varit att kritiskt analysera den traditionella liberala
synen på rätt, moral och politik inom mänskliga rättigheter. I sin monografi Human rights as
ethics, politics, and law har Namli visat hur muslimska, judiska och kristna perspektiv kan
utmana och berika den traditionella människorättspolitiken.
Vid flera universitet och högskolor i Sverige görs nu särskilda satsningar för att stärka och
vidareutveckla forskningskompetens inom islam som har visat sig spela allt större politisk roll
både i Europa och globalt. En första professur i islamsk teologi och filosofi är nu tillsatt vid
Uppsala universitet (professor Mohammad Fazlhashemi). Flera intressanta projekt om islams
politiska dimensioner bedrivs vid Södertörns högskola och Göteborgs universitet. Här är det
av stor vikt att studier av islam inte reduceras till enbart religionshistoriska perspektiv eller
det slags islamologi där islam betraktas som ett studieobjekt i förhållande till vilket forskaren
inte behöver göra några normativa bedömningar. Det är nödvändigt att svenska forskare deltar
i de internationella vetenskapliga diskussionerna om hur den muslimska teologin kan och bör
tolkas och vidareutvecklas i dagens samhälle. Bland de frågor som redan aktualiseras av
svenska forskare inom rättsvetenskap och rättsfilosofi är frågan om innebörden av Sharia och
dess relation till moderna former av juridik och socialetik. Teologisk kompetens är nödvändig
inom ramen för sådana satsningar som ställer höga krav på forskarkompetens och förutsätter
internationellt samarbete.
Ett mycket intressant och nyligen avslutat VR-projekt syftade till att kritiskt granska olika
utformningar av luthersk teologi och etik. Inom projektet genomfördes en kritisk studie av
skilda föreställningar inom luthersk tradition som i hög grad har präglat och fortfarande
präglar svensk politisk och social kultur. Bland annat bearbetades frågan om den lutherska
teologins tendens att legitimera den rådande makten på bekostnad av social rättvisa. Sju
monografier och två internationella samlingsvolymer kommer att publiceras som resultat av
detta projekt.

Några utmaningar
En av framtida utmaningar är utan tvekan ett behov att konsolidera och vidareutveckla
internationellt gångbar och samhällsrelevant forskning om religionens politiska dimensioner.
En sådan inriktning bör inte preciseras alltför snävt dels för att inte hämma forskingens egen
logik, dels för att samhället utvecklas och nya frågor kan uppstå inom även ett kort
tidsperspektiv.
Studier av islam kommer även i framtiden att kräva nya satsningar men också en genomtänkt
strategi som integrerar forskningen i islam i de etablerade forskningsmiljöerna. Det vore
olyckligt för både vetenskap och samhälle om forskning om och i islam skulle utvecklas som
en isolerad kontext. Att utforma projekt där specialister i islam samarbetar med
religionsvetare och teologer inom klassiska teologiska och religionsvetenskapliga discipliner
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skulle stärka fältet och främja forskningen inom islam. Några frågor där sådant samarbete är
av stor vikt är ”tolkning av auktoritativa texter och praktiker”, ”religionernas roll inom
demokrati och mänskliga rättigheter”, ”sociologiska studier av normtransformationer”,
”religion och makt”.
Dagens samhällsutveckling motiverar vidare att religionsvetenskaplig och teologisk forskning
som på olika sätt relaterar till vissa teman förtjänar särskilt stöd och uppmuntran. Sådana
teman kan inkorporeras i satsningar inom hela forskningsområdet.
Religion som politisk faktor är ett viktigt tema som bör studeras i olika vetenskapliga
perspektiv och bearbetas med hänsyn tagen till de nya politiska utmaningarna samt
religionernas politiska synlighet. Sådana studier kan bedrivas inom generella satsningar som
rör forskning om nutida politiskt aktörskap.
Religion, fred och konflikt är ett annat tema, där studier av religionernas potential att
motarbeta direkt och symboliskt våld bör förenas med en kritisk granskning av olika former
av våld där religiösa aktörer eller föreställningar är involverade.
Religion och globaliseringens utmaningar är ett tredje tema, där svenska religionsvetare och
teologer redan har visat stort intresse för att kritiskt studera religionerna i förhållandet till
sådana fenomen som migration, global rättvisa, mänskliga rättigheter och miljöetik.
Nya former av religionskritik är slutligen ett fjärde tema, som äger stor samhällskritisk
potential. Det är viktigt att uppmärksamma att den typ av religionskritik som möter i dagens
mångkulturella samhälle är av ett annat slag än den filosofiska och vetenskapliga
kristendomskritik som var vanlig i mitten av 1900-talet.
Formatet för projekt inom dessa temata bör inte vara alltför stort för att möjliggöra
välavgränsade och genomförbara forskningssatsningar. Fyraåriga projekt med två till fyra
seniora forskare och en till två doktorander är en bra modell vid sidan av det traditionella
enmansprojektet (tre till fyra år).
En utmaning för forskare inom området religionsvetenskap och teologi är att bli ännu bättre
på att publicera sig i internationella sammanhang. Publiceringsstöd är nödvändigt för att
främja en sådan utveckling. Stöd som riktar sig till initierande och genomförande av special
issues av ledande internationella tidskrifter skulle underlätta för många svenska teologer och
religionsvetare. Fortsatt stöd för språkgranskning är också av stor vikt med tanke på
internationaliseringen.
Det är inte önskvärt att sprida forskningsresurser på allt för många olika typer av stöd.
Forskningsprojekt som granskas i öppen och generell konkurrens befrämjar forskningen och
stimulerar både etablerade och unga forskare att tänka i nya banor.
Elena Namli, professor i teologisk etik, Uppsala Universitet
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Lars-Eric Jönsson,
professor i etnologi och forskningsprefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds
universitet.

Anställningsbarhet, tillämpning, relevans, resultat, innovation är ord som kommit till oss, som
surrar i seminarierummen och kring lunchborden. I min vardag befinner jag mig i en
kulturvetenskaplig mångdisciplinär institutionsmiljö med bl.a. konstvetare, idé- och
lärdomshistoriker, bokhistoriker och biblioteks- och informationsvetare. Själv är jag etnolog
med flera års erfarenheter från det statliga utredningsväsendet samt regional och kommunal
kulturmiljövård.
Som etnolog med den sortens erfarenheter har jag inte haft svårt att tänka i termer av
tillämpbarhet och relevans. Med viss självklarhet har vi användning av kunskap och insikter.
Frågan borde alltså inte ställas om vi – samhället – har användning kultur- och
samhällsvetenskaplig forskning utan snarare vilken sorts användning vi talar om och i vilka
sammanhang den kommer till användning.
Jag ska här ge en kort lägesbeskrivning av de forskningsområden jag har bäst kontakt
med men också peka på två problem som vi arbetar med: 1) motsägelsefullheten i kraven på
publicering och samverkan med det omgivande samhället samt 2) sårbarheten i våra relativt
små forskningsmiljöer.
I mitt ämne etnologi har vi sedan länge varit framgångsrika i medicin- och hälsofältet.
Vi är många som sedan 1990-talet har arbetat med dessa frågor. Vi har haft stark
representation på Vårdalinstitutet i Lund. Vi har haft goda framgångar hos stora externa
finansiärer som VR och RJ. Framgången bygger förstås på en genomgående hög kvalitet på
de aktiva forskarna. Men också på att en del av oss har givit tydliga bidrag till ett
verksamhetsfält som så uppenbart efterfrågar kunskap om mänskliga konsekvenser av
medicinska perspektiv och praktiker, av behandling och omhändertagande. Vår forskning har
varit, vad man skulle kunna säga, relevant, såväl i det medicinska fältet som för samhället och
enskilda individer.
Ett annat fält som jag är verksam i – kulturarv och användning av förflutenheter – är
på liknande sätt uppenbart relevant utanför akademin. Genom den omfattande forskning om
kulturarv som pågår på flera lärosäten har kulturarvsfältet inte bara beskrivits och analyserats
utan också kritiskt granskats. Vilka konsekvenser får perspektiv och praktiker i detta fält?
Sedan länge har forskningen varit påtagligt fokuserad på kulturarvsinstitutioners produktion
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av historia, inte minst kopplad till nationella identiteter och föreställda gemenskaper. Vi har
nu även börjat undersöka vilka betydelser t.ex. museers och kulturmiljövårdares aktiviteter
har för de människor som tar del av dem. Vi har också riktat intresset mot hur aktörer utanför
de traditionella kulturarvsinstitutionerna producerar och använder historia. Sätter man bara på
sig rätt glasögon framträder sådan användning och produktion i de mest skilda och vardagliga
sammanhang. Näringsliv, sport, massmedia är några exempel som lämpar sig för ett sådant
studium liksom hur individer – enskilt eller i grupp – bygger upp system av egna och andras
historiska erfarenheter som ett slags orienteringsverktyg för framtida handlingar.

Vi har haft ganska stor beviljningsframgång i vår relativt lilla miljö i Lund. 2014 ingår ett
femtontal disputerade etnologiska forskare. Med något undantag arbetar alla i olika hög grad
med externa forskningsmedel. Alla dessa projekt har starkt påverkat våra kompetenser och
ämnets inriktning. Det finns förstås stora fördelar med detta men också en påtaglig risk. När
vi söker medel är vi inte bara beroende av aktuella utlysningar utan också av den kompetens
vi har skaffat oss genom tidigare projekt. Framgången riskerar i denna mening att verka
konserverande, ett faktum som måste beaktas när vi för upp frågan om så kallade fria
forskningsmedel och sökbara anslag.
Det ska dock också sägas att vi i Lund också har andra starka etnologiska områden,
bl.a. mat/måltid och etnografi utanför universitetet. Inget av dem saknar intressenter utanför
akademin. Mina etnologkollegor har heller inga svårigheter att odla utåtriktad samverkan och
kommunikation. Jag kan dock fortfarande notera en viss ovana att uttrycka sig i termer av t.ex.
tillämpning och resultat. Delvis har detta att göra med att orden så uppenbart har hämtats från
andra vetenskapliga områden som arbetar med just tillämpad forskning vars slutprodukt inte
sällan uttrycks som resultat.
Här någonstans ligger också ett par av våra nuvarande utmaningar. Utifrån ställs krav
på oss att vi ska efterlikna kollegor inom framförallt medicinska och naturvetenskapliga
fakulteter. De för oss numera inte så nya publiceringskraven står i viss mån i vägen för
strävan att kommunicera och samverka med samhället utanför akademin. Såväl etnologer som
kulturvetare i allmänhet skolas in i en språkbehandling som bygger på viljan och förmågan att
kommunicera inte bara inomvetenskapligt utan också med människor och andra aktörer
utanför akademin. Det har varit framgångsrikt men när jag ser mina yngre kollegor noterar jag
också ett växande krav på att publicera sig i internationella tidskrifter. Och därmed också,
vågar jag påstå, ett vikande intresse för den tredje uppgiften.

3
Det finns en inbyggd motsägelse i detta. Å ena sidan belönar akademin
inomvetenskaplig publicering. Å andra sidan höjs kraven på samhällsrelevans och samverkan
med det omgivande samhället. Min övertygelse och förhoppning är att denna den tredje
uppgiften kommer att bli allt mer central för våra vetenskaper.
Låt mig ge ett exempel. I egenskap av forskningsprefekt har jag haft förmånen att
utveckla ett formaliserat och långsiktigt samarbete med Region Skånes kulturnämnd1. Det
samarbetsavtal och konkreta aktiviteter – forskningsprojekt, undervisning, studentpraktiker
etcetera – som detta har lett till är förstås en konsekvens av regionaliseringen av den svenska
kulturpolitiken. Men från vår sida är det också resultatet av en strävan att samverka med det
omgivande samhället. En motsvarande målsättning finns hos Kultur Skåne som vill utveckla
anknytningen till relevant forskning och undervisning.
Det är viktigt att här påpeka att Region Skåne inte ställer krav på oss att producera
omedelbart tillämpbar forskning i termer av t.ex. problemlösande studier. Den sortens
uppdrag står vi på institutionen visserligen inte främmande för. Men regionens företrädare har
också förstått att vi kan bidra med att lyfta nya problem och producera kunskap och insikter
som aktörerna i kulturfältet tidigare inte var medvetna om. Samtidigt ger samarbetena oss
forskare nya insikter i kulturfältets villkor, vilket inte bara befordrar vår forskning utan ger
oss också möjlighet att spetsa de av våra utbildningar som har relevans för kulturfältet.
Jag nämner det här samarbetsavtalet inte endast för att det är det första i sitt slag i
landet utan också för att det till skillnad från de flesta liknande samarbeten inte primärt är
uppbyggt kring ett eller ett par projekt utan bygger på en mer generell vilja till utvecklat
samarbete som inte alltid kräver att pengar byter ägare. Min bedömning är att vi därigenom
har skapat en hållbar relation jämfört med projektbaserade samarbeten.
Vid min institution och fakultet har nu två forskningsutvärderingar – 2008 och 2014 – pekat
på problemet med små forskningsmiljöer och ämnen präglade av ”a lone scholar profile”. Har
vi dragit några slutsatser? Har det fått konsekvenser? Problemen med sådan individbaserad
forskning är att den är störningskänslig. Den bygger på att en individ har kontinuerlig tillgång
till forskningsresurser vilket knappast kan tas för givet i en situation då en växande andel
forskning utförs med externa anslag. Den kan också medverka till att isolera individen från de
samtal och kommunikationsvägar som är fundamentala för framgång. Men det finns forskare

1

Parallellt med Institutionens samarbetsavtal med Region Skåne utarbetades också en
liknande överenskommelse för Fakulteterna för Humaniora och Teologi vid Lunds universitet.
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som fungerar bäst ensamma (utan att vara isolerade) och som är produktiva i flera olika
avseenden. Det är knappast något självändamål att arbeta i grupp.
Med det sagt, har vi på min institution inlett arbetet med att i högre grad än tidigare
organisera vår forskning i miljöer eller grupper. Delvis har detta att göra med att hitta
empiriska och/eller teoretiska tangenter och teman mellan forskare. Ett första steg kan vara att
beskriva en grupps sådana gemensamma nämnare och att hålla en serie seminarier för att
undersöka om och i så fall vad som finns att bygga vidare på. Ett andra steg kan vara att
skaffa resurser för att kunna forska tillsammans och etablera miljön långsiktigt som verksam
och arbetande.
Förutom att underlätta för det intellektuella utbytet tror vi oss kunna höja
beredskapen för de allt vanligare tematiska utlysningarna av externa forskningsmedel genom
att underlätta för och etablera forskning i miljöer. Vår erfarenhet är att det sällan räcker med
kompetenser knutna till enstaka discipliner för att kunna komma ifråga för stora tematiska
utlysningar. En annan sent gjord erfarenhet är att en viss beredskap inför sådana utlysningar
är en förutsättning för framgång.

Sammanfattningsvis kan jag se att vi inom kulturvetenskaperna både har omfamnat och tagit
avstånd från arbetssätt i andra fakulteter. Det är uppenbart att forskare som befinner sig i
nätverk och miljöer generellt sett står bättre rustade än kollegor som är verksamma på egen
hand. Mitt eget ämne, etnologi, har länge varit relativt framgångsrikt avseende extern
forskningsfinansiering. Men den sortens framgång är färskvara. Vi befinner oss i små
forskarkollektiv där en utebliven beviljning kan få avsevärda konsekvenser för storlek och
sammansättning på miljön.
Jag har pekat på det ökade kravet på publicering i internationella peer reviewade
tidskrifter men också på möjligheterna att öka samverkan med det omgivande samhället.
Delvis motverkar dessa två aktiviteter varandra. Belöningssystemet gynnar i hög grad
publicering inom vetenskapen. Samverkan med det omgivande samhället är endast
undantagsvis karriärbefrämjande inom kulturvetenskaperna. Vid tjänstetillsättningar är det
fortfarande dina publikationer som läses och räknas. Att arbeta mycket med samverkan är
inget du bygger en akademisk CV med. Det finns en risk i att våra förändrade
publiceringsvanor kommer att sluta akademien ytterligare mot samhället. Vi måste därför
utveckla belöningssystem som samtidigt omfattar både inomakademisk publicering och
samverkan med det omgivande samhället. Vi måste ha system som erkänner publikationer
både på svenska och på engelska, både i monografisk form och i artikelform.
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Under förutsättning att både vetenskapssamhället och samhället utanför ställer allt
högre krav på oss i termer av nytta, relevans och resultat är det min övertygelse att vi i
framtiden måste utveckla våra aktiviteter inom den tredje uppgiften. Samtidigt är det viktigt
att sådan samverkan inte sker enkom på det omgivande samhällets villkor, att vi inte blir
reaktiva i våra relationer. Vikten av kultur- och samhällsvetenskaplig forskning kan inte
endast vägas mot möjligheten att svara på redan färdigformulerade frågor och problem. Ett av
våra mest väsentliga samhällsbidrag måste vara – och är – förmågan att ställa nya frågor och
formulera tidigare oidentifierade problem.

1
Maaret Koskinen, SU
Varför är HS-forskning viktig?
Svaret på denna fråga har formulerats på följande sätt: Det onekligen en paradox att just i en tid
när HS-forskningens ämnen ifrågasätts som starkast, karakteriseras samhällsutvecklingen överlag
av angelägenheter som är centrala för just denna forskning.
Talande är att det som konstaterades i inledningen till VR:s “Ämnesöversikter 2010” gäller än
mer idag: HS – språkets betydelse, konstens representationskraft, religionens inverkan, historiens
inflytande osv osv – avslöjar de värderingsmönster och andra mekanismer som antingen främjar
eller förhindrar lösningar på de utmaningar som samhällen lokalt och globalt står inför. HS kan
med andra ord inte betraktas isolerat utan, som Sverker Sörlin och andra påpekat, som inbäddat i
andra frågor om tex medicin, digital teknik, ekonomi och klimat.
Ändå betraktas HS-områdets olika forskningsämnen gärna som ett slags ‘hjälpvetenskaper’ –
trots att, som Arne Jarrick uttryckt det, här produceras kunskaper och insikter som inte
produceras någon annanstans och att området kollektivt förvaltar en grundläggande, nödvändig
kunskap som samhällsnyttan (även i snäv betydelse) inte kan klara sig utan.
Problemet står således inte att finna enbart hos HS-området självt. Problemet är också att dess
rön förblir osynliga därför att de verkar indirekt, genom en inbyggd och ofta nödvändig
långsamhet som först på sikt visar sig vara till nytta för samhället. Det finns överlag en tendens
att ta ”humanistiska ekosystem för givet”. (Daniel Sandström i SvD 11 maj 2014)
Problemet är kort sagt (och fortsatt) att synliggöra HS-områdets faktiska bidrag till
samhällsnyttan. Ett sätt att sätta kontur på området är det kontrafaktiska tankeexperimentet – att
(med Ekström/Sörlin i Allting mått. Humanistisk kunskap i framtidens 2012) på allvar försöka
föreställa oss ett samhälle ”där produktionen av varor och nyttigheter fungerade utmärkt, men där
det saknades en fungerande offentlighet, där det inte fanns en sfär där idéer provades och frågor
om samhällets riktning, livets innehåll och värde, historiens väv eller meningen med altsammans
inte diskuterades på något kvalificerat sätt”. (s 45) En liknande tanke finns hos Arne Jarrick:
”Genom sin forskning ger HS-forskare särpräglade bidrag till kunskapens utveckling. Om dessa
forskare inte gjorde vad de gör, skulle vi gå miste om kunskapsvinster som är viktiga för
människor interaktion med varandra/samhället. Problemet är bara att de statsmakter som förser
sådan forskning med medel har svårt att förstå eller erkänna dess vikt, beroende på kortsiktighet.”
(s165)
Andra och måhända mer realistiska synliggöranden är att dels (och än en gång) försöka ringa
in begreppet nytta, dels att verka för en utökad samverkan, både interdiciplinärt och
tvärvetenskapligt, över fakultetsgränserna. Inte för att HS ska ’snylta’ eller agera allmän
konsultbyrå utan tvärtom för att i någon mening skatta på vilka sätt området faktiskt bidrar till
fullt mätbara samhälleliga aktiviteter. Lösningen ligger kort sagt i minskad isolering och utökade
kontaktytor med de andra vetenskaperna – se vidare nedan.
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Kort lägesbeskrivning av forskningen inom det egna området (och HS generellt)
Ämnet Filmvetenskap (FV) är en samlingsbeteckning för studiet av rörliga bilder och bildkulturer
från tiden före filmens genombrott till det samtida medielandskapets dukar, bildskärmar och
digitala plattformar, som fn förändras rasande snabbt ifråga om produktion, distribution och
upplevelse av film och tv. Det audiovisuella kulturarvet lever kort sagt vidare i nya
konstellationer.
Ämnet fokuserar därmed mediala brytpunkter i ett brett teoretiskt, historiskt och nutida
perspektiv. Till det historiska perspektivet på audiovisuella medier hör en mediearkeologisk
approach på arkiv, minne och historieskrivning. Rörliga bilder som individuellt och samhälleligt
minne är således ett i forskningen centralt inbyggt tema. Till ämnets mer nutida perpektiv hör
rörlig audiovisuell kultur med fokus på globalisering och transnationella rörelser – en forskning
som sträcker sig över skiftande produktions- distributions- och visningskontexter och omfattar
allt från samtida produktionspraktiker i såväl reklamfilm som internationella re-makes av svensk
spelfilm till rörliga bilder i konstmuseet, YouTube och mobiltelefonen.
Det är just denna bredd och mångfald som hör till ämnets styrkor. Denna bredd kan kopplas
till VR:s “Ämnesöversikter 2010” där det konstateras att det inom HS bedrivs en livaktig medieoch kommunikationsforskning och att också mer renodlat estetiska vetenskaper som film- konstoch litteraturvetenskap lämnar internationellt sett väsentliga bidrag till kunskapen om
medialiseringsprocesser, t ex medieteknikens kulturhistoria. Det är alldeles sant. Men i ljuset av
det ovansagda måste det samtidigt understrykas att FV numera inte är en renodlad estetisk
vetenskap. Tvärtom, i linje med utökade interdisciplinära samarbeten och i kölvattnet på
digitaliseringen (rörliga bilder finns som sagt även i datorer och mobiler) befinner sig FV i ett
fruktbart interface med det digitala landskapet och därmed även ett utökat mediebegrepp. Just
därför gäller det som konstaterades i VR 2010 än mer: Ämnet FV och medieområdet i stort har
utomordentligt stor potential för tvärdisciplinärt forskarsamarbete och för en brett koncipiread
medialiseringsforskning.
Därtill kommer att vissa ämnen är interdisciplinära i sig själva och att somliga forskningsfrågor
rentav fordrar interdisciplinär genomlysning. I linje med sådana samarbeten ligger vidare
utvecklingmöjligheter för ökad interdisciplinär och även tvärvetenskaplig samverkan avseende
dels metod, dels forskarutbildning:
Metod- och teoriutveckling. Tvärvetenskaplighet och migrerande metoder mellan disciplinerna
medför naturligt nog en större beredvillighet att utveckla metoder. Och om – som beskrivits ovan
– själva forskningsobjektet på ett fält som rörliga bilder eller audiovisuell kultur överlag befinner
sig i förändring är det naturligt att även de metoder med vilka de undersöks står under konstant
utveckling. På området gäller det följaktligen att fortsatt måna om bredd och pluralism och tillse
att forskning sker inom ramen för fältets tvärvetenskapliga traditioner, i såväl teoretiskt,
historiografiskt, estetiskt som kulturhistoriskt hänseende.
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Ett exempel: audiovisuell representation av vithet eller migration, dvs pågående
meningsskapande föreställningvärldar med inbyggd politiskt sprängstoff, som med fördel
genomlyses via en kombination metoder i tex samhällsvetenskap, sociologi, antropologi och
politisk ekonomi. Några andra exempel: bildkulturens roll som business och globaliserad
infrastruktur eller en konsumtionskultur som kan fördjupa samarbetet mellan medievetare och
modeforskare eller filmreklam som kan göra detsamma med företagsekonomi och
socialantropologi. Ett för framtiden växande fält är det metodologiska skifte som tillgången till
’big data’ innebär också beträffande visuell kultur. För att t ex analysera konsumtionsbeteenden,
förutspå terrorattacker eller att kulturkritiskt analysera NSA-övervakning krävs humanistisk
kompetens: ”Stora informationsmängder är en sak, att tolka dem är ett annat”, för att citera en
recension av boken Unchartered. Big data as a lens on human culture (Alexandra Borg i SvD 1
febr 2014).
Forskarutbildning
Men behovet för samverkan över disciplingränser och forskningämnen gäller även
forskarutbildningen och bör därför stödjas via olika bidragsformer. (Det vanligaste är annars att
rekommendera lärosätena att bli mer strategiska vad gäller internationalisering och publicering
(se vidare nedan). Som Anders Ekström påpekar i sin och Sörlins ovannämnda volym (s 106-109)
finns där ett antal argument för en sådan samverkan:
1 Minskade volymer ökar behovet av samverkan, varför det finns starka skäl för att söka nya
former för samverkan kring kurser och internat, nationellt och internationellt, samt över
ämnesgränserna
2 Kunskapsutvecklingen sker i ’mellanrummen’, och teoribildningen är postdisciplinär. Hit hör
fält som får sin karaktär genom själva kombinationen av kvalificerade ämnesingångar (snarare än
att disciplinerna förlorar sin betydelse), t ex visuella kulturstudier och mediehistoria. Därutöver
nämner Ekström områden som så att säga från början formulerar sina forsknings- och
kunskapsintressen i fakultetsöverskridande termer, t ex medical humanities, environmental
humanities och digital humanities.
Just det sistnämnda är i ljuset av ’big data’ av intresse för FV och mediestudier för, som
Sverker Sörlin påpekar, digitala humaniora handlar inte bara om den visuella kulturens och
berättelsernas starka återkomst utan också handlar om IT-samhällets integritetsfrågor, rättigheter
och offentlighetens omvandlingar. (215)
3 Ökade volymer och större inslag av samverkan ger enligt Ekström möjligheter till
forskarutbildningar med flera spår. Den typiska humanistiska forskarutbildningen kan ju
beskrivas som ett mycket individualiserat utbildningsprogram inom mycket enhetliga ramar.
Ökad volym genom ett större inslag av samverkan skulle istället kunna lägga grunden till mer
kollektiva arbetsformer inom ett mer varierat program med flera utgångar.
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Forskarutbildade humanister, skriver han vidare, finns redan i många olika yrken i samhället
och det finns uttrymme för fler. En mer genomtänkt diversifiering av utbildningsmålen skulle t ex
kunna innebära att det inom forskarutbildningar i humaniora gavs möjligheter att efter en
gemensam inledning välja spår som var särskilt utvecklande för avancerade uppgifter i
verksamheter utanför högskolan. Här handlar det avslutar Ekström om en forskarutbildningsmiljö
som präglas av många kontaktytor: mot andra forskarutbildningar och över ämnesgränserna,
genom samverkan kring kurser, genom ett program för utbyte med andra verksamheter där
kunskapsbildning inom HS spelar en viktig roll.
Ett par övriga rekommendationer av vikt för det egna forskningsområdet och HS överlag gäller
internationalisering och behovet av ett vidgat nyttobegrepp:
Utökad internationalisering – inom rimlighetens gränser
Forskare på områden som exempelvis film och medier är på grund av ämnesområdets
internationella karaktär ofta välförankrade i forskningsmiljöer i såväl Europa, USA som Asien,
och nätverken är många. Men även här finns behov av större internationalisering genom utökade
utbyten, nätverk, konferenser och inte minst publikationer. Just på det sistnämnda området håller
som bekant traditionerna på att förändras mot peer review tidskrifter – men det kommer med en
prislapp: ett bibliometrisystem vars effekter inte alltid är av godo.
För det första finns där som många påpekat en oklarhet kring vetenskaplig granskning som
kvalitetsmått. Där finns t ex ingen enhetlighet kring vad som menas med ’vetenskapligt
granskad’. Antologier där bidragen granskats av redaktörer och även andra läsare räknas t ex inte
som vetenskaplig granskning – samtidigt som där finns en trend på HS-området att
publikationsprofilen riktas mot ledande engelskspråkiga förlag. Ändå sätts det likhet mellan
kvalitet och peer reviewtidskrifter. (Universitetsläraren 2014:3, s 10)
Det som fn premieras – publicering i internationella specialtidskrifter – riskerar också att
premiera den redan etablerade forskningen snarare än den nyskapande, vilket i sin tur resulterar i
överproduktion och det som träffande kallats ”meriteringsmakulatur”. På så sätt riskerar
internationalisering paradoxalt nog att förstärka tendensen till en akademisk subkultur och att
(ytterligare) isolera HS, hellre än öka samverkan.
Behovet av ett vidgat nyttobegrepp och den tredje vägen
Det har sagts förr men förtjänar att upprepas: HS-forskningen står för andra värden än den rena
nyttan, åtminstone den som definierats snävt instrumentellt. HS har mer att göra med mening –
för sammanhang, överblick, vidgade perspektiv och föreställningsförmågor, kontaktytor och med
det i många meningar främmande, vilket i sin tur gynnar pluralism, demokrati och kultur i vid
mening.
Nytta i högre utbildningen handlar kort sagt inte bara om (förbättrad) ekonomi och ökad
(materiell) välfärd, utan har vidare uppgifter än så. Och det låter sig förstås sägas. Det är
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naturligtvis lättare för ett amerikanskt Ivy League-college att hävda detta, där man ju har råd med
ett ’liberal arts’-program, dvs det som kallas ”Humanities One” (se den nyligen utkomna norska
rapporten Hva ska vi med humaniora?).1 Här kan ju studenten kombinera humanioraämnen med
naturvetenskap, innan hen går in på eventuella specialiseringar, utan att lärosätet behöver relatera
medlen mot t ex anställningsbarhet, som offentligt finansierade universitet (”Humanities 2”).
Det hindrar inte att även offentligt finansierade institutioner bör verka för ökad samverkan. För
när HS-forskaren konfronteras med insikten att centrala samhällsbärande yrkesutbildingarna, till
jurist, ekonom, läkare och ingenjör, idag har ytterst liten eller ingen humanistisk undervisning
eller forskning, som man konfronteras med de egna ledens naivitet och, inte minst, insikten om
att det ligger i det hållbara samhällets intresse att det t ex finns arkitekter och ingenjörer som kan
göra kvalificerade bedömningar i mänskliga, sociala och andra miljömässiga betingelser.
Lösningen är alltså, än en gång, en ökad grad av forskningssamverkan, det som i ett
amerikanskt perspektiv kallats ”Humanities 3”, en sådan som enligt den norska rapporten ”legger
vekt på ’the materiality of how meaning is made, conveyed, and discarded’, og som kombinerer
kulturstudier (inkludert litteratur- og språkstudier) og medier. Et slikt humaniora vil eksempelvis
integrere politisk økonomi, tekstanalyse, etnografi og miljøstudier, og det vil studere hvordan
mening alltid skapes under særskilte materielle og sosiale betingelser.” (28-29)
I ett svenskt perspektiv motsvaras denna tredje väg av det som Anders Ekström och Sverker
Sörlin pläderar för i den ovannämnda Allting mått (och även Tomas Forser & Thomas Karlsohn,
Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter) – nämligen en ’deltagande’ HS-forskning
som är beredd att korsa disciplingränserna. Bokens huvudtema är till och med att humanister
måste samarbeta över fakultetsgränserna, och man anför t ex Medical Humanities i USA där man
redan sett fördelarna – både de rent ekonomiska och mänskliga – med humaniorakurser för
läkarstudenter. Något liknande finns också i Lund genom bl a kursen Kroppen i
humanioraperspektiv. Även andra framstående exempel på sådana hybrida områden är
Environmental humanities, och kurser som Filosofi i kultur och ekonomi (Bengt Kristersson
Uggla på UU), en ny kandidatutbildning vid SU i Filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi
och ny ingenjörsutbildning vid UU som går ut på att analysera tekniska system i historiska,
sociala och politiska kontexter.
Men dessa enstaka kurser behöver växa mot en fördjupad forskningsamverkan – och återigen:
inte med sikte på att HS-området ska agera ’hjälpvetenskaper’ eller konsultbyrå utan för att
befrämja ömsesidiga framtida utvecklingsmöjligheter. Det är således hög tid att HS-forskare
fortsätter identifiera och, att som Arne Jarrick uttrycker det, ”söker upprätta nya sammanhang där
den egna kunskapen är relevanta och kan omsättas”. (179) Om inte annat tycks det vara just nu
som HS faktiskt efterfrågas av andra vetenskaper, varför man måste satsa – och för att på sikt
kunna bearbeta utbildningspolitiken.
Hur det ska se ut för HS-forskningen om 5-7 år
1
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I den bästa av världar har HS lyckats med missionen att ta bort den utbredda ’humanioraanalfabetismen’ inom inte bara utbildninspolitiken utan även näringslivet. Många har börjat
hänvisa till finansmannen Robert Weil som (i DN Debatt 31 aug 2013) citerade en utredning som
riktades till den amerikanska kongressen och som kritiserade ensidigheten i
ekonomiutbildningarnas utformning, vilka just på grund av sina begränsade perspektiv på natur,
samhälle och kultur utpekades som bidragande orskak till den ekonomiska krisen 2008. (Carnegie
Foundation for the advancement of teaching-rapport at Stanford). ”Min uppfattning”, skrev Weil,
”är att innovation och tillväxt är förutsättningar för stabila samhällen. Men hur (…) ska vi veta
vilken innovation vi behöver om vi inte har förmågan att sätta oss in i människors förutsättningar
och samhällets förändringsprocesser?”
I denna lyckliga sagolika framtid har HS även lyckats med att bibringa insikt bland politiker
och övriga beslutsfattare om de s k ’två kulturerna’ (HS och naturvetenskap) och att de handlar
om olika sorters men likafullt komplementära kunskapsområden. Exempelvis den elementära
insikten att människans individuella och kollektiva meningsskapande inte styrs av kausalitet och
upprepningsbarhet (som i ett labb-experiment) och därför inte är eller kan vara förutsägbart exakt
på samma sätt som inom naturvetenskaperna (’om jag värmer upp en järnstång så utvidgas den’)
och följaktligen inte heller alltid kan kvantifieras i tydliga mätbarheter. Komplexa mänskliga
handlingar som t ex franska revolutionen kan kortsagt inte studeras (som) i ett labb: om dessa
faktorer föreligger, så utbryter (med säkerhet) en revolution.
De medelsgivande makterna har alltså kommit till insikt om att HS-forskaren forskar i sådant
som med ett snävt vetenskapsideal skulle förbli outforskat – och anpassat resurserna därefter.
Framför allt har de insett att det var just det komplexa, det som tar tid, det som verkar över tid
och tar tid att förstå som inte platsar i ett snävt nyttotänkande – men nu behövs mer än någonsin.

Forskningsöversikt HS-området: Filosofi

1. Varför humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktig
När man diskuterar ett forskningsområdes betydelse för samhället i stort kan man göra det
utifrån flera olika perspektiv. Man kan diskutera områdets samhällsekonomiska bidrag, dess
betydelse för tillväxt och BNP; man kan diskutera hur forskning inom området bidrar till att
lösa specifika samhällsproblem, eller dess betydelse för en välfungerande demokrati. Man kan
också diskutera i vilken utsträckning forskningen bidrar till den samhälleliga lyckan, inte mätt
i tillväxt utan i termer av livskvalitet och tillfredsställelse.
När det gäller humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning lyfter man ofta fram dess
betydelse för det demokratiska samhället. Detta är inte orimligt. En välfungerande demokrati
kräver kunskap om historiska, politiska och kulturella samband; den kräver kritisk reflektion
och argumentation runt svåra värde- och fördelningsfrågor. Det är inte en tillfällighet att
totalitära regimer motarbetar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, och är mer
toleranta gentemot forskning inom matematik och naturvetenskap. Utifrån ett
demokratiperspektiv är det också av största vikt att kunskapen är allmänt spridd bland
medborgarna – att de har den kunskap som krävs för att delta i den demokratiska processen,
inklusive förmågan att kritiskt granska information och värdera argument. Inte minst gäller
detta för dagens samhälle då vi översköljs av ’information’ från mer eller mindre pålitliga
källor. Härvidlag finns också en viktig skillnad mellan forskning inom naturvetenskap och
forskning inom HS-området. Vad gäller naturvetenskap är det viktigt att det finns ett antal
experter som har den kunskap som krävs (läkare, ingenjörer, fysiker, etc.) men när det gäller
HS-området är det av största vikt att kunskapen inte bara innehas enbart av experterna utan av
allmänheten i stort. Av detta skäl är kopplingen mellan forskning och undervisning helt
avgörande inom HS-området. På samma sätt är det av vikt att forskarna inom HS-området når
utanför akademien: Samhället har ett behov av experter vilka kan användas för att belysa
komplexa samhällsfrågor på ett objektivt sätt, utan att utgöra en partsinlaga.
Man brukar också betona HS-forskningens betydelse när det gäller att hantera de stora
samtidsproblemen: Den globala uppvärmningen, pandemier, främlingsfientlighet, terrorism,
vattenbrist, massarbetslöshet, med mera. För att angripa problem av detta komplexa slag är
forskning inom samhällsvetenskap och humaniora lika avgörande som forskning inom
naturvetenskap och teknik. Man har länge talat om klyftan mellan de ’två kulturerna’, den
humanistiska traditionen har ställts mot den naturvetenskapliga. På senare tid har man ibland
föreslagit att det finns en liknande klyfta mellan samhällsvetenskap, med dess ofta mer
kvantifierande metoder, och humaniora. Beskrivningar av detta slag innefattar alltid farliga
förenklingar och bör ifrågasättas. Även om de vetenskapliga metoderna skiljer sig åt, syftar
all vetenskap ytterst till att öka vår kunskap om världen och människan, och att göra detta
genom objektiva metoder byggda på argumentation och evidens. En och samma händelse kan
studeras utifrån olika perspektiv – en mänsklig handling kan till exempel förstås på ett
neurofysiologiskt, medicinskt, psykologiskt och kulturellt plan, och varje sådant perspektiv
bidrar till en ökad kunskap och djupare förståelse. Att inse detta är helt avgörande om vi ska
klara de stora utmaningar världen står inför i dag.
Det vore emellertid ett misstag att inte också betona HS-forskningens samhällsekonomiska
betydelse. Sedan industrialismens genombrott har samhällsekonomin varit tydligt kopplad till
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framsteg inom naturvetenskap och teknik, men när vi nu står inför en övergång till ett radikalt
annorlunda samhälle, kunskaps- eller informationssamhället, finns det skäl att vidga
perspektivet. I början av 2000-talet förutspådde SEC (Samhällsvetenskapligt och Ekonomiskt
Center) att 75% av de nya arbeten som kommer att efterfrågas nästa sekel ännu inte är
uppfunna. Ett decennium senare kan vi se hur detta redan gör ett avtryck bland arbetsgivare.
Företag som Google och Apple letar inte efter människor med en utpräglad bakgrund inom
teknik och naturvetenskap utan betonar betydelsen av en utbildning inom ’liberal arts’: de
söker människor som har en bred kunskap och stark analytisk förmåga, är kreativa och goda
problemlösare (New York Times 2014-0419). Detta gäller även svenska arbetsgivare. I en
rapport från TCO, ’Jakten på anställningsbarhet’ (2007), framgår tydligt att arbetsmarknaden
önskar mer bredd på utbildningarna; man efterfrågar generiska kunskaper och kritiskt
tänkande och betonar betydelsen av klassisk bildning (Fokus 2012-13). Det samhälle som har
en forskningspolitik vilken uppmuntrar bredd, kreativitet och analytisk förmåga står därför
bättre rustat inför framtiden än det samhälle som låser fast sig vid tidigare idéer om vad som
är tillämpbart och nyttigt. Det har alltid varit mycket svårt att förutspå exakt vilken
grundforskning som kommer att leda till den största samhällsekonomiska nyttan (filosofen
Freges forskning i logik och språkfilosofi var t ex av avgörande betydelse för datorernas
utveckling), men det är i dag svårare än någonsin och det kräver forskningssatsningar på en
bred front.
Slutligen är HS-forskning av stor betydelse för den allmänna lyckan. För att skapa ett
samhälle där människor förmår leva tillfredsställande liv krävs kunskap om människan från
ett psykologiskt, filosofiskt, kulturellt och sociologiskt perspektiv. På senare tid har
lyckoforskning utvecklats som ett vitalt och tvärvetenskapligt område. Bland annat har man
studerat relationen mellan ekonomiskt välstånd och lycka, och funnit att sambandet är ganska
komplext. Till exempel har det visat sig att fördelningen av tillgångar är mer avgörande för
den allmänna lyckan än totala tillgångar, och framstående ekonomer har föreslagit att man
borde fokusera inte bara på BNP utan också på ’Gross National Happiness’ (Ben Bernanke,
Bloomberg Business Week 2012-08-06). Man har också funnit att vanliga idéer om vad som
leder till lycka (av det slag man finner i självhjälpsböcker) är felaktiga och att människor är
mycket dåliga på att förutse vad som kommer att göra dem lyckliga. Seriös forskning inom
detta område är ytterligare en viktig uppgift för HS-området. Dessutom står det klart att ett
rikt kulturellt utbud är avgörande för lyckan och här har framför allt forskning inom
humaniora en viktig kulturbärande funktion.

2. Lägesbeskrivning filosofi
Filosofin i Sverige befinner sig i något av en vetenskaplig guldålder. Inte en utan flera
filosofiska institutioner i Sverige är internationellt framstående och inom flera områden
bedrivs världsledande forskning, t ex inom språkfilosofi, kunskapsteori, metafysik och
moralfilosofi. De svenska forskarna publicerar sig regelbundet i internationella, peergranskade tidskrifter, de föreläser världen över och de medverkar i en mängd viktiga
internationella nätverk. Utannonserade tjänster i filosofi söks av forskare från hela världen
och internationella gästforskare och doktorander besöker regelbundet våra institutioner.
Nedan följer några exempel, men det ska betonas att det i detta sammanhang endast är möjligt
att lyfta fram de centrala områdena.
Språkfilosofi och logik. Språkfilosofin behandlar grundläggande frågor som rör språklig
mening, tolkning, och sanning, och man studerar språket både som ett formellt system och
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som ett redskap i komplexa kommunikativa situationer. Språkfilosofin bedrivs också i nära
samarbete med medvetandefilosofi, där man bland annat studerar relationen mellan
språkinnehåll och tankeinnehåll. Logikens centrala tema är giltiga slutledningars natur, och
ämnet har kopplingar till språkfilosofi, matematiska grundvalsstudier, datavetenskap och
kognitionsvetenskap. Inom Sverige finns en tradition av framstående forskning inom både
logik och språkfilosofi, och detta har bidragit till att det för närvarande finns ett flertal
internationellt ledande forskare inom dessa områden, framför allt i Göteborg, Stockholm,
Uppsala och Umeå. Flera institutioner ingår i internationella nätverk. T ex deltar Stockholms
universitet i ett europeiskt nätverk för språk- och medvetandefilosofi (PLM), vilket
regelbundet arrangerar konferenser, workshops och doktorandkurser runt om i Europa.
Ledande svenska forskare har också deltagit i flera internationella forskningsprojekt i ämnet,
däribland projekt inom EU’s ramverk 7. Göteborgs universitet har nyligen fått ett stort VRbidrag för rekrytering av en internationellt framstående språkfilosof från England.
Kunskapsteori och metafysik. Under de senaste två decennierna har forskning inom
kunskapsteori och metafysik blivit allt starkare i Sverige. Kunskapsteorin behandlar frågor
som rör kunskapens natur och yttersta grunder, förhållandet mellan olika slag av kunskap, och
rättfärdigandets natur. Man använder sig också av logiska redskap för att undersöka
kunskapsteoretiska begrepp som evidens och koherens. Internationellt framstående forskning
inom kunskapsteori bedrivs vid flera institutioner i Sverige, främst i Lund och vid KTH, ofta
med kopplingar till vetenskapsteori, beslutsteori och kognitionsforskning. Metafysiken
studerar verklighetens mest fundamentala struktur och egenskaper, där begrepp som tid, rum
och orsak står i centrum. Det finns för närvarande flera framstående forskare inom området,
framför allt i Göteborg och Stockholm, med täta internationella kontakter.
Moralfilosofi. Det finns en stark tradition av forskning inom moralfilosofi i Sverige. För
närvarande bedrivs internationellt framstående forskning inom ett flertal olika områden,
däribland axiologi (teorier om moraliskt värde), metaetik (teorier om moralens natur och
moralisk kunskap), formell etik (där man använder sig av formella metoder från ekonomi,
logik, och matematik), samt tillämpad etik (framför allt bioetik). Forskare från alla landets
institutioner är aktiva inom dessa områden och har en stor närvaro på den internationella
scenen. Metaetik och axiologi är särskilt starkt i Göteborg, Lund, Uppsala och Stockholm,
och tillämpad etik är framstående i Göteborg, Linköping, Stockholm och Umeå. Göteborg har
just tilldelats ett stort bidrag från VR för rekrytering av en moralfilosof från Kanada. För att
underlätta internationell samverkan har flera centrum bildats runt om i landet. I Stockholm
finns ett center för bioetik CHE (ett samarbete mellan Stockholms universitet, KTH och
Karolinska institutet) vilket samverkar med ett liknande center vid Oxfords universitet. Man
har också nyligen startat Centre for the Ethics of War and Peace, lett av en
Wallenbergstipendiat från Storbritannien. Ett internationellt projekt som för samman
moralfilosofi, politisk filosofi och ekonomisk teori drivs inom ramarna för The FrancoSwedish Program in Economics and Philosophy, där man forskar runt etiska frågor rörande
framtida generationer, global uppvärmning, demokratisk teori, mm.
Utöver dessa centrala områden bedrivs internationellt uppmärksammad forskning inom
estetik, filosofihistoria och handlingsteori. Estetisk forskning förekommer framför allt vid
Uppsala och Södertörn, och man arrangerar regelbundet internationella konferenser i ämnet
och deltar i stora forskningsprojekt. I Uppsala har professuren i estetik nyligen tilldelats en
ledande forskare från England. Inom estetiken finns också en nära anknytning till konstlivet i
Sverige, särskilt bland Södertörns forskare.
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Den filosofiska forskningen generellt röner stort intresse utanför akademin, och ett flertal
forskare bidrar flitigt i press, radio och TV. Det kan röra sig om tillämpad etik, där man
diskuterar moraliska problem som uppstår inom medicin (t ex dödshjälp) eller sport (doping).
Det kan röra sig om riskbedömningar och beslutsteori (t ex vad gäller trafikfrågor och
energifrågor), om fördelningsfrågor och framtida generationer. Ett viktigt bidrag är också
filosofiska perspektiv på den framväxande, ovan nämnda, lyckoforskningen, där man
diskuterar vad lycka är, hur den kan mätas och hur ett samhälle bäst främjar den allmänna
lyckan. Filosofer deltar också i flera sammanhang där man tangerar andra teoretiska
vetenskaper, till exempel i diskussioner om medvetandets natur, fri vilja, minnets natur,
språklig kommunikation och kvantfysik.
Sammanfattningsvis är svensk filosofi internationellt framstående inom ett flertal centrala
ämnesområden. Det är av stor vikt att upprätthålla detta, bland annat genom att se till att det
fortsatt finns medel inte bara för forskningsprojekt utan också för internationella samarbeten,
konferenser och nätverk.

3. Hur bör HS-forskningen se ut om 5-7 år?
Man bör beakta tre centrala aspekter när man diskuterar utformningen av den framtida HSforskningen:
(i) Bidragsformer. Det är önskvärt med en viss flexibilitet vad gäller bidragsformer, både
avseende storlek och utformning. Utan tvekan behövs projektbidrag av det slag som VR för
närvarande delar ut, där enskilda forskare söker bidrag för väl avgränsade projekt och där
bedömningen avgörs av projektets kvalitet. Denna form av bidrag är särskilt viktig för yngre
forskare som försöker etablera sig. Det vore dock önskvärt om det också fanns möjlighet för
etablerade forskare att söka pengar under enklare former, där det inte krävs att man skriver en
detaljerad och arbetskrävande projektansökan, utan där man kan hänvisa till den forskning
man bedriver och de meriter man har. Seniora forskare är som regel redan involverade i ett
antal stora forskningsuppgifter och behovet av nya projekt är litet. I stället är det av vikt att de
ges medel att genomföra den forskning de redan påbörjat och blivit internationellt kända för.
Rent generellt är det av betydelse att inte detaljstyra forskningen. Satsningar på stora projekt
eller tematiska projekt är mindre fruktbart än att låta forskarna själva styra inriktningen. Det
ska vara möjligt att söka medel för större projekt men det är inte givet att ett större projekt är
bättre. Inom naturvetenskap finns uppenbara samarbetsfördelar, framför allt vad gäller
experiment, men inom HS-området är det inte alltid fallet att större är bättre.
I detta sammanhang bör det betonas att forskning inom HS-området är förhållandevis billig,
och att man kan uppnå internationellt ledande forskning med ganska små medel. Ett litet land
som Sverige kan inte hoppas på att vara internationellt framstående inom mer än ett fåtal
områden inom naturvetenskap och teknik, men när det gäller HS-forskning är det fullt möjligt
att vara framstående inom flera områden. Det är av intresse att notera att flera amerikanska
universitet har utnyttjat detta för att höja sin internationella forskningsprofil. Till exempel har
universitet som annars inte varit särskilt framstående (Rutgers och New York University)
satsat stora medel på sina filosofiinstitutioner och som ett resultat är dessa lärosäten nu helt
världsledande inom filosofi. En extra satsning på delar av HS-forskningen skulle på liknande
vis kunna stärka Sveriges internationella status som forskningsnation till en rimlig kostnad.
Ett steg i denna riktning är VR’s särskilda satsning på rekryteringar av internationellt
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framstående forskare, vilket lett till lyckade internationella rekryteringar i moralfilosofi och
språkfilosofi vid Göteborgs universitet.
(ii) Tvärvetenskap. Under senare tid har tvärvetenskaplig forskning uppmuntrats och
projektutlysningar både på nationell och internationell nivå är ofta av tvärvetenskaplig natur.
Det finns skäl att reflektera över den tvärvetenskapliga forskningens natur och hur
tvärvetenskapliga projekt bör utformas. Den bästa tvärvetenskapen är inte nödvändigtvis den
som är genuint tvärvetenskaplig, i bemärkelsen att två vetenskaper metod- och ämnesmässigt
går samman. Den bästa tvärvetenskapen är ofta mindre genomgripande och innefattar snarare
tvärvetenskapliga möten, där man tar sig an närliggande ämnen från olika vetenskapliga
perspektiv. Till exempel deltog nyligen svenska filosofer i ett internationellt projekt om
intersubjektiv förståelse (initierat av European Science Foundation), i samarbete med
psykologer, kognitionsvetare och neurofysiologer. Projektet ledde till intressanta möten
mellan disciplinerna utan att den forskning som bedrevs i sig var tvärvetenskaplig till sin
natur.
På samma sätt är tvärvetenskapliga möten på grund- och forskarutbildning av stor betydelse.
Vad gäller forskarutbildning har detta ägt rum inom ramen för olika forskarskolor men det är
slående hur ensidig den svenska högskoleutbildningen är på grundnivå. Kandidatexamen vid
svenska universitet och högskolor är vanligen smalt yrkesinriktad (juristutbildning,
ekonomutbildning, kulturvetarutbildning, etc.) och mycket liten möjlighet ges att införskaffa
den bredd som den framtida arbetsmarknaden efterfrågar. Samverkan mellan olika ämnen
inom HS-området, skulle kunna vara ett första steg i en riktning mot en flexiblare och mera
givande grundutbildning. Ett intressant exempel är den kandidatutbildning i filosofi,
statsvetenskap och ekonomi som nyligen startats i Lund och Stockholm (efter en modell som
länge funnits i Oxford). Ett annat gott exempel är det Liberal Arts-program som sedan 2011
finns vid Göteborgs universitet.
(iii) Utvärderingar. Universitet och högskolor har under senare tid tyngts av ett otal
utvärderingar, där man utvärderat både grundutbildning och forskning. Arbetet med dessa
utvärderingar har tagit mycket stor tid och energi från aktiva forskare – både de forskare som
behövt skriva diverse självvärderingar och de forskare som befunnit sig på den ’andra sidan’
och ägnat tid åt att bedöma forskning och utbildning. Sammantaget innebär detta ett
omfattande slöseri med forskarresurser, särskilt i ett land som Sverige där antalet forskare är
begränsat.
Detta fokus på olika former av utvärderingar är en del av en internationell trend och det finns
skäl att oroa sig för att svensk forskning kommer att drabbas ytterligare framöver. Till
exempel undersöker man nu möjligheten att tillämpa någon version av REF-modellen från
Storbritannien. Modellen har varit mycket kritiserad av ledande akademiker i England (inom
filosofi har t ex forskare från Oxford nyligen sökt sig till Sverige för att slippa bördan av
REF). Man bör därför vara mycket skeptisk till förslaget att införa något liknande i Sverige.
Därmed inte sagt att forskning inte ska utvärderas. Målet måste dock vara att göra detta på ett
sätt som är minimalt betungande för forskarna och systemet i sin helhet. Det finns väl
beprövade, goda mått på forskning som kan användas (publikationer, citeringar, deltagande i
internationella närverk, etc.), i stället för att uppfinna kostsamma och arbetskrävande andra
modeller. Ofta innebär dessa ’nya modeller’ också en form av onödigt dubbelarbete. När en
artikel accepteras för publikation i en internationell tidskrift har den bedömts av minst två
oberoende forskare (samt av en redaktion bestående av ämnesexperter), vilket betyder att
kvalitetsgranskning är inbyggd i processen. Att sedan använda REF-modellen och kräva att
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andra forskare återigen läser och bedömer de publicerade artiklarna, är både ineffektivt och
omotiverat. Sverige bör satsa på att kvalitetsgranska forskning på ett sätt som är mer effektivt
och undvika modeller där själva utvärderingen i sig utgör ett hot mot forskningens kvalitet.

Åsa Wikforss
Filosofiska institutionen
Stockholms universitet
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Research on Conflict, Peace, and Security
Kristine Höglund and Anders Themnér
Draft 140523
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Peace and conflict research as an academic discipline is by its nature policy-oriented, aimed at
promoting and sustaining peace (Aggestam Gleditsch 2014; Wallensteen 2011). Given the
destructive impact of war and large-scale violence on societal development, this type of research
is therefore of immediate relevance for the goals of Swedish development assistance. It is well
documented, not least due to Swedish research, that violent conflict increases poverty and
mortality and hinders health, education and democratization (Brück et al 2011). While progress
has been made globally towards poverty reduction, “areas characterized by repeated cycles of
political and criminal violence are being left far behind, their economic growth compromised and
their human indicators stagnant” (World Bank 2011, 1). World poverty is estimated to be
increasingly concentrated to conflict-affected and fragile states in the years to come (OECD
2014). Preventive action and adequately designed policies can contribute not only to reducing the
number of casualties, but also to furthering social, economic and political development. Since
countries that recently have experienced civil war are particularly vulnerable to renewed conflict,
conflict prevention need to remain a top priority on the development agenda.
Description of Swedish Research
Peace and conflict research has existed as a separate research field in Sweden since the early
1970s, and the first professors were appointed in 1985 (at Uppsala University and University of
Gothenburg). At its core is research on the causes and dynamics of violent conflict and war,
durable conflict resolution, and threats to human and national security from a broad perspective. 1
A fundamental characteristic of peace and conflict research has been its ambition to integrate
multiple perspectives to enhance the understanding of violent conflict, and it has in particular
found inspiration in sociology, economics, anthropology, psychology, and political science.
Research related to peace, conflict and security is conducted under different labels and is related
to sub-disciplines such as security studies, war studies, development studies, and international
relations. This report concerns peace and conflict research writ large, including security studies
from a developmental perspective, and recognizes that individual researchers working on issues
related to war, peace and security may identify themselves as primarily belonging to a different
subject area.
The largest research environments are located at Uppsala University (Department of Peace and
Conflict Research), Lund University (Department of Political Science), University of Gothenburg
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The formation of the discipline had a distinct Scandinavian component with the Norwegian academic Johan Galtung being one
of the founding fathers. This has probably served to strengthen peace research in Scandinavian context vis-à-vis security studies
and related disciplines.

(Peace and Development, School of Global Studies), and Umeå University (Department of
Political Science), which offer slightly different research profiles. Research and educational
programmes are also conducted at Malmö University and Linnaeus University and the Swedish
National Defence College produce research and education on peace, war and security. In
addition, there are several more policy-oriented research institutions dealing with these themes, in
particular the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the Swedish Institute for
International Affairs (UI), and the Nordic Africa Institute (NAI). Given the organisation of the
research, where only the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University forms
an independent university department, it is difficult to provide statistics concerning the number of
researchers, publications, citations etc.
Research in Sweden broadly covers five different areas, as further discussed below. A notable
trend here over time has been a considerable broadening of the field to include new areas and
concerns, as a reflection of new realities.
Causes of conflict. Research on inter-state and international armed conflicts is part of the Swedish
research, but it is currently focused more on internal armed conflict and civil war, especially
when compared to international research. This research concerns issues such as mobilization
strategies; forced migration and ethnic cleansing; structural inequalities, poverty and corruption;
governance, democracy and democratisation; and conflict prevention. There has been an
important shift away from the state as the unit of analysis and a much stronger focus on localised
dimensions of conflict, including communal conflict and conflict caused by environmental stress.
Dynamics of conflict, peacekeeping and military intervention. Focusing on the dynamics of
armed conflict, Swedish research has addressed the escalation and impact of specific categories
of violence during war, such as violence against civilians and gender-based violence during war,
and violence against peacekeepers. As such, Swedish research is an active part of an international
trend questioning the relevance of the traditional concept of war, focused on conventional
warfare. Research also addresses various issues related to international interventions, including
economic sanctions, civil-military relations and coordination, and the conditions and impact of
military intervention and peacekeeping, including gender and regional dimensions.
Conflict resolution, negotiation and mediation. Swedish peace research has a strong focus on
issues related to conflict resolution, negotiation, and provides alternative perspectives on this
field which traditionally has been dominated by American scholarship. It explores factors which
drive negotiation processes and explain the outcome. Mediation research is concerned with the
characteristics, strategies and functions of mediators. Conflict resolution research more generally
includes work on ripeness, inclusiveness in peace processes, and the role and impact of violence
on these. Part of this research is related to identity formation, linking conflict resolution to
broader transformation of society and relationships between antagonists.
Peacebuilding, justice and durable peace
The short-term and long-term predicaments of peace have been studied in relation to
peacebuilding and processes which seek to bring about not only the end of violent conflict, but
also the conditions for a just and durable peace, reconciliation and development. This field of
research includes disarmament, demobilisation and reintegration, the role of transitional justice
mechanisms such as tribunals and truth commissions, reconciliation processes including
dimensions of gender and psychology, international-local power relations in peacebuilding
interventions, civil society and diaspora politics, socioeconomic aspects of peacebuilding, as well
as governance, political order and democratization in the wake of war.
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New security threats
Security has been approached from several perspectives, ranging from the individual level to the
global level. Research within this strand contain studies on crisis management, securitisation of
different issue areas (borders, HIV etc.), the security-development nexus, migration, the
privatisation of security, security threats emerging from environmental stress, climate change and
natural disasters, and gender dimensions of security. There is also research on regionalism,
regional security and connections to global governance and global values.

Impact in Academia and Beyond
Academically, Swedish peace and conflict research as a discipline is internationally oriented and
its research is generally well-received and of high quality. In terms of academic productivity,
there has been a trend over the past two decades towards more publishing in internationally peerreviewed articles and books. Compared to other social sciences and even other disciplines, there
is evidence that peace and conflict scores well in academic impact, measured with bibliometric
indicators. For instance, in an external quality evaluation of Uppsala University in 2011, the
Department of Peace and Conflict had ‒ by far ‒ the highest average impact when comparing the
field-normalized citation impact across disciplines at Uppsala University and it is 230% above
the global average (KoF 11, 557).2 Yet there is reason to believe that academic impact of Swedish
peace research could be raised further. Many articles and books are published in outlets of
average to very good quality, while publications in the very top and most prominent outlets
(journals and university presses) are less frequent. Given that research time is difficult to secure
for many Swedish academics, time is probably seen as to be too scarce to invest in the
considerable efforts required for reaching the quality that top level publishing demands (see more
under the sub-heading Concerns for the future).
In terms of influence on Swedish development goals and broader society, peace research
departments provide well-trained graduates in peace and conflict studies. A close connection
between up-to-date research and education is a key determinant of high-quality training. This
includes training in methodology which is increasingly becoming a necessary competence in
order to work with monitoring and evaluating the goals and effect of development aid and
support. Graduates in peace and conflict studies work in organizations that are formulating and
implementing the development policies of Sweden, including Sida, the Swedish Ministry of
Foreign Affairs, various UN agencies, OSCE, European Union, Folke Bernadotte Academy,
Swedish Civil Contingency Agency, and the Swedish Armed Forces (including in international
peace operations), and major INGOs and NGOs in the field of peace, conflict and security.
The aforementioned proximity to policy relevance, has also made the peace research community
active and attractive in debates on and preparation for policy-making in fields such as foreign
policy, international aid, refugee reception and migration policies. Information about conflict
trends provided by the Uppsala Conflict Data Program, for example, has been a main source in
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The Mean Normalized Citation Score (MNCS) serves as a golden standard for comparing citation impact across disciplines,
since it considers the citation traditions in different research fields, and is therefore of relevance in this regard. The report
compared academic departments at Uppsala University, 2007‒2010.
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the development of policies by the World Bank, UN and OSCE. Other contexts where peace
researchers are prominent are global policy dialogues on international tribunals and interventions,
the emerging water crisis, gender and conflict, and peacebuilding practices, to mention a few.
Many researchers take an active part in public debates, disseminate research findings in expert
workshops and in media, cooperate with civil society organizations in both Sweden as well as in
low-income countries and conflict areas where research has been carried out.
National and International Collaboration
In terms of collaboration, there are few formalised research collaborations nationally, and
Swedish peace and conflict research is more oriented towards the international arena. One
important forum for exchange and networking is a national conference in peace and conflict
research, which has been organised biannually for the last ten years (funded by Folke Bernadotte
Academy). In the past there have been other initiatives, such as the Swedish Network on Peace,
Conflict and Development which brought together Swedish scholars (funded primarily by Sida),
but the network ran out of funding by 2011, and submitted its last formal report by 2012.
Nationally, there have only been a few funded projects with collaboration across several Swedish
research environments. Some of these are Just and Durable Peace (2008-2011, EU-funded
project headed by Lund University, which brought together national and international expertise),
Not All Good Things Go Together (2011-2013, funded by Sida, headed by University of
Gothenburg in collaboration with Lund University and Uppsala University), Contested Cities:
Challenges to Post-Conflict Peacebuilding and Development (2013-2015, funded by VR U-forsk,
headed by Lund University in collaboration with Uppsala University and Utrikespolitiska
Institutet), Gender-Just Peace and Transitional Justice (2013-2015, funded by VR U-forsk,
headed by Utrikespolitiska Institutet in collaboration with Uppsala University and Lund
University), and Demagogues of Hate or Shepherds of Peace? Why Warlord Democrats
(Re)securitize Wartime Identities (2014-16, funded by VR U-forsk, headed by the Nordic Africa
Institute in collaboration with Lund University). Lund University also has two larger crossdisciplinary projects concerning water and peacebuilding, involving researchers from the social
sciences, humanities and natural sciences. In addition there are several projects where individuals
have cooperated informally across department boundaries, for instance, in the form of coauthoring. However, such cooperation is quite limited.
There are several international networks which serve to institutionalise exchange of ideas and
cooperation and in which Swedish research environments partake, such as the European Network
for Conflict Research (ENCoRe, EU/COST), Institutions for Sustainable Peace (ISP), and the
International Studies Association. There is also extensive collaboration with other Scandinavian
institutions, in particular the Peach Research Institute Oslo (PRIO). Journal of Peace Research,
one of the most prestigious journals within the field, has six Swedish-based members of the
editorial board and the editorship of the journal Cooperation and Conflict is also based in
Sweden. In addition, the Folke Bernadotte Academy organises international Research Working
Groups and provides some funding these groups which bring together national and international
scholars in five issue areas: peacekeeping operations, conflict prevention, resolution 1325, rule of
law, and security sector reform. Funding for these types of working groups, which enable core
expertise in a specific issue area to meet and present research on a regular basis, has a strong
potential to bring about new research collaboration, and to raise the quality of the research.
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Specifically related to collaboration with low- and middle-income countries, the Nordic Africa
Institute (NAI) serves as a hub for providing scholarships for students and researchers to do
research in Africa, and for guest researchers from Africa and the Nordic countries to visit NAI.
The University of Gothenburg has an extensive capacity building project with the University of
Rwanda (UR) (funded by Sida) which also involves PhD training, and has in the past had a
similar program with partners in Sri Lanka. Uppsala University has had an collaborative project
with a South African-based NGO, the African Centre for the Constructive Resolution of Disputes
in South Africa (ACCORD), currently focused on training, but which originally encompassed
research and staff exchange as well (funded by Sida). Within individual research projects there is
also formal or informal collaboration with a vast number of scholars in conflict areas, including
Afghanistan, Cambodia, Sri Lanka, Nepal, Burma, Philippines, Thailand, Kenya, Ethiopia,
Liberia, Sierra Leone, South Africa, Rwanda, Democratic Republic of Congo, Sudan, BosniaHercegovina, Kosovo, Macedonia, and Israel, Palestine, Iran, Egypt and Jordan.
The value of collaboration with low-and middle-income countries is manifold. First, the exchange
of ideas and learning across national contexts is crucial for the advancement of the discipline and
the co-construction of knowledge on issues concerning peace, conflict and security. Second, the
establishment of networks in conflict zones is crucial for the successful implementation of
research projects and ensures the relevance of Swedish research in light of the concerns of lowand middle-income countries. Thirdly, for the long term development of intellectual and
academic communities in low-and middle-income countries, contacts with the Swedish peace
research community have been fruitful.
Strengths of Swedish Research
Due to the multidisciplinary tradition of peace and conflict research in Sweden, Swedish scholars
are well represented and internationally established in most subfields of the discipline. In recent
years Swedish research has excelled, largely due to the development of a critical mass of
individuals who are engaged in these respective fields at multiple research departments/institutes.
Research on international interventions and durable peace.
Swedish peace research has made a substantial contribution to the study of international
interventions by IGOs, regional organisations, individual states, INGOs and NGOs – with the aim
to further domestic as well as international peace. This work covers all the phases of the conflict
cycle: conflict prevention, mediation, peacekeeping, peacebuilding and reconstruction. Special
emphasis has been on interventions by the UN, the EU and other regional organisations in Africa
and Asia. When it comes to preventing armed conflicts, particular focus has, for instance, been on
identifying policy tools that can be employed to hinder military escalation and the utility of using
international sanctions against aggressors. In the field of mediation and negotiation, Swedish
scholars have put focus on and developed concepts such as justice, ripeness, biased versus nonbiased mediators, and conflict asymmetries. For example, negotiation research in Sweden
(notably at Uppsala, Stockholm and Lund) is the strongest and most extensive in Europe, and
provides alternative perspectives on this field which traditionally has been dominated by
American scholarship. In recent years, there has been a growing trend towards the study of postconflict interventions that can prevent the reoccurrence of warfare and address structural
conditions that entail widespread human suffering. This includes mechanisms such as deployment
of peacekeeping troops; spoiler management; statebuilding; disarmament, demobilization and
reintegration of ex-combatants (DDR); security-sector reform (SSR); democratization; gender
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mainstreaming and equality, transitional justice and reconciliation; and peacebuilding. This
academic work has also had a significant impact on policy-making, as it has fed directly into
initiatives such as the Stockholm Process (on sanctions); the Stockholm Initiative on
Disarmament Demobilization Reintegration (SIDDR); the World Bank 2011 Development
Report on Conflict, Security and Development (which to a great extent was founded on UCDP
data); European Institute of Peace (EIP); Sida country strategies; the formulation of Sweden’s
national defense strategy; and various UN and EU strategies in relation to regional organizations.
Trends in organized violence and armaments
One of the areas where Swedish research on peace and conflict has had its largest international
impact is the study of trends in organized violence and production and proliferation of armaments
(disarmaments). In fact, Sweden hosts two major research programs related to these issues: the
Uppsala Conflict Data Program (UCDP) – based at the Department of Peace and Conflict
Research, Uppsala University – and Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
The UCDP’s data collection on conflicts is unique in its kind. There is no comparable data source
internationally. It is global in its coverage and contains three forms of violence: state-based
conflict, non-state conflict and one-sided violence. It thus includes information on armed
conflicts between government and organized opposition groups, violence between communal
groups, as well as one-sided violence against civilians perpetrated by agents of the state, or other
armed actors. Its most recent addition is disaggregated and geo-coded data covering all countries
in Sub-Saharan Africa 1989-2010 – this data-collection is now expanded to also include countries
in Asia – which opens up novel analysis of spatial, transnational and local dimensions of conflict.
The program provides an on-line database and encyclopedia, as well as datasets available for
researchers. The UCDP is a major provider of data to policy-makers – such as Department for
International Development (DFID), United Nations and the World Bank (including the World
Development Report in 2011). It is also a key resource for the national and international research
community. For instance, among journals listed in ISI Web of Science, the UCDP is the most
frequently employed source for conflict data when it comes to studies on civil wars (Dixon 2009).
The resources provided by the UCDP has also been beneficial for the generation of high-quality
and internationally renowned research from Sweden. This is particularly true amongst scholars
working with large-N studies.
[SIPRI provides data on military spending, nuclear forces, peace keeping operations, arms
production and arms transfers, which also are public goods and used by in scholarly research and
in more practically and policy-oriented work. MORE information is to be provided by SIPRI.]
Environmental stress and conflict over water
A third scholarly field where Swedish peace research has had significant international success is
in the study of environmental stress and conflict over water. Initially this body of scholarly work
focused on how issues such as water scarcity – for instance, as a result of the construction of
dams ‒ affected relations between states. Special interest was given to the question of whether
there was an increased risk of inter-state war between countries engaged in disputes over water.
With the growing realization that global warming affects structural conditions – such as food
security, access to water, infrastructure, as well as patterns of migration and urbanization –
associated with collective violence, Swedish scholars have increasingly shifted their attention to
studying this new form of security threat. Special attention has been given to the effect changes in
rainfall due to climate change and variation (resulting in droughts or floods), food production,
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access to land (for pastoralists and farmers) and institutional capacity have on levels of violence
or, more broadly, human security. As a result, UNESCO Category-II Center focusing on
international water cooperation is being established in Sweden involving Stockholm International
Water Institute, School of Global Studies at University of Gothenburg, and Department of Peace
and Conflict Research at Uppsala University and as its research and educational base.
Regional studies on peace and conflict
Based on the observation that zones of armed conflict and peace tend to be clustered in certain
geographic areas, Swedish research has been at the forefront of studying war and peace from a
regional perspective. Particular attention has been given to how regional integration – for instance
in the realm of economics or politics – can foster peace between states with historically
conflictual relations. With the growing importance of regional economic communities (RECs) in
many parts of the world, there has, in recent years, been a growing interest in investigating the
ability of RECs to prevent and manage armed conflicts that erupt within member states.
There has, furthermore, appeared a number of research environments in Sweden devoted to
studying the dynamics of war and peace in particular regions. The East Asian Peace (EAP)
Program (Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University) has, for instance,
made significant contributions by addressing the question of why there has been a relatively sharp
decline in the number of inter- and intra-state armed conflicts in East Asia in the last few decades,
in spite of little institutional integration and few formal peace agreements. This empirical puzzle
has been tackled by analysing the importance of factors such as power constellations, growth
priority, economic interdependence, repression, democratization, and gender attitudes. The
Conflict, Security and Democratic Transformation Cluster (or Conflict Cluster, at Nordic Africa
Institute (NAI), has become internationally renowned for addressing questions relating to peace
and security in Africa. Within this context, scholars at the Conflict cluster have addressed topics
such as agricultural markets, corruption, democratization, electoral violence, informal military
networks, land conflicts, statebuilding, SSR, and violence against civilians. Regions such as the
Horn of Africa, Great Lakes, North Africa, Sahel, and West Africa have been given particular
attention.
At another analytical level, the study of the global phenomenon of regionalisation and its impact
on regional and global conflicts have been thoroughly studied and published on by Swedish
scholars.
Concerns for the Future
Even if Swedish peace research at large has a strong international standing, it is possible to
identify a number of concerns primarily relating to the imperative of maintaining a broad
empirical expertise and to structural issues which combined undermine long-term planning and
ultimately influence creativity and quality (not specific for peace and conflict research).
Maintaining Empirical Breadth and Depth
There is a risk that Swedish peace and conflict research will encounter difficulties in the future to
maintain a broad empirical expertise. Swedish scholars have established themselves as experts on
large parts of Sub-Saharan Africa, the Balkans, the Middle East, as well as countries in South and
East Asia. These are also the regions of the world where the world’s conflicts have clustered
during the last 25 years (Themnér and Wallensteen 2012). However, we do not know exactly
where future crises and armed conflicts will take place and it is therefore problematic to only
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conduct research in countries where Swedish development assistance is concentrated. Such
research may become reactive rather than proactive; only able to inform policy once a crisis has
escalated or already been resolved. This dilemma became apparent in the wake of the Arab
Spring that erupted in 2010. Historically, Sweden has had limited development co-operation with
countries in Northern Africa, which has arguable also affected the ability and willingness of the
Swedish research community to conduct research on these countries. It was therefore difficult for
peace institutes/departments to satisfy the sudden increase in demand, from policy circles, for
high-quality and informed analysis about developments in Egypt, Libya and Tunisia, once these
regimes collapsed. Swedish development goals may be important to serve as guidelines for the
allocation of research funding to research on countries of specific interest, but it is important that
funding of research creates incentives which contribute to a broad empirical expertise, rather than
limiting the empirical focus of Swedish peace and conflict research.
Structural Weaknesses
First, research environments in Sweden are heavily dependent on external research funding and
individual researchers have difficulties to secure time for quality research.3 This dependence on
external funding also generates insecure career paths for Swedish academics. The situation
influences the quality of research in several ways: 1) researchers spend a disproportionate amount
of time on the drafting of research applications instead of conducting research; 2) some
academics have too little time to do research, and have to take up administrative assignments,
perform excessive amount of teaching, or leave academia; 3) researchers apply for new funding
long before they need it and some (a minority) therefore have too many projects to manage, and
less time for high-quality research.
Second, international recruitment is hampered by several features of the Swedish system. One
problem is that the basic conditions for lecturers and professors are not very attractive for many
foreign scholars, given that there is limited research time in most positions.4 Another key
impediment to international recruitment is the protracted recruitment processes.
Third, shifting priorities for research funding and limited faculty funding has also made it
difficult to build and sustain strong research environments/groups which create the critical mass
needed for impact. For instance, a reorientation of research funding among funding agencies has
resulted in fewer options for externally generated doctoral positions. Strong research
environments require sustained funding for PhD candidate positions, post-docs and professors
alike.
Fourth, it has proven difficult and time-consuming to ensure sufficient core funding for
maintenance and updating of major data collections. The main external funders have a strong
focus on projects, rather than on the long-term development of basic infrastructure for research,
especially the maintenance of databases, which require substantial resources given how laborintensive it is. While, for instance, the UCDP benefits from being early in the field on innovations
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For instance, in recent years more than 50% of the budget for research was externally generated at PCR at Uppsala University;
Peace and Development Research at School of Global studies, GU; and at Umeå University.
4
By comparison, Norwegian universities grant most faculty 50% research time.
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such as geographical coding, competition from centers with greater resources constitutes a
concern for the future.5
Trends, tendencies and prognosis for the future
Several trends in Swedish peace and conflict research can be discerned and we highlight two of
them below.
First, Swedish peace and conflict research has seen a shift away from the study of the state as the
unit of analysis. This has resulted in three related trends. Theoretically, methodologically and
empirically, spatial dimensions and local perspectives are increasingly included, in relation both
to analysis of the causes and resolution of conflict. This trend encompasses studies of local
governance and peacebuilding, non-violent protest, urban-rural dimensions of peace and war, the
use of geo-coded data in large-N studies and theorizing about the microfoundations of civil war
or communal conflict. There has, furthermore, been an increasing trend to study the transnational
dimensions of conflict, including the impact of globalization. This research also has links to the
longstanding tradition of studying regionalism. Finally, Swedish research is in the process of
shifting focus from structural explanations of armed conflict, conflict resolution and durable
peace to more actor-oriented explanations that stresses practices and procedures of issues such as
mediation, diplomacy, local ownership, and civil-military coordination. This has further
strengthened the policy relevance of Swedish research.
Second, methodologically there are several notable developments. With social science becoming
more methodologically advanced and specialized, Swedish peace research has expanded the type
of methods used of data gathering and analysis. The method trend includes application of
methods for forecasting and early-warning systems (Swedish-based researchers are pioneering
some of this work), field and survey experiments, and the use of survey data from conflict areas.
Anthropological methods are also used increasingly by peace scholars in Sweden. Overall there is
more rigor in the use of methods and several projects apply a mixed-methods approach. With the
introduction of most of these methods, more collaboration between scholars with different
competences will be required and there is a need for researchers to cross methodological divides.
Recommendations
We identify two issue areas which given theoretical and methodological trends, are areas where
Swedish research may become very competitive internationally. First, the focus on the economic
dimensions of war and peace could be strengthened further. One of the main findings in peace
research is the connection between economic development and armed violence; not only are
eruptions of large-scaled hostilities more likely in less developed societies, peace accords have a
lower chance of holding if peace is not followed by economic improvement in the lives of

5
Linked to this issue of the sustainability of databases, is the compatibility and access to data sources used in the field. There are
some international efforts to facilitate the coordination of datasets to improve comparability and which Sweden is part of.

9

ordinary citizens. While important research on economic dimensions of conflict has been carried
out at University of Gothenburg, more focus on these issues is warranted. Given the expertise
developed in Sweden on international interventions, governance and the post-war phase, these
would be particularly fruitful areas to study in relation to the prospects for growth. Here emphasis
could be on aspects such as analyzing informal economies, markets of the poor, natural resources
governance, illicit economies, micro-businesses and international trade agreements. Second, more
attention could be awarded the economic, political and social geography of war and peace.
Theories related to geography have traditionally had a relatively weak standing in Swedish peace
and conflict research. This is now becoming a deficiency since a growing trend in the study of
peace and conflict both internationally and in Sweden is the tendency to disaggregate the level of
analysis from the macro national level, to lower levels of analysis, such as provinces, urban
spaces, local communities or networks, social groups, and individuals. Swedish researchers are
developing more refined methods to collect micro-level data on aspects such as violence,
governance, reconciliation, and corruption. However, to truly take advantage of the possibilities
that the analysis of such fine-grained data offers, it is necessary to pay greater attention to factors
related to economic, political and social geography to explore sub-national variations in war and
peace. In contemporary development assistance, such factors are also often employed as
indicators for when local communities are susceptible to violence.
A recommendation which flows from our concern with maintaining a broad empirical expertise
in the Swedish peace and conflict research community, is to make a regular inventory of
empirical expertise in Sweden and if necessary have special calls for research targeting
vulnerable regions or countries.
To raise the quality and impact of Swedish research further, we also recommend:
Career paths: Career paths even for the very best recent PhDs in peace and conflict research as in
many other fields in Sweden, are far too few and insecure. This affects not only Swedish PhDs,
but also Sweden’s ability to attract young bright scholars from elsewhere. More postdoc and
tenure-track assistant lectureship positions should be funded and made available. Conversely,
Swedish junior scholars could be given more guidance and encouragement to take advantage of
career and research opportunities abroad. VR’s new International Postdoc grant is a great
improvement compared to the scholarship version that preceded it.
International recruitment: Measures to increase mobility in the Swedish research community, and
to increase external recruitment to research-intensive positions at all levels. As recognized in the
national debate around these issues, this is necessary to further increase quality and innovation in
Swedish research generally. Peace and conflict research is no exception, although it generally is
more internationalized than several other social science areas in Sweden. Much attention has been
given lately to the recruitment to Sweden of internationally leading researchers at the highest
level. More attention should be given also to the possibilities, and advantages, of recruiting
‘rising stars’ at the junior level from abroad to postdoc and assistant lectureship positions.
Efforts to build ‘critical mass’: A strategy to sustain adequate funding for successful research
groups and programs, including core funding to maintain the data bases which have had major
international impact, should be developed. More and secure funding, for longer time-periods, will
enable better planning of research and recruitment. To develop new and innovative research,
funding could to a larger extent be channeled to younger, successful scholars to develop research
groups (including doctoral positions).
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FÖRETAGSEKONOMI: EN ÄMNESÖVERSIKT
Ett stort ämne med en sekellång historia
Företagsekonomi är 2014 det största enskilda ämnet i det svenska systemet för högre utbildning. Med sina nära 50 000 registrerade studenter har ämnet lika många studenter som hela
Stockholms universitet. Denna ställning har ämnet nått efter en utveckling under drygt ett
hundra år. Ämnets framväxt inleddes 1909 sedan Handelshögskolan i Stockholm startats på
privata initiativ. Ämnet kallades då handelsteknik och var starkt påverkat av de tyska Handelshochschulen med en fokusering på redovisningsfrågor. Rekryteringen av såväl professorer
som studenter var inledningsvis problematisk. Med tiden tilltog dock intresset för ekonomiutbildningar och redan 1923 startades en andra handelshögskola i Göteborg. Det tog sedan ytterligare 35 år innan professorer i företagsekonomi installerades vid universiteten i Uppsala
och Lund. Detta blev början på en expansion för ämnet inom såväl grundutbildning som
forskning och forskarutbildning.
De företagsekonomiska forskarna
Under de första decennierna efter andra världskriget var antalet disputationer och därmed
forskarna få. Efter den första disputationen i ämnet 1950, har antalet doktorer ökat kraftigt,
särskilt under de senaste decennierna. År 1985 fanns det 270 svenska doktorer i företagsekonomi och år 2007 var de nästan fyra gånger så många: 1 016. Under 2014 kan antalet förväntas ha passerat 1 500. Även om uppskattningsvis en tredjedel av de disputerade företagsekonomerna har funnit sysselsättning utanför akademien och en hel del av de tidiga doktorerna
hunnit bli pensionärer, har ändå numer ett betydande antal personer vid svenska lärosäten
forskarutbildning i företagsekonomi. Samtidigt kan det konstateras att den inledningsvis
nämnda stora grundutbildningen innebär att ämnets doktorer ägnar en avsevärd del av sin arbetstid åt undervisning. Deras forskning finansieras huvudsakligen av anslag från Vetenskaps1

rådet, olika forskningsstiftelser och i viss mån interna medel. Att de akademiskt verksamma
doktorerna får sådan finansiering är av mycket stor betydelse för att säkra att den omfattande
grundutbildningen i ämnet ska kunna vila på vetenskaplig grund med en ändamålsenlig koppling till aktuella forskningsfrågor.
Företagsekonomins omfattning
När företagsekonomins behov av forskningsresurser ska bedömas är det viktigt att hålla i
minnet att ämnet inte bara har osedvanligt många studenter utan också att det omfattar ett betydande antal delområden. Vid nordamerikanska universitet är dessa i allmänhet uppdelade på
separata institutioner inom s.k. business schools, medan de i Sverige och övriga nordiska länder finns samlade inom ämnet företagsekonomi. Som nämnts ovan är redovisning ett grundläggande delområde, som med tiden kommit att delas upp på extern och intern redovisning.
Det första av dessa områden har nära anknytning till lagstiftning och andra regelverk, medan
det senare påverkats starkt av utvecklingen inom modern informationsteknologi. Redan inom
redovisningsområdet har därmed den företagsekonomiska forskningen tvärvetenskapliga inslag. Dessa inslag har ytterligare förstärkts under de senaste decennierna genom att beteendevetenskapliga aspekter kommit att beaktas i allt större utsträckning inom redovisningsforskningen.
Anknytning till beteendevetenskaplig forskning är än starkare inom två andra delområden
inom företagsekonomin: organisation och marknadsföring. Inom det första området intresserar sig forskarna för ledning och organisation av företag men även organisationer som har
andra huvudmän än aktieägare. Forskningen baseras ofta på teorier från andra samhällsvetenskapliga ämnen såsom psykologi, sociologi och statsvetenskap. Forskningen kan avse olika
beskrivningsnivåer: enskilda individers beteenden, individer i samverkan, organisationer i
konkurrens och samverkan inom organisatoriska fält.
Liknande variationer som inom organisationsområdet finns inom marknadsföringsdelen, som
också den i stor utsträckning baseras på teorier utvecklade inom andra samhällsvetenskapliga
discipliner. Det gäller såväl då forskarna studerar enskilda individer inom konsumentmarknadsföring som när de fokuserar på företags marknadsrelationer inom ramen för industriell
marknadsföring. Medan de förra finner viss rörlighet bland köparna, har de senare identifierat
betydande inslag av långsiktiga relationer mellan köpare och säljare.
Utöver de nämnda traditionella funktionella huvudområdena finns inom företagsekonomin
också forskargrupper som fokuserar på specifika empiriska fenomen. Hit hör internationellt
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företagande, som studerar företags verksamhet på främmande marknader och olika aspekter
på multinationella företag. Ett annat område är entreprenörskap, ursprungligen benämnt småföretagsforskning, som under senaste decennierna fått en ökad omfattning. Detta område anknyter i synnerhet till forskning kring innovationer.
Företagsekonomins forskningsmetoder
Den beteendevetenskapliga anknytningen för den företagsekonomiska forskningen har inneburit att forskarna i stor omfattning genomför egna empiriska studier. Dessa kan vara arkivstudier men innebär ofta fältstudier med hjälp av intervjuer och deltagande observation. Därmed använder företagsekonomer ofta kvalitativa metoder såväl för sin datainsamling som för
sin databearbetning. I viss utsträckning genomför de enkätstudier med därpå följande kvantitativa analyser. Sådana studier har utan tvekan stimulerats av senare tiders starka signaler om
det önskvärda i att publicera artiklar i framstående internationella vetenskapliga tidskrifter.
Oavsett metodval bör det understrykas att svenska företagsekonomiska forskare vid sina fältstudier har en stor komparativ fördel i förhållande till sina internationella kolleger genom att
svenska företag och organisationer är avsevärt mer öppna mot forskare än vad som är fallet i
andra länder.
Forskningens omfattning inom olika delområden
Av de olika delområdena utgör redovisning en mycket stor del av grundutbildningen. Forskningen inom området har dock varit mer begränsad. Detta har berott dels på generationsskiften, dels på att konkurrensen om presumtiva doktorander är stark från en gynnsam extern arbetsmarknad. Under senare år har dock redovisningsforskningen fått ökad omfattning genom
nyrekryteringar av professorer och doktorander. En starkt bidragande orsak till denna förändring har varit det krav på professorskompentens inom redovisningsområdet, som ställdes för
några år sedan för att få tillstånd att bedriva civilekonomutbildning vid ett lärosäte.
Trots en positiv utveckling under senare år för redovisningsforskningen domineras den företagsekonomiska forskningen av projekt inom organisation och marknadsföring. Svenska forskare har inom dessa områden gett viktiga bidrag och vissa av dem är mycket välciterade och
har kommit att bli föregångare för internationella kolleger.
Det bör dock noteras att de främsta internationella tidskrifterna inom företagsekonomi är nordamerikanska och att dessa är dominerade av nordamerikanska forskare. Denna dominans har
visserligen enligt genomförda studier av 15 ledande tidskrifter minskat från omkring 83 % till
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64 % mellan perioderna 1981-1992 och 2005-2009, men inslaget från andra enskilda länder är
ändå blygsamt. Under den senaste av de studerade perioderna stod inte ens brittiska forskare
för mer än 8 % av författarskapen. Nordiska forskare stod tillsammans för 2 %, vilket är
samma låga nivå som exempelvis de tyska forskarna når upp till. Denna omständighet är viktig att hålla i minnet då företagsekonomers publiceringar diskuteras.
En betydelsefull orsak till icke-amerikanska forskares begränsade framgång i de internationella tidskrifterna är att data från andra länder än USA ofta anses vara mindre intressanta, ett
problem som företagsekonomer delar med många andra icke-amerikanska samhällsvetare.
Detta gäller i mindre grad för grannämnet nationalekonomi, där forskare i betydande utsträckning arbetar med generella ansatser i form av matematiska modeller, spelteori eller analyser
av data från stora internationella databaser. Förutsättningarna för publiceringar inom de båda
ekonomiämnena är därmed något olika, vilket ibland leder till animerade diskussioner mellan
företrädare för de båda ämnena. Bidragande är också att företagsekonomer inte bara publicerar sig i artikelform utan också genom monografier, inte sällan på internationella förlag.
Framtiden
För framtiden är det av stor vikt att forskningen inom ämnet företagsekonomi utvecklas och
förstärks med tanke på ämnets stora utbildningsuppdrag. Det är särskilt betydelsefullt, eftersom själva forskningsanknytningen är det som skiljer akademisk företagsekonomisk utbildning från den utbildning som i växande utsträckning ges av andra organisationer. Den
vetenskapliga anknytningen och ett kritiskt förhållningssätt är också av särskild betydelse för
att ge studenterna en stabil grund att genomföra välgrundade analyser i en värld som ofta
präglas av kortsiktiga överväganden.
När det gäller forskningens inriktning finns det vidare anledning att särskilt ägna uppmärksamhet åt den diskussion som i amerikansk debatt kallas ”rigour vs. relevance”, dvs. avvägningen mellan mycket rigorösa metoder och relevans. Dessa båda mål kan självklart förenas
så att relevanta problem behandlas med rigorösa metoder. Samtidigt finns, genom den starka
fokuseringen på publiceringen i framstående tidskrifter, allt mer en tendens att de sofistikerade metoderna har fått ta överhanden på bekostnad av problemrelevansen. För framtiden
finns det därför allt starkare skäl att åter bedöma företagsekonomiska forskare genom att läsa
deras alster, även om de är utgivna på svenska, i stället för att starkt förlita sig på bibliometriska kalkyler.
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Sammanfattningsvis
Det ovanstående kan kortfattat sammanfattas på följande sätt:
 Företagsekonomi är ett ämne som utvecklats under ett sekel från ett relativt obetydligt
akademiskt ämne till det i dag enskilt största ämnet vid landets universitet och högskolor.
 Sedan den första disputationen 1950 har antalet disputerade i ämnet ökat starkt till
över 1 000 för sju år sedan och beräknas 2014 ha passerat 1 500.
 Företagsekonomi omfattar ett flertal delämnen, varav redovisning, organisation och
marknadsföring är de traditionella. Därutöver finns delämnesövergripande forskning
inom ämnen såsom internationellt företagande och entreprenörskap.
 Teoretiskt bygger ämnet i stor utsträckning på forskning inom psykologi, sociologi
och statsvetenskap.
 Företagsekonomisk forskning genomförs ofta genom fältstudier med hjälp av intervjuer och deltagande observation men också genom enkätstudier.
 Data analyseras med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder med en viss
övervikt för de kvalitativa analyserna.
 Svenska företagsekonomer har fått internationell uppmärksamhet särskilt inom organisation, marknadsföring och internationellt företagande.
 Ledande tidskrifter inom området domineras av nordamerikanska författare med begränsade bidrag från andra länder.
 För framtiden finns det starka skäl att den företagsekonomiska forskningen utvecklas
och förstärks för att på så sätt säkra undervisning på akademisk grund och för att
kunna analysera viktiga samhällsproblem på mikronivå.
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Margaretha Fahlgren

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Under senare år har regeringen gjort strategiska forskningssatsningar där utgångspunkten varit
forskningsnytta och att forskningen direkt ska kunna komma samhället till godo. Fokus ligger på
naturvetenskap och medicin med stora satsningar. Humaniora och samhällsvetenskap framstår i det
sammanhanget som ”hjälpvetenskaper” vilka kan bidra till att fylla luckor i de frågeställningar som
definieras av naturvetenskapliga och medicinska forskare. Inte bara den svenska regeringen utan
även EU fokuserar på stora forskningsprogram. Detta är en realitet som humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning måste förhålla sig till och som föranleder att vi ännu tydligare
behöver lyfta fram behovet av humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv för att hitta
genomförbara lösningar på stora och komplexa problem. Naturkatastrofer, energiförsörjning,
klimatfrågan, sjukvård och hälsa är några exempel på utmaningar där humaniora och
samhällsvetenskap kan bidra med kunskap. Samhället idag har behov av forskare som skolats att
kritiskt granska samhällsutvecklingen och som kan ge nödvändiga historiska och kulturella perspektiv
vilka gör den allt snabbare samhällsförändringen begriplig. Samhällets organisation och lagstiftning,
modeller för beslutsfattande och människors värderingar påverkar framtiden och där är det
samhällsvetenskap och humaniora som har mest att ge. När de breda forskningsfrågorna formuleras
är det därför avgörande att det inte enbart görs från en teknisk eller naturvetenskaplig horisont.
Det finns anledning att idka en viss självkritik. Även om den självklara utgångspunkten måste vara att
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är lika nödvändig för samhället som
naturvetenskaplig eller medicinsk forskning bör frågan ställas om den humanistiska och
samhällsvetenskapliga forskningen verkligen kunnat svara mot samhällets ökade behov av deras
vetande? Bedriver vi i tillräckligt hög grad forskning som tar upp områden som ter sig aktuella och
angelägna för människor idag? Här har forskarna ett ansvar att dela med sig av sin kunskap utanför
universitetens seminarierum och synliggöra hur de kan bidra med kunskap och nya perspektiv på
samhällets planering och utveckling.
Även om särskilt humaniora rymmer många små ämnen, präglas den av en långtgående teoretisk och
metodologisk enhetlighet som går utöver ämnesgränserna. Både nationell och internationell
samverkan är nödvändig för att utveckla såväl humanistisk som samhällsvetenskaplig forskning. Att
många humanister forskar om det svenska kulturarvet utesluter inte internationella nätverk eller
internationell publicering. Tvärtom, den humanistiska kulturanalysen är nödvändig i vår tid då det
stora europeiska projektet går ut på att söka en identitet både inom och bortom nationalstaten i en
postkolonial värld.
Det behövs en ökad medvetenhet från statsmaktens sida om nödvändigheten att utveckla
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Idag uttalas inga förväntningar eller krav på sådan
forskning vilket görs på naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Ökade krav i kombination med
höjda fakultetsanslag skulle kunna utveckla redan framgångsrik humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning till internationell toppklass. Det är också nödvändigt att stärka

sambanden mellan forskning och utbildning. Särskilt viktigt i en tid då forskarutbildningen i många
ämnen fått minskad volym är satsning på masternivån och den forskning som studenter utför. Inom
forskarutbildningen bör både nationell och internationell samverkan förstärkas. Inte minst för små
ämnen är nationella forskarskolor framtidsmodellen.
Hur skapar vi en offensiv humaniora och samhällsvetenskap? En förutsättning är en tydlig koppling
mellan utbildning och forskning. Vidare krävs strategisk uppbyggnad av starka forskningsmiljöer i
samverkan med naturvetenskap och medicin och ökad internationalisering med ökat deltagande i
EU-projekt. Humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare ska i ännu högre utsträckning vara
aktiva i debatter och föra ut sina kunskaper. Idag återkommer begreppet innovation i
forskningspolitiken och då främst i form av uppfinningar och säljbara saker. Men även tjänster kan
säljas och en innovativ humanist som tänker nytt kan få stor betydelse för framtiden, även ur
ekonomisk synvinkel. Utmaningen för humanister och samhällsvetare är att identifiera och prioritera
områden som präglas både av vetenskaplig excellens och samhällsrelevans, gärna i dialog med andra
samhällsaktörer.
Humanistisk och samhällsvetenskapliga forskning i framtiden
De breda forskningssatsningarna kommer att kräva alltmer humanistiska och samhällsvetenskapliga
perspektiv. Idag är humanister och samhällsvetare inte i tillräckligt hög grad involverade i att
definiera forskningsproblemen tillsammans med forskarna från naturvetenskap, teknik och medicin.
För att forskningssatsningarna ska bli framgångsrika krävs ett utökat samarbete på lika villkor.
Förhoppningsvis kommer det att utvecklas inom de närmaste åren men det krävs engagemang och
vilja såväl från styrande myndigheter som från forskarna inom humaniora och samhällsvetenskap.
Universiteten måste tydligare formulera visioner för forskningen. De stora, breda universiteten i
Sverige har starka humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsmiljöer men befinner sig enbart
i början av samarbete mellan vetenskapsområden. Den autonomi som universiteten erhållit innebär
ansvar för att utveckla forsknings- och undervisningsmiljöer som kan bli starka i framtiden. Detta
kräver att universiteten själva gör nödvändiga prioriteringar och omfördelningar. De breda
universiteten har stora möjligheter att skapa mångvetenskapliga forskningsmiljöer av internationell
toppklass om de styr resurser till tvärvetenskaplig forskning som har fokus på angelägna
kunskapsproblem.
Vidare behövs en kritisk diskussion kring organiseringen av utbildning och forskning med större fokus
på hur behoven av kunskap ser ut i framtiden och hur humaniora och samhällsvetenskap kan
medverka till att fylla de behoven. Detta kommer sannolikt att medföra att det disciplinära landskap
som vi ser idag inom några år kommer att förändras. När utbildnings- och forskningsmiljöerna
samverkar och styrs av kunskapsbehov och kunskapsproblem kommer det att leda till att
verksamheten inte enbart organiseras i discipliner och ämnesinstitutioner. Även organisationen av
universiteten kommer alltmer att utgå från de vetenskapliga utmaningarna och den kunskap de
kräver. Givet en sådan utveckling kommer humaniora och samhällsvetenskap att få en mer
framträdande roll. För att den utvecklingen, som är nödvändig för att universiteten ska svara mot
kunskapsbehoven, ska skemåste humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare bli än mer synliga
och hävda forskningens betydelse. En bred humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som både
utvecklar inomvetenskapliga perspektiv och ingår i tvärvetenskapliga satsningar har alla möjligheter
att ha utvecklats fullt ut inom de närmaste fem till sju åren.

Genusvetenskap
Genusvetenskaplig forskning är tvärdisciplinär och bedrivs inom i stort sett samtliga ämnen inom
humaniora och samhällsvetenskap. Under senare år har forskningen även kommit att omfatta
naturvetenskap, teknikvetenskap och medicin. Genusvetenskaplig forskning är således en
angelägenhet för forskningen i stort. Samtidigt finns en inomvetenskaplig kärna i den
tvärvetenskapliga ämnesdisciplinen. Det innebär att genusvetenskap både har att utveckla sin
betydelse för andra discipliner men också måste värna den inomvetenskapliga utvecklingen.
Det står helt klart att genusvetenskapen förnyat och fördjupat kunskapen inom många forskningsfält.
T.ex. har den litteraturvetenskapliga kanon förändrats när den granskats ur ett genusvetenskapligt
perspektiv liksom den historiska forskningen. Genusvetenskapen har också visat att medicinsk och
biologisk forskning som inte beaktat genusaspekter lett till felaktiga slutsatser. Det är viktigt att
genusvetenskapen fortsatt integreras i ämnesstudier. För att detta ska låta sig göras krävs dock att
genusvetenskap som disciplin ges möjligheter att långsiktigt utveckla teori och metod.
Genusvetenskapen måste ha en hög inomvetenskaplig kompetens och kvalitet för att garantera
bredden.
Centrum för genusvetenskap som finns vid flera universitet har skapat starka forskningsmiljöer som
engagerar forskare från ämnen inom alla vetenskapsområden. Det är viktigt att genusvetenskap ges
en synlig plats inom universiteteten och organiseringen i centrum är att föredra framför att
genusvetenskap ingår som del av en institution.
Genusvetenskap är fortfarande ett kunskapsfält som utmanar och i vissa fall möter direkt motstånd.
Därför är det nödvändigt att universitet och forskningsråd har långsiktiga strategier för att stödja och
utveckla genusvetenskaplig forskning. Inte minst är det viktigt då det framöver sker ett
generationsskifte inom genusvetenskapen. Det har funnits starka forskare inom samhällsvetenskap
vars forskning haft stort inflytande på jämställdhetspolitiken och det är viktigt att sådan forskning
utvecklas framgent. Den europeiska forskningspolitiken har uttalade krav på genus och jämställdhet
i forskning medan den svenska regeringens senaste forskningsproposition helt saknade skrivningar
om genusforskning och genusvetenskap. Det är en klar förändring i jämförelse med tidigare
forskningspropositioner och något som måste åtgärdas om den svenska forskningspolitiken ska gå
jämsides med den europeiska.
Genusvetenskapen har bidragit till att utveckla andra ämnen genom att tillföra ny kunskap och
därmed en kvalitetsökning. Behovet av genusvetenskapliga perspektiv inom naturvetenskap och
medicin är fortfarande stort och samhällsutmaningarna som kräver forskningskompetens behöver
genusperspektiv. Det är därför mycket oroande att den nationella forskningspolitiken inte inser
behovet av att lyfta fram genusvetenskaplig forskning. Det handlar såväl om att säkra
genuskompetens i forskningsberedning som att permanenta och utveckla innehållet i de riktade
satsningar kring genus och jämställdhet som tagits under senare år. Det är uppenbart att den
genusvetenskapliga forskningen utvecklats av forskare med stort engagemang för ämnet men med
jämförelsevis små resurser. Det finns idag några internationellt starka forskningsmiljöer i Sverige och
det är avgörande att dessa ges möjlighet att utvecklas. Här har de enskilda universiteten ett stort
ansvar att prioritera genusvetenskaplig forskning.

Inom genusvetenskapen som disciplin har det under senare år funnits en poststrukturalistisk trend
som inneburit en ämnesteoretisk utveckling. En risk med detta ökade fokus på teori är dock att det
kan utvecklas en kärna inom ämnet som framförallt är begreppsorienterad och inte lägger så stor vikt
vid tillämpning. Det kan medföra att genusvetenskapens roll för andra ämnen, där tillämpningen är
avgörande, kan försvagas vilket vore en olycklig utveckling. Därför är det viktigt att dialogen mellan
teoretiker och mer empiriskt inriktade genusforskare fortsätter och vidareutvecklas.
Ett tvärvetenskapligt forskningsfält som genusvetenskap innebär att forskningen har en innovativ
kraft; det skapas nya konstellationer med en öppenhet inför olika vetenskapliga perspektiv.
Genusvetenskap bidrar till nödvändig forskningsförnyelse och har därmed en viktig roll i många av de
stora framtida forskningssatsningarna.

Maria Ågren
Områdesöversikt Historia
Vetenskapsrådet 2014

Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig?
Varje år gifter sig människor runtom i Sverige och världen. Trots att skilsmässor och alternativa
samlevnadsformer är vanliga, uppfattas äktenskapet ändå som en självklar och nästan naturgiven
institution. Att äktenskapet inte alltid har funnits skulle förvåna många, men det uppstod och knäsattes
i en speciell historisk situation, för att lösa vissa problem i den medeltida franska adeln. Äktenskapet
är, liksom så mycket annat, en institution som människor har skapat i ett visst läge men som sedan har
blivit kvar.
Idag syns tiggare på gatorna i svenska och andra europeiska städer. Detta är ett problem som måste
lösas, menar många, men hur man konkret ska gå till väga är en annan sak. Röster höjs ibland för
kriminalisering. Kanske kan bättre beslut fattas om man beaktar kunskap med ett större tidsdjup.
Kringresande fattiga är ingen nyhet, inte heller jakt på och kriminalisering av dem. Dessutom har
kvinnor ofta varit överrepresenterade bland de fattiga. Vilka system har fungerat bäst för att motverka
fattigdom, och vilka har de långsiktiga konsekvenserna varit för de samhällen som misslyckats med att
lösa problemet?
Varje år ser svenskarna på tv hur norrmännen firar sin nationaldag på ett sätt som saknar motstycke i
Sverige. Varför tar sig den norska nationalismen helt andra uttryck än den svenska? Svaret finns i
ländernas historiska erfarenheter. Finns det nackdelar med en så starkt uttalad nationell gemenskap
som den i Norge, och kan det finnas fördelar med den mer ljumma variant vi finner i Sverige? För
nyblivna svenskar kan det till exempel vara svårare att ta sig in i en kultur präglad av stark
nationalkänsla.
* * * *
Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? Jo, den bidrar till att lösa problem
som vi inser att vi har – som fattigdomen på gatorna – och den gör oss medvetna om att förhållanden
som vi uppfattar som naturliga i själva verket har en konstruerad karaktär och en historia – som
äktenskapet. Humaniora och samhällsvetenskap är alltså både problemlösande och problematiserande.
De svarar också på rena nyfikenhetsfrågor – som varför det finns skillnader i nationell kultur mellan
två näraliggande länder – och ibland kan denna kunskap plötsligt få ett stort nyttovärde – som när det
gäller att förstå förutsättningarna för integration och hemmahörighet.

1

På ett mer allmänt plan handlar mycken humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om hur och
varför människor agerar och fattar beslut. Människor är inte apparater. De fattar tvärtom sina beslut
inom föränderliga ramar som är både begränsande och berikande;1 att undersöka dessa ramar och
människors samspel med dem är vad många humanister och samhällsvetare sysslar med. Det är en
central uppgift inom kulturellt inriktade ämnen som historia och antropologi, liksom inom ekonomi
och psykologi. Språket kommer också in i detta sammanhang: människor förstår och missförstår
varandra, och detta påverkar deras beslut. Hur viktig teknisk-naturvetenskaplig och medicinsk
forskning än är – och den är mycket viktig – så handlar den ändå inte om hur människor använder sina
olika förutsättningar för att fatta beslut. Våra kunskaper, vår hälsa och våra teknologier är värdefulla
resurser; hur och varför människor använder dessa resurser är vad humanister och samhällsvetare
undersöker. En insikt om en hotande miljökatastrof gör ingen nytta om inte människor tar till sig
insikten och ändrar sitt beteende.
Men humaniora och samhällsvetenskap fokuserar inte bara på människor som agerande och
beslutsfattande varelser. Dessa discipliner sysslar också med att undersöka och analysera samhällen
och kulturer som system. Systemen som är både komplexa och dynamiska – det handlar om intrikata
samspel mellan många olika krafter som dessutom förändras över tid. Komplexa och dynamiska
system studeras även inom naturvetenskap, teknik och medicin. Det bör därför finnas goda
förutsättningar för samarbete mellan vetenskapsområdena på just denna punkt.

Historia: lägesbeskrivning, problem och visioner
Historieämnet och de historiska vetenskaperna kännetecknas idag av en mycket större tematisk bredd
än vad som var fallet på 1970- och 1980-talen (för inte tala om tiden dessförinnan). Dagens historiker
kan syssla med praktiskt taget allt som rör människor och mänskliga samhällen och kulturer.
Dessutom är det helt accepterat att historiker arbetar med tidsperioder som sträcker sig ända in i nuet
(samtidshistoria).
Den tematiska bredden går hand i hand med en relativt stor enhetlighet i val av perspektiv. Svensk
historisk forskning är idag starkt präglad av den så kallade kulturella vändningen. Detta gäller
oberoende av tidsperiod; forskning om medeltiden, den tidigmoderna perioden samt modern- och
samtidshistoria domineras alla av olika varianter av kulturhistoria. Inom medeltidshistoria är
exempelvis forskning om ritualer ett livaktigt område, och politiska förhållanden efter år 1800 har
förnyats av studier av hur politiska ledare och regenter byggt upp sin legitimitet och image. Inom
tidigmodern forskning är frågor om genus ett livaktigt fält, och genus förstås i regel som kulturella
Jag tackar Torbjörn Nilsson, Södertörns högskola, och Thomas Lindkvist, Göteborgs universitet, för att jag fått
diskutera med dem. Ansvaret för texten är dock helt mitt eget.
1
Min översättning av det vanliga uttrycket “constraining and enabling”.
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föreställningar om kön. Känslor och konsumtion är andra exempel på aktuella kulturhistoriska
ämnesområden. Svenska historiker forskar om det mesta, men gör det ofta ur ett kulturhistoriskt
perspektiv.
Samtidigt finns det nya spår och utvecklingslinjer inom det kulturhistoriska angreppssättet. Den så
kallade materiella vändningen innebär att materiella förhållanden nu problematiseras på ett helt annat
sätt än vad som skedde inom historiematerialistisk forskning. Nu handlar det om människors
förhållanden till materiella föremål (som kläder och byggda miljöer) och om vad det materiella gör
med människor. Det handlar i hög grad om spatiala frågor, som till exempel hur rummet struktureras
av faktorer som kön och etnicitet. Här ställs frågorna på nya och spännande sätt, till exempel om
”köket: rum för drömmar, ideal och vardagsliv”. Konkreta praktiker hamnar ofta i centrum – forskning
om ritualer är ett exempel på detta – och man försöker förstå relationer mellan diskurser och praktiker
på ett ännu mer nyanserat sätt. Ytterligare ett uttryck för den materiella vändningen är intresset för de
historiska källorna och arkiven som materiella objekt. Även miljöhistoria – ett fält som är mycket
äldre än den materiella vändningen – kan sägas bottna i ett intresse för relationen mellan människan
och hennes påtagliga omgivning, till exempel i en arktisk miljö. Ofta blir miljöhistoria på ett naturligt
sätt tvärvetenskaplig.
När den kulturhistoriska inriktningen kombineras med en globalhistorisk eller transnationell ambition
leder det ofta till ett intresse för kulturmöten. Här kan det handla om möten mellan kristna och ickekristna grupper (inom och utom Sverige) eller möten mellan européer och utom-européer. Forskning
om flyktingströmmar och migration tillhör detta område. I enlighet med historicismens fortfarande
aktuella ideal försöker forskarna förstå människor i det förflutna, hur de förstod och missförstod
varandra, och hur de förändrades genom möten med varandra. Denna forskning är alltså ett exempel
på att historiker utforskar komplexa och dynamiska system, även om man kanske snarare väljer att tala
i termer av kontingens. Forskningen kring kulturmöten är livaktig, har stor potential och kan lätt göras
samhällsrelevant.
Andra områden som är livaktiga och har många företrädare är utbildningshistoria, forskning om
historiedisciplinens egen utveckling (historiografi) och om historieförmedling – i skolan, i media,
genom olika populärvetenskapliga kanaler, etc. Särskilt de två sistnämnda områdena fungerar
samlande; de flesta historiker har ett intresse av dessa frågor.
Den kulturhistoriska dominansen har inte utmanats eller kritiserats, trots att det med nödvändighet blir
så, att andra perspektiv och angreppssätt kan hamna i skymundan om ett perspektiv dominerar.
Således finns det idag inom historieämnet mindre forskning om ekonomiska eller sociala förhållanden
som sådana. En del av dessa aspekter behandlas i stället inom näraliggande ämnen som kulturgeografi
och arkeologi. Kanske borde vi ibland ställa frågor om vad vi inte fångar in inom det rådande
perspektivet, och kanske borde vi ibland försöka utmana utgångspunkter och falsifiera hypoteser.
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Människan är givetvis en kulturell varelse, men utforskar vi detta förhållande på ett optimalt och
samtidigt effektivt sätt? Det finns till exempel en metodologisk uppspaltning mellan kvalitativa och
kvantitativa angreppssätt, där den kulturhistoriska forskningen får sägas föredra det förra. Men ibland
skulle forskningsfrågorna vinna på att angripas med en kombination av olika metoder.
Den stora bredden och pluralismen har lett till att inflytandemönstren idag är komplexa och
svåröverskådliga. Inom sitt eget specialområde har svenska historiker ofta både tvärdisciplinära och
internationella kontaktnät, vilket tveklöst höjer forskningens kvalitet och genomslag. Samtidigt kan
man ha en vagare uppfattning om vad kollegor på ett grannuniversitet eller i ett nordiskt grannland
sysslar med. När jag skulle skriva denna text fick jag till exempel vid flera tillfällen stanna upp och
tänka efter om den observation jag gjort verkligen gällde svensk historisk forskning, eller historisk
forskning inom mina delområden, som bara delvis definieras utifrån svenska förhållanden. Jag tror
inte att jag är ensam i detta. Nätverken korsar både disciplinära och nationella gränser, och ibland
suddas gränserna ut. I detta sammanhang är det av stor betydelse att svenska historiker har skapat en
återkommande nationell mötesplats i form av Det svenska historikermötet (sedan 1999). Detta är en
faktor som bidrar till att upprätthålla en nationell professionell identitet.
Men eventuellt är det så att känslan för historiefältets gränser, metoder och unika karaktäristika har
försvagats, delvis som en konsekvens av de komplexa inflytandemönstren. Metoddiskussioner är inte
ett påfallande inslag i dagens historievetenskapliga avhandlingar och debatter, och kanske var det ett
tecken i tiden att Historisk Tidskrift år 2013 tyckte sig behöva ha ett speciellt temanummer om
metodik. Det är idag omöjligt att överblicka allt som skrivs inom historia i snäv bemärkelse, för att
inte tala om historiska vetenskaper i bredare bemärkelse. Pluralismen är också stor vad gäller
teoretiska utgångspunkter.
Samtidigt finns det ofta en eller flera självklara storheter som inte gärna ifrågasätts. Det kan handla om
en inflytelserik empirisk undersökning, ett historiskt fenomen eller ett teoretiskt perspektiv som, just
därför att de varit så viktiga, muras fast som sanningar. Lite tillspetsat betyder detta att
historiedisciplinen, som på ett plan är mycket pluralistisk, ändå skulle må bra av större mångfald och,
inte minst, av att låta olika utgångspunkter går i clinch med varandra för att testa vilken som har störst
förklaringskraft, är mest fruktbar, etc. Det är idag ovanligt att man aktivt utmönstrar en storhet som
irrelevant, eller att man pekar ut ett fel eller missförstånd i tidigare forskning. Däremot kanske man
utmönstrar genom att glömma bort. Känslan av att historia är ett kollektivt och kumulativt
kunskapsprojekt är sannolikt svagare idag (vilket ett temanummer av tidskriften Scandia 2013 tyder
på), trots att det, enligt min mening, är just ett sådant projekt. Svenska historiker skulle behöva
debattera mycket mer än vad som är fallet, och inte bara inom de olika delområdena. Debatt skulle
sannolikt stärka känslan av varifrån ämnet kommer och vart det är på väg.
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Det finns också ett behov av att stanna upp, summera och syntetisera. Vad har man kommit fram till,
vad betyder resultaten och vilka områden bör man i nästa steg ta sig an? Syntetisering ska inte
nödvändigtvis tolkas som att vi behöver fler stora översikter. Det är viktigare, menar jag, att försöka
utveckla begrepp och modeller på medelhög teoretisk nivå som på ett koncist sätt sammanfattar
forskningens resultat. Ett exempel på detta (som jag väljer att inte hämta från svensk forskning) är
Joachim Eibachs lansering av begreppet ”das offene Haus”.2 Bakom begreppet ligger en kritik av det
äldre ”das ganze Haus” (ofta använt i tidigmodern socialhistorisk forskning). Det är en kritik som
bygger på en systematisk utvärdering av vad flera decenniers forskning om hushåll och familjer
faktiskt har lärt oss. Den nya termen sammanfattar kunskapsläget, kasserar en mindre lyckad term, och
skapar därmed förutsättningar för debatt: är detta ett bra begrepp? Om begreppet accepteras kan det i
förlängningen leda till en mer effektiv kommunikation bland forskarna.
De tendenser till problem jag här pekat på – bristande mångfald under en yta av pluralism, utebliven
debatt, svag känsla av ett kollektivt kunskapsprojekt – har sannolikt flera skäl. En viktig orsak är nog
den kortare forskarutbildningen, som skapar sämre förutsättningar för fundering och reflektion och
leder till att man tvingas satsa på säkra kort. En annan orsak är kraven på lätt mätbara publiceringar.
Dessa båda omständigheter leder lätt till kollektiv stress och en känsla av att snabbt behöva få fram
resultat. Man brukar dessutom säga att den svenska intellektuella miljön är liten och att det leder till att
alla alltid rör sig i samma riktning. Om detta stämmer är mindre klart; faktum är ju att det idag finns
väldigt många historiker. Men kanske är vi för lika?
I all historieforskning spelar goda språkkunskaper en roll som är svår att överskatta. Det är därför ett
problem i antik-, medeltids- och tidigmodern historia att allt färre behärskar latin och därmed blir
beroende av översättningar. Alla viktiga texter är ju inte översatta, och alla översättningar är inte
tillräckligt bra. Men även andra språk än latin är viktiga; all historia som rör kulturmöten är till helt
beroende av goda och månsidiga språkkunskaper om kvaliteten ska kunna upprätthållas. Det är också
viktigt att ha ett seriöst och professionellt förhållningssätt till språkfrågan vid publicering på engelska.
Det är angeläget att svensk historisk forskning når ut på den internationella arenan, men om den ska
göra det med framgång krävs att engelskan håller mycket hög kvalitet. Inom andra vetenskapsområden
talar man ofta om vikten av att Sverige slår vakt om vissa kompetenser för att kunna upprätthålla
internationell konkurrenskraft. Inom historieforskningen, och humaniora i bred bemärkelse, är
språkkunskaper exempel på sådan kompetens; det är helt klart att svensk forskning halkar efter om
denna kompetens är otillräcklig.
Till skillnad mot många andra länder (till exempel Finland) har Sverige haft en tradition av att inte
utlysa tjänster i historia med inriktning mot olika geografiska områdens historia (sydamerikansk
2

Joachim Eibach (2011). „Das offene Haus. Kommunikative Praxis im sozialen Nahraum der europäischen
Frühen Neuzeit“. Zeitschrift für Historische Forschung: Vol. 38, No. 4, pp. 621-664
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historia, nordeuropeisk historia, etc.). Effekten har förstås blivit att den överväldigande majoriten av
alla anställda historiker sysslar med svensk historia. Det är inget fel med den inriktningen – det är
rimligt att de som behärskar det svenska språket också utforskar svenskspråkiga historiska källor –
men det skulle förmodligen gagna både universitetsundervisning och forskningsutveckling om det
fanns en mer genomtänkt plan för hur man, på nationell nivå, ska täcka in de olika världsdelarnas
historia. Att tala om vikten av globala perspektiv är en sak (det skedde vid svenska historikermötet
2011), att verkligen få in dem i lärares, forskares och studenters vardag är en annan. Här kan man
återigen fundera på om vi, genom våra forskningsobjekt, är för lika.
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Samarbete på vinst och förlust:
Trender inom idéhistorisk forskning*
Thomas Kaiserfeld

Obamas undran
När den amerikanske presidenten Obama hösten 2013 mellanlandade i Sverige gjorde han ett
besök på KTH för att informera sig om den senaste miljötekniken. Han ville exempelvis veta
hur man kunde underlätta för elbilen att komma till bredare användning. Men KTH:s rektors
med rätta stolta förevisning av den senaste elbilstekniken gav inget svar på Obamas undran. På
KTH kan man nämligen inte besvara frågan om den dåliga spridningen av miljöteknik av det
enkla skälet att den inte är teknisk till sin natur.
För att få svar på Obamas fråga måste man ta sig en kilometer längre norrut, till
Stockholms universitet där samhällsvetare och humanister vet allt om teknikens symboliska
betydelse samt vikten av ekonomiska incitament och institutioner som stöder viss teknik och
förhindrar annan. Teknik för att kunna konstruera och massproducera elbilar finns väl
utvecklad efter decennier av forskningsinsatser, något som inte minst bevisas av dess
popularitet på så nära håll som i Norge. Det som dock saknas i både Sverige och USA är
kunskap om hur man på bästa sätt skapar förutsättningar för en bredare användning av elbilar
med de resmönster och transportbehov som finns här. Den frågan är inte teknisk utan
samhällsvetenskaplig och humanistisk.
På samma sätt är det på område efter område. Samtliga våra samhällsutmaningar, från
klimatförändringar till kärnavfallets hantering, från malaria till vattenbrist, kan hanteras med
befintlig teknik och medicin. Det som saknas är samhällsvetenskaplig och humanistisk
kunskap om vilka institutionella och ideologiska förhållanden som krävs för att redan
existerande lösningar ska kunna utnyttjas bättre. Därför är det idag av allra yttersta vikt med
större satsningar på samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning, varav en viss del i så fall
också kunde riktas mot särskilda problemområden. Det fick Obama aldrig veta under sin
mellanlandning i Sverige.
Lägesbeskrivning för idé- och lärdomshistorisk forskning
I Sverige bedrivs forskning i idé- och lärdomshistoria (som här används synonymt med
idéhistoria) i relativt väl organisatoriskt avgränsade forskar- och lärargrupper vid samtliga
äldre universitet samt vid Södertörns högskola, KTH och Karolinska institutet. Till detta
kommer att idéhistorisk forskning också utövas vid nyare universitet och högskolor, men då
ofta inom olika typer av mer utpräglat tvärvetenskapliga konstellationer. Endast vid Uppsala
universitet finns fortfarande en institution för idé- och lärdomshistoria.
Forskningsvillkoren vid de olika grupperna skiftar på en mängd sätt. På grund av olika
redovisningsformer vid universiteten är det svårt att med större noggrannhet avgöra volymen
på den idéhistoriska forskningen i Sverige, men mer eller mindre kvalificerade gissningar
pekar mot ungefär 50 miljoner kronor per år (inklusive indirekta kostnader exklusive
forskarutbildning) varav ungefär hälften allokeras genom universitetens forskningsanslag
(fakultetsmedel) och hälften som extern finansiering. När det gäller forskarutbildning deltar
*

Följande text är en bearbetning av ett underlag om idé- och lärdomshistoria i Sverige som skrivits för
Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Uppgiften har varit att ta upp ämnets
svagheter, styrkor och utvecklingslinjer samt att beskriva varför forskning inom samhällsvetenskap och
humaniora är viktigt liksom att ge rekommendationer inför nästa forskningsproposition. I arbetet med underlaget
har jag fått uppgifter och kommentarer från flera personer som jag vill tacka för all hjälp: Henrik Björck, Gunnar
Broberg, Lena Eskilsson, Torbjörn Gustafsson Chorell, Gustav Holmberg, Bosse Holmqvist, Lena Lennerhed,
Elisabeth Mansén, Johan Kärnfelt, Cecilia Rosengren, Inga Sanner, Sven Widmalm och Nina Wormbs. Jag är
ensam ansvarig för textens innehåll.
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mellan fem och tio aktiva doktorander i var och en av de sju olika forskarutbildningarna (som
här även inkluderar forskarutbildningsämnet historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
vid KTH).
När det gäller yttre betingelser kan konstateras att ämnet under de senaste fem till tio åren
genomgått något av en generationsväxling i och med att ett flertal av innehavarna av de
ursprungligen inrättade professurerna vid olika lärosäten har avgått med pension. Generellt kan
också hävdas att forskningen i stort följer vissa utvecklingstendenser som gäller för humaniora
i allmänhet. Således publicerar idéhistoriker idag i internationella sakkunniggranskade
tidskrifter i högre utsträckning än för bara några år sedan. Även monografier ges oftare ut på
internationella förlag med sakkunniggranskning.
Samtidigt finns en uppfattning bland många idéhistoriker att en ökad internationell
publicering inte får innebära att det görs avkall på en idéhistorisk bildningstradition att
presentera idéhistorisk forskning också för en svensk publik på svenska, en verksamhet som
idéhistoriker, med många publikationer på kommersiella förlag med god lagerhållning och
marknadsföring, länge framgångsrikt bedrivit. Idéhistoriker är till den helt övervägande delen
eniga om att det inte handlar om antingen eller, utan både och. I det avseendet innebär
Vetenskapsrådets beslut att inte ge Lärdomshistoriska samfundets årsbok Lychnos tryckbidrag
för 2013 ett avbräck som förhoppningsvis bara är tillfälligt. Även om svenska idéhistoriker
idag publicerar sig internationellt är Lychnos fortfarande en viktig sammanhållande
infrastruktur för de nationella forskningsnätverken.
Ett annat förhållande som för närvarande präglar diskussionerna om idéhistoria
tillsammans med humaniora och samhällsvetenskaper mer allmänt är det ökande intresset för
så kallade integrativ humaniora, alltså tendenserna att bredda och integrera olika
forskningsområden och discipliner för att kunna anta dagens samhällsutmaningar liksom att
peka på olika positiva utvecklingsmöjligheter. Det är ingen tillfällighet att flera idéhistoriker är
engagerade i dessa diskussioner liksom diskussionerna om universitetens roll historiskt och
idag.1 Båda problemområdena är centrala för svensk idéhistorisk forskning.
Idéhistoria handlar om att studera idéer i relevanta historiska sammanhang. Dagens
forskning präglas ofta av samarbeten med närliggande ämnen och så kallade postdisciplinära
fält som kulturhistoria och mediehistoria, grön humaniora, digital humaniora, medicinsk
humaniora, vetenskaps- och teknikstudier, utbildningsvetenskap samt genusforskning.
Forskningen är bland annat inriktad mot vetenskapshistoria, teknikhistoria, medicinhistoria och
miljöhistoria. Parallellt utvecklas och förnyas andra traditionella idéhistoriska inriktningar som
filosofihistoria, politisk idéhistoria och historiografi. Problemområden inkluderar humanioras
roller och praktiker liksom humanismens och posthumanismens villkor och sammanhang, inte
minst med utgångspunkt i modernitetens växlingar. Andra intresseområden gäller kritisk
analys, kognitiv historia, postkolonialism, human/animal studies, sinnenas idéhistoria och
modehistoria. Ett centralt idéhistoriskt forskningstema är undersökningar av kunskapens
historiska villkor och dynamik, något som skulle kunna kallas kunskapshistoria i bred
bemärkelse och som måste anses som centralt i ett samhälle där aktörer och sagespersoner ofta
och gärna stoltserar med prefixet kunskap.
Metodologiskt är texttolkning liksom begreppshistoriska ansatser viktiga. Under senare
decennier har det också funnits ett stort intresse för olika typer av källor som, förutom stilla
och rörliga bilder, även inkluderar miljö- och platsstudier. Ett allt större fokus på sentida och
samtida idéhistoria ligger också till grund för ett större utnyttjande av muntliga källor och
1
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mediala lämningar som radioreportage eller TV-teater. Trots detta går det inte att förneka att
skriftliga källor, både tryckta och otryckta, fortfarande utgör huvuddelen av det material som
idéhistoriker använder i sin forskningsverksamhet. Men även här förekommer breddningar och
källor kan numera också inbegripa skriftliga tonspråk m.m.
Kronologiskt spänner idéhistoriska undersökningar framför allt över perioden från 1600talet och framåt, med tyngdpunkt i det senaste seklet. Till detta kommer viktiga projekt som
fokuserar på medeltid och renässans. Tydligt är ändå att idéhistorisk forskning tenderar att
handla om mer närliggande tidsperioder. Det kan finnas flera skäl till detta, exempelvis krav på
kunskaper i latin och grekiska för att kunna umgås med äldre tidsperioder, språk som inte
längre ingår i en humanists kunskapsbas på ett lika självklart sätt som för bara några decennier
sedan.
Trender och tendenser
Idé- och lärdomshistoria är ett ämne som söker sina rötter i olika humanistiska
forskningsinriktningar och vars direkta institutionalisering i Sverige under 1930-talet bör
förstås utifrån sin tids ideologiska sammanhang. Sedan den första professuren inrättades vid
Uppsala universitet har forskning och undervisning i etablerats vid de flesta av landets
universitet och även på en del högskolor. Samtidigt har debatter förts om ämnets innehåll och
syfte. Kortfattat kan de sammanfattas med att det till en början handlade om vilka som var bäst
skickade att bedriva idéhistoria, idéhistoriker eller fackspecialister som naturvetare, filosofer
och medicinare med intresse för sin specialitets historia. Resultatet av den här debatten om
idéhistoriens forskningssubjekt blev ett otvetydigt erkännande av idé- och lärdomshistorikers
förmåga att visa på idésammanhang som fackspecialister sällan har möjligheter att omfamna.
En annan debatt handlade om ämnets innehåll. En sida hävdade lärda kulturers och
sammanhangs företräde medan andra arbetade med att bredda de idéhistoriska studieobjekten
till idéer av mer vardagligt slag med kopplingar till mentalitetshistoria. Folkets idéhistoria var
ett begrepp som lanserades i det här sammanhanget. Debatten kan denna gång sägas ha handlat
om idéhistoriens forskningsobjekt och fick som entydigt resultat att ämnet breddades för att
omfatta idéer oberoende av socialt eller kulturellt sammanhang. Ingen idékultur, hur lärd eller
bildningsbetydande den än hade varit, ses längre som a priori mer värd att studera än någon
annan. Faktiskt har just de nära och intima idéutbytet mellan vitt skilda sammanhang blivit ett
viktigt tema inom idéhistoriskt forskning.2
Den idag mest diskuterade frågan gäller ämnets syfte, men det är en diskussion som till
skillnad från de två som sammanfattats ovan inte begränsas till det idéhistoriska fältet utan
gäller humanioras och de humanistiska studiernas syfte generellt. Närvaron av idéhistoriker i
denna debatt är dock påtaglig och har utvecklats ur ämnets traditionella intresse för bland annat
universitetskulturer och forskningsideologiska studier. Det är också otvetydigt så att
idéhistoriker själva länge sökt samarbete med andra discipliner och insett vikten av att etablera
nära och ömsesidiga kontakter med representanter för olika fakulteter. Idéhistoriker inriktade
mot exempelvis medicinhistoria arbetar ofta nära med medicinska fakulteter eller finns
anställda vid Karolinska institutet. Teknikhistoriskt intresserade idéhistoriker har sedan lång
tillbaka funnits anställda vid tekniska högskolor där man på vissa håll framgångsrikt byggt upp
forsknings- och utbildningsverksamhet och till och med utformat framgångsrika program för
en bredare ingenjörsutbildning (men de blir inte inbjudna till prominenta besök som Obamas).
På samma sätt har filosofihistoriker arbetat med filosofer och idéhistoriker tagit aktiv del i att
bygga upp olika professionella utbildningar, bland annat inom media. Det flödar med andra ord
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över av exempel på hur idéhistoriker aktivt och framgångsrikt samarbetat över
fakultetsgränserna till fördel både för det egna ämnet och för andra.
Flera skäl går att ange som förklaring till detta drag hos idéhistoriker. För det första
handlar det förstås om att samarbeta med sakkunskap för att säkerställa förståelsen för olika
historiska idéer oavsett om de är naturvetenskapliga eller religiösa, filosofiska eller politiska.
För det andra handlar det om att olika professionella grupper och sakkunniga ofta är
intresserade av den egna historien och därför gärna interagerar med en kunnig idéhistoriker
som kan ge nya perspektiv på den egna självförståelsen. För det tredje finns nog också en
existentiell sida av saken. Det handlar i så fall om Lindroths bevingade ord att lärdomshistorien
i någon mån handlar om den egna gåtan, att idéhistoriker också drivs av personliga, ofta
svårfångade intressen utöver de rent historiska.3 Samtidigt är det viktigt att framhålla att det
inte alltid har varit konfliktfria processer. Resultatet har blivit att idéhistoriker som kollektiv
idag har sällsynt stora erfarenheter av det som allt oftare samlas under beteckningen integrativ
humaniora. Dessa erfarenheter har på traditionellt idéhistoriskt manér avspeglats i ett antal
debattböcker och debattartiklar med spridning också utanför universiteten.
Debatten om syftet med humanistisk forskning och den omedelbara följdfrågan om hur
humanistisk forskning i framtiden bör organiseras och bedrivas känns alltså synnerligen
angelägna inom det idéhistoriska fältet. För att förenkla kan en framträdande ståndpunkt sägas
poängtera humanioras syfte att analysera och problematisera komplexa förhållanden där värdet
ligger i ett ifrågasättande av invanda föreställningar och ideologiska utgångspunkter.
Idéhistoriska perspektiv är ofta kritiska i den meningen att påståenden skärskådas, inte bara
utifrån källkritiska hänsyn utan också utifrån ideologiska och begreppsmässiga perspektiv. Det
innebär alltså att idéhistorisk forskning ofta resulterar i att invanda föreställningar och
hävdvunna uppfattningar ifrågasätts. Det kan handla om att erkända kategoriseringar
problematiseras eller att till synes väsensskilda tanketraditioner kan relateras till varandra inom
exempelvis naturvetenskap och konst eller medicin och religion.
Att den här typen av studier har stor relevans inom en rad aktuella samhällsutmaningar går
knappast att ifrågasätta. En slutsats av de senare årens diskussioner om forskningens syfte är att
problematisering och relevans inte är motstående eller ömsesidigt uteslutande ansatser. Snarare
handlar det om att de är varandras förutsättningar och att idéhistoriska perspektiv i olika
samarbeten borgar för att sådana dubbla perspektiv upprätthålls och fördjupas snarare än att de
trivialiseras. Fortsatta och intensifierade samarbeten över fakultetsgränser och med
professionella forskningsinstitutioner som tekniska högskolor och medicinska universitet är en
viktig idéhistorisk utvecklingslinje.
Styrkor och svagheter
Dagens idé- och lärdomshistoriska forskning har flera styrkor. En utgår från empiriska bredden
liksom bredden i källanvändning och perspektiv. Delvis har det nog varit möjligt genom
obundenhet vid någon viss empiri eller verksamhetsinriktning i ämnesbeteckningen som
exempelvis konstvetenskap eller litteraturvetenskap. Inte heller har ämnet riskerat att fastna i
vissa stereotypa innehåll fastställda av läroplaner på skolor och gymnasier (kanske trots allt en
liten fördel av att ämnet aldrig blev något skolämne oaktat alla försök och debattargument).
Under rådande omständigheter har idéhistoriens bredd resulterat i en viktig ämnesmässig
styrka.
En annan fördel är den långa erfarenheten av forskningssamarbeten med andra discipliner
och ämnesområden över fakultetsgränser. Här finns en medvetenhet om att dagens betoning av
forskningens nytta inte uteslutande beror på nya styrningsformer vid universiteten, utan att det
snarare är ett ideal som följt kunskapsbildningen sedan tidigmodern tid om inte förr. Tonvikten
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på nytta inom forskning och andra kunskapsbildningsprocesser har varit mer eller mindre
konstanta under mycket lång tid. Retoriska och ideologiska förändringar har mer bottnat i
frågor om vad som bör betraktas som nyttigt än om det är ett rimligt generellt syfte för
forskningsverksamhet överhuvudtaget.
Pudelns kärna är alltså i vad som ska räknas som nytta. Här kan det konstateras att dagens
starka koppling mellan nytta, innovation och ekonomisk avkastning, där alternativen möjligen
inskränks till hälsa och hållbarhet (även om också dessa allt som oftast kläs i termer av
nationell ekonomisk tillväxt) är ett alltför snävt nyttobegrepp för att tillfredsställa idéhistoriker.
Om oviljan att så starkt begränsa nyttotanken bör ses som en styrka eller en svaghet när ett
forskningsämne beskrivs och värderas ska vara osagt. Klart är ändå att idéhistorisk nytta
sträcker sig långt utöver den pekuniära för att också inbegripa insikter om egna kulturmönster
och traditioner samt hur de hänger samman med andra människors erfarenheter.
En svaghet, förmodligen delvis en följd av dagens snäva nyttobegrepp och en relativt hög
externfinansieringsgrad, är att dagens idéhistoriska forskning har starka tendenser att handla
mer om modern historia och till och med samtidshistoria på bekostnad av mer differentierade
kronologiska ansatser. Möjligheterna att undersöka idésammanhang före barocken och
tidigmodern tid—exempelvis under medeltid och renässans— verkar dessutom bli allt mer
inskränkta. Medeltidshistoria kan vara nog så relevant för vår tid som det kalla krigets
idéhistoria. RJ:s stora utlysning 2012 var visserligen en synnerligen välkommen satsning på
äldrehistorisk forskning, men ändå kanske bara en tillfällig balansering av den kronologiska
inriktningen mot senare seklers historia.
Trenderna inom idéhistoria pekar mot en fortsättning av det framgångsrika samarbetet med
andra discipliner och forskningsområden, inte minst för att skapa forskningsmöjligheter inom
ramen för olika större programsatsningar initierade av utlysningar i syfte att lösa konkreta
utmaningar, något som alltså även måste involvera historiska perspektiv. Andra samarbeten
kan syfta till att inrätta lärartjänster med forskning på olika professionella och andra mer
praktiskt inriktade utbildningsprogram. Men i denna trend finns också en centrifugalkraft som
innebär att idéhistoriker riskerar att spridas ut på flera olika grupper som var och en saknar en
kritisk massa för ett mer intensivt och kontinuerligt utbyte idéhistoriker emellan.
Denna tendens till samarbete över fakultetsgränser är något som allt mer kommit att bidra
till en förändrad ämnesidentitet. Genom att framgångsrikt skapa samarbeten över disciplin och
fakultetsgränser och på så sätt i mångt och mycket bejaka de senaste decenniernas
forskningspolitiska målsättningar riskerar svenska idéhistoriker nämligen att samtidigt
försvaga sin disciplinära identitet. Huruvida detta är ett problem eller inte kan diskuteras.
Faktum är i alla fall att en ovetenskaplig rundfrågning visar att flera av dagens etablerade
forskare inom ämnet (som alltså tillhör den nya generationen) inte i första hand betraktar sig
som idéhistoriker eller idé- och lärdomshistoriker, utan istället har andra historiska inriktningar
som primära professionella identifieringsobjekt: miljöhistoriker, vetenskapshistoriker,
genushistoriker, kunskapshistoriker, kulturhistoriker o.s.v. Samtidigt är det inte ovanligt att
disputerade forskare från andra ämnesområden med svagare infrastruktur kallar sig
idéhistoriker. Det gäller inte minst historiker som i allt högre grad kommit att ägna sig åt vad
som traditionellt har varit idéhistoriska specialiteter, exempelvis medicinhistoria.
Symptomatiskt är också att det saknas en internationell sammanslutning som samlar alla
svenska idéhistoriker på ett naturligt sätt. Istället beror de internationella sammanhangen och
publikationskanalerna på den individuella idéhistorikerns specialisering. Men årsboken
Lychnos utgör en viktig forskningsinfrastruktur som motverkar denna tendens liksom den
regelbundet arrangerade konferensen ”Idéhistoria på gång” vid Umeå universitet. Här är alltså
ett gott exempel på en betydelsefull nationell konferens, något att hålla i minnet i dessa tider av
starka internationaliseringstendenser. Ytterligare sätt att motverka centrifugalkrafterna inom
ämnet vore bättre möjligheter att återskapa institutionellt och organisatoriskt starkare
idéhistoriska forskargrupper vid universiteten.
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Slutsatser
I dagens forsknings- och universitetspolitiska klimat har idé- och lärdomshistoria en situation
som liknar den för många andra humanistiska ämnen. Det handlar om att söka samarbeten för
att upprätthålla eller öka möjligheterna till fortsatt forskning. I det arbetet tycks idé- och
lärdomshistoriker mer framgångsrika än de flesta. En annan viktig styrka är nog också
idéhistorikers forskningskvalitet i termer av empirisk noggrannhet och teoretisk skärpa, liksom
deras påfallande ofta innovativa bidrag till förståelsen av olika idémässiga och ideologiska
förhållanden. Alla avhandlingar och andra forskningsinsatser i ämnet är kanske inte lika
lysande. Men idéhistoriker har inte bara lyckats bibehålla kvalitetskraven trots regleringar om
en tidsbegränsad forskarutbildning, utan avsevärt höjt dem. För de som fungerat som
sakkunniga på lärar- och forskartjänster i idé- och lärdomshistoria är det ingen tvekan om att
konkurrensen höjts avsevärt under de senaste fem till tio åren. Samma sak gäller
doktorandtjänsterna.
Om det är att betrakta som ett problem att flera idéhistoriker har flera professionella
identiteter, eller rent av inte alls ser sig själva som idéhistoriker, kan som sagt diskuteras.
Många menar att ämnesbeteckningar spelar allt mindre roll och att det är den individuella
kompetensen och samarbetsförmågan som är avgörande, inte den disciplinära bakgrunden.
Andra hävdar att en framgångsrik forskarkarriär nästan alltid bygger på institutionella ramar
som tillhandahåller traditionella forskningsproblem, forskningsmetoder och ett antal klassiska
undersökningar att kritiskt förhålla sig till och förändra. Tillsammans bildar de en ämnesmässig
kanon som visserligen inte nödvändigtvis behöver vara disciplinär, men som garanterar att
vissa färdigheter, normer och kvalitetsideal samt kritiska förhållningssätt till dessa följer med
ämnesbeteckningen.
Trots att idéhistoriker av olika anledningar mer än många andra vinnlägger sig om
samarbete över ämnes- och fakultetsgränser finns också en relativt väl utvecklad infrastruktur
för samverkan mellan svenska och till viss del nordiska idéhistoriker. Det handlar inte bara om
gemensamma forskarutbildningskurser, forskningsprojekt och workshops liksom förstås
Lychnos. Lika mycket gäller det att fortsätta upprätthålla kontakter mellan ämneskolleger
genom seminarier och olika andra mer eller mindre formella sammanhang. Ett förslag om en
nationell forskarskola i idéhistoria skulle kanske inte få något större stöd idag, i synnerhet som
forskarskolan i historia vid Lunds universitet öppnats upp också för idéhistoriker. Men bredden
inom dagens idéhistoria, och de starka centrifugalkrafter olika forskningsprogram och –centra
skapar, innebär förmodligen att existerande infrastrukturer för idéhistorisk forskning behöver
stärkas om ämnet på sikt ska kunna fortsätta bedrivas med samma kvalitet som idag.
Även de som inte i första hand har en professionell identitet som idéhistoriker måste nog
erkänna att ämnets öppna hållning är en viktig utgångpunkt för dess attraktionskraft och
idéhistorikers framgångar bygger på institutionella ramar som är viktiga att förmedla vidare till
nya generationer humanister. Ja, kanske framför allt de med svagare idéhistorisk identitet bör
överväga vad en idéhistorisk forskningstradition har inneburit för de egna möjligheterna att
bedriva forskning och vilken betydelse det kan få för framtida forskare att många av oss hellre
kallar oss annat än idéhistoriker i olika sammanhang. Visst kan samma öppna hållning skapas
under nya och annorlunda ämnesbeteckningar. Men det finns samtidigt ingen anledning att
överge discipliner som är omvittnat framgångsrika. Och något som är värt att bevara och föra
vidare till nya forskargenerationer tycks ämnet idéhistoria trots allt innehålla, det vittnar inte
minst det stora antalet sökande till doktorandtjänster om. Min gissning är att attraktionen ligger
i just den öppna hållningen till nya angreppssätt och perspektiv på vad idéhistoria kan och bör
vara oavsett vilken specialinriktning det handlar om. Denna empiriska och teoretiska tolerans
hoppas jag i framtiden ska vara ett av de kännetecken vi idéhistoriker framhåller när vi
beskriver våra traditioner.
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För att anknyta till inledningen är en framtidsvision att idéhistoriker och andra humanister
och samhällsvetare i kraft av den dokumenterade samarbetsförmågan på ett mer självklart sätt
aktivt deltar i uppbyggnaden av forskningsinfrastruktur för att möta olika samhällsutmaningar.
Om insikten att utmaningarna i första hand är samhällsvetenskapliga och humanistiska bara
sprids till beslutsfattare inom både politik och näringsliv är idéhistoriker inte bara självklara
deltagare, utan också ledare av projekt som initierats och drivits av offentliga
forskningsfinansiärer lika mycket som privata, nationella lika mycket som internationella.
Hade det sett ut så redan nu hade president Obama fått sin undran besvarad under sin
mellanlandning i Sverige hösten 2013.

Informatik: En ämnesöversikt
Jonny Holmström & Anne Persson

Inledning
I denna översikt diskuterar vi några aktuella tendenser och önskvärda riktningar för
framtida samhällsvetenskaplig forskning. Informatik som ämne har en speciell roll inom
samhällsvetenskaplig forskning genom sitt fokus på informationsteknikens roll och
betydelse i samhället.
Informatikämnet definieras som det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om
människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga
sammanhang. Vetenskapsrådets formella klassificering av ämnet är i dagsläget
’Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig
inriktning’ även om informatik är den benämning som de flesta lärosäten själva använder.
Ämnet är i dag etablerat vid ett flertal lärosäten, och koordineras nationellt av en
ämnesförening med ett fokus på vidareutveckling av ämnets forskning och utbildning.
Ämnets betydelse har ökat i takt med den snabba digitaliseringen av organisationer och
samhälle. Den ökade digitaliseringen leder till att fysiska varor blir tjänster,
marginalkostnader för produktionsprocesser faller, och den internationella
konkurrensen ökar inom basindustri såväl som tjänstebranscher (Brynjolfsson & McAfee,
2014). Sammantaget leder denna utvecklig mot behov av bättre förståelse av de
sociotekniska förhållanden som driver på denna utveckling, samt ökad förståelse av
informationsteknikens betydelse i en värld präglad av rörlighet och flöden. Mot bakgrund
av utvecklingen i informatikämnet föreslår vi en ökad uppmärksamhet mot forskning som
innefattar informationsteknikens roll i analyser av samhällsutveckling.

Informatikämnets roll som samhällsvetenskapligt ämne
Den samhällsvetenskapliga forskningens huvuduppgift är att beskriva, förstå och förklara
det mänskliga samhällets funktion, förändring och påverkbarhet. Informatikämnets fokus
på utveckling av kunskap om människors design och bruk av IT i individuella,
organisatoriska och samhälleliga sammanhang, är därför av central betydelse.
Digitaliseringen av organisationer och samhälle har varit snabb det senaste decenniet,
och utvecklingskurvan tycks vara exponentiell. Detta förklaras dels av den låga och nästan
obefintliga kostnaden för att kopiera och sprida digitala produkter, samt att innovationer
på oändligt många sätt kan kombineras ihop och skapa nya innovationer (Yoo et al 2012).
Denna pågående digitalisering innebär att marginalkostnaderna för distribution och
kopiering går mot noll. Digitaliseringen genomsyrar nu nästan alla samhällssektorer och
snart sagt varje företag, myndighet och organisation behöver ta ställning till hur dess
verksamhet påverkas av digitaliseringen. Ekonomins potentiella produktivitetstillväxt
kommer framöver till en betydande del att stå i relation till hur väl respektive sektor i
ekonomin omfamnar digitaliseringens potential (Brynjolfsson & McAfee, 2014). En
förklaring till utvecklingen är att det nu finns en teknisk och digital mognad bland
medborgare, konsumenter, företag, myndigheter och organisationer. Dagens

samhällsmedborgare har anpassat sitt beteende till att ständigt ha tillgång till
informationstekniska system och hjälpmedel. Digitaliseringen kan därför jämföras med
andra paradigmatiska teknologiskiften, som exempelvis ångmaskinen eller
elektrifieringen, som lyfte produktiviteten till en ny nivå. Mot denna bakgrund är det av
yttersta vikt att förstå denna utveckling ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
Ett viktigt bidrag från informatikämnet är då att det spänner över många
applikationsområden. Ämnet utvecklar alltså inte bara generell kunskap om människors
design och bruk av IT utan även specifik kunskap gällande särskilda applikationsområden.
Därmed bidrar ämnet med kunskap vilken är applicerbar inom andra forskningsämnen
som studerar olika aspekter av samhällets digitalisering. Ytterligare en aspekt som
poängterar informatikämnets viktiga roll i studiet av samhällets digitalisering är att det
inte bara fokuserar på användningen av IT i samhället och dess konsekvenser utan att det
även studerar hur människor utvecklar IT-artefakter. Detta är viktigt eftersom det sätt
som artefakterna utvecklas i stor utsträckning påverkar användningen.
Informatikämnet har utvecklats i takt med informationsteknikens utveckling och
benämndes inledningsvis informationsbehandling, särskilt den administrativa
databehandlingens metodik. Senare förkortades detta till administrativ databehandling
(ADB). Under den tid som ämnet har funnits har det genomgått en dynamisk utveckling.
Detta har sin grund inte bara i den tekniska utvecklingen utan även
tillämpningsutvecklingen. På 60-talet var ämnets studieobjekt nästan uteslutande
stordatorer. Från 60-talets stordatorer har det skett en omfattande teknisk utveckling till
dagens Internetbaserade system, Internet-of-things, sensorteknik, smartphones och
läsplattor. Ett viktigt steg i denna utveckling var persondatorernas uppkomst. Under 80talet genomfördes en gigantisk datorisering i och med att så många i det Svenska
näringslivet och offentlig sektor fick direkt tillgång till egen datorkraft. En fortsatt
datorisering sker under 90-talet i och med hemdatorernas framväxt. Till detta kommer
den explosionsartade utvecklingen av Internet med associerade applikationer.
Informatik är, i jämförelse med många andra ämnen, ett ungt samhällsvetenskapligt
ämne, och som en del av ämnets utveckling har man hämtat inspiration från andra ämnen
(Goldkuhl, 1996). Det gäller speciellt lån av teorier från ämnen som företagsekonomi,
sociologi, filosofi och logik (Goldkuhl, 1995; Truex et al, 2006). Som ett ungt ämne har
forskarna inom området arbetat med att skapa en tydlig ämnesidentitet. Därför har
många doktorsavhandlingar inom ämnet ägnat sig åt grundläggande begreppsmässiga
frågor vilket har bidragit till inlägg i diskussionen om ämnets identitet (Ehn, 1988;
Grönlund, 1994; Henfridsson, 1999; Holmström, 2000; Ågerfalk, 2003). Ett viktigt steg
var etablerande av ämnesföreningen SISA 2010, ett steg som har betytt mycket för ämnets
utveckling. Ämnet har en tydlig internationell orientering under namnet information
systems, samtidigt som systemvetenskap och informationssystem existerar som
synonyma svenska begrepp för informatik. Ämnesorganisationen har bidragit till ett
viktigt klargörande på denna punkt. Samtidigt som pluralism i informatikforskningen är
viktig har ämnesorganisationen bidragit till en kärnidentitet och därigenom motverkat en
fragmentering, vilket är nödvändigt för en fortsatt stark utveckling.

Informatikämnets framtid
Informatikämnet har kännetecknats av en teoretisk och metodmässig pluralism, vilket
har bidragit till ämnets utveckling och dynamik. En tydlig tendens är att svenska
informatikforskare arbetar praktiknära, och det bör understrykas att de har en stor
komparativ fördel i förhållande till sina internationella kolleger genom att svenska
företag och organisationer är avsevärt mer öppna för forskningssamverkan än vad som
ofta är fallet i andra länder. För framtiden är det av stor vikt att forskningen inom ämnet
utvecklas och förstärks med tanke på ämnets viktiga fokus på informationsteknikens roll
i samhället. Specifika utmaningar är:


Den kontextspecifika forskningen bör vidareutvecklas, och digitalisering i
kontexter som skola, sjukvård, basindustrin och de nya kreativa näringarna bör
fokuseras i kommande forskningsansträngningar. Något som bör
uppmärksammas då är tendensen att när andra forskningsområden, exempelvis
vård, inkorporerar digitaliseringen i sin forskning, negligeras ofta relevant
befintlig litteratur inom informatik som skulle kunna påskynda
kunskapsutvecklingen inom dessa områden.



En fortsatt ambition att producera forskning som är relevant för det omgivande
samhället. När det gäller forskningens framtida inriktning finns det vidare
anledning att särskilt ägna uppmärksamhet åt diskussionen om ”rigour vs.
relevance” i forskningen, dvs. avvägningen mellan rigorösa metoder och relevans
i resultaten. Med sin praktiknära ansats har Svenska forskare haft ett tydligt fokus
på forskningens praktiska relevans, och det är önskvärt att steg tas i riktning mot
mer
rigorös
forskning
utan
att
relevansen
minskar.



Det är viktigt att påpeka att den kategorisering av ämnet som VR har haft de
senaste åren har varit ett bekymmer, och är fortfarande ett stort problem.
Informatikämnet är, med alla mått mätt, ett större ämne (sett i antalet forskare,
antalet studenter, antalet utbildningsprogram, samt antalet internationella
publikationer) än många andra ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora.
Detta inkluderar media- och kommunikationsvetenskap, som informatik märkligt
nog räknas som en underkategori till. Detta är problematiskt inte bara för
informatikforskare utan även för samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet som
går miste om ett samhällsvetenskapligt perspektiv på den informationsteknik som
präglar samhället på ett påtagligt sätt.
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Varför är humanistisk forskning viktig? I vad mån – och hur – kan man tala om nytta inom
humanistisk forskning? Många svar av skiftande art har genom åren getts på denna fråga. Själva
frågeställningen tycks i sig vara symptomatisk. För alltsedan 1800-talets vetenskapliga revolution och
det moderna universitetets framväxt har det funnits ett drag av misstro förknippat med humaniora;
misstro mot att de humanistiska disciplinerna kan betraktas som vetenskap, misstro mot att
humaniora alls har någon egentlig samhällsnytta.
Men kanske är frågan felställd, av den anledningen att den utgår från ett perspektiv där nyttan
kan mätas och kvantifieras. Humaniora tvingas då att legitimera sig utifrån en naturvetenskaplig eller
samhällsvetenskaplig norm. Istället borde man söka svar utifrån perspektiv som utgår från
humanioras särart. Det går att se väsentliga delar av de metoddiskussioner som i varierande grad
förts inom de olika humanistiska ämnena alltsedan 1800-talet, som uttryck för ett behov att ge
legitimitet till det egna ämnesfältet. På kunskapsteoretisk nivå kan man här även räkna in alla försök
som gjorts att precisera humanioras särart i förhållande till andra vetenskapsområden. Ett exempel
är Wilhelm Windelbands numera klassiska distinktion mellan nomotetiska och ideografiska
vetenskaper, ett annat Jürgen Habermas åtskillnad mellan naturvetenskapens tekniska, humanioras
praktiska och samhällsvetenskapens frigörande kunskapsintresse.1 I båda fallen kan man se att syftet
till dessa indelningar både är praktiskt (att synliggöra och analysera epistemologiska skillnader) och
retoriskt (att legitimera humaniora respektive en ideologikritisk samhällsvetenskap). Vad den
vetenskapsteoretiska traditionen lär, är att om man alls vill tillskriva humanistisk forskning ett värde,
måste man beakta – och acceptera – epistemologiska och metodologiska olikheter.
Samtidigt kan det vara på sin plats att ställa en motfråga: vem är det som ställer frågorna – vem är
det som misstror? Svaret skiftar naturligtvis, så också över tid. Om tvivlet en gång i första hand
formulerades inom universitetsvärlden, står det idag att söka i omvärlden: inom de politiska och
ekonomiska sfärerna.
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Se Willhelm Windelband, Präludien: Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte, Tübingen 1924
(1907), samt Jürgen Habermas, ”Erkenntnis und Intresse”, Technik und Wissenschaft als ”Ideologie”, Frankfurt
a.M, 1968
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Man kan som ett tydligt exempel ta den omtalade rapport som publicerades av Svenskt Näringsliv
2011 med titeln Konsten att strula till ett liv: Om ungdomars irrvägar mellan skola och samhälle.2 I
korthet handlade rapporten om det problem man såg i att högskoleutbildning blivit en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vi har hamnat i en situation, menar man, där svenska lärosäten på ett
ansvarslöst sätt drar till sig bidrag genom att ge populära men värdelösa utbildningar främst inom
humaniora (kursen ”Harry Potter och hans världar” som ges inom Litteraturvetenskap på
Linnéuniversitetet är ett återkommande exempel). Studenterna i sin tur saknar förmåga att välja
utbildningar som befrämjar deras framtida yrkesliv. Det förslag till lösning man presenterar är att
differentiera studiemedlen, så att humanistiska studenter får sämre villkor än sådana som läser
”nyttiga” utbildningar (ekonomi, teknologi, naturvetenskap). Rapporten möttes av massiv kritik.
En av de som tydligt tog ställning mot resonemangen var Mittuniversitetets rektor Anders
Söderholm som skrev på sin blogg:

Förutom att själva ansatsen i rapporten är extremt instrumentell, ekonomiserad och
bildningsfientlig så företräder man dessutom en sorts föreställning om att universitetens
enda uppgift är att förse dagens näringsliv med den arbetskraft man idag behöver. Allt
annat är onödigt. Hur ett universitetssystem och ett samhälle skulle se ut som enbart
koncentrerade sig på anställningsbara ingenjörer skulle se ut ligger naturligtvis utom
Svenskt Näringslivs horisont.3

Efter den hårda kritik som framfördes, backade en av författarna, Svenskt Näringslivs chefsekonom
Stefan Fölster, men tog i en intervju till det vanliga populistiska tricket att kräva att ”hobbykurser”
som ”Ortsnamn” och ”Harry Potter och hans världar” försvinner från högskolorna.4 Som om studiet
av svensk kulturhistoria eller internationella populärkulturella fenomen i sig skulle vara av onyttiga!
Huvudfrågan måste väl här liksom inför all högskoleutbildning vara huruvida kurserna i fråga är
genomtänkta och av god kvalitet eller inte. Men vad Stefan Fölster uppvisar är en total oförståelse
för vad humaniora skulle kunna betyda – en ideologiskt motiverad oförståelse vars syfte är att
förneka och som bortser från allt vad utbildningskvalitet och forskningsförankring heter.
Såsom idéhistorikern Thomas Karlsson hävdar, vittnar nog de senaste decenniernas diskussioner
om att det saknas en seriös forskningspolitik för humaniora.5 Samtidigt som debatterna föranlett en
rad viktiga distinktioner och argument för humanioras betydelse och nytta. Han redogör där för
Helen Smalls bok The Value of the Humanities (Oxford 2013) som presenterar fem typer av positiva
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Stefan Fölster, Johan Kreicbergs & Malin Sahlén, Konsten att strula till ett liv: Om ungdomars irrvägar mellan
skola och samhälle, Rapport från Svenskt Närlingsliv, 30 juni 2011
3
Anders Söderholm, ”Konsten att strula till en analys”, Rektors blogg 2011-07-08, Mittuniversitetet
(www.miun.se/Bloggportalen/rektorsblogg/Dates/2011/7/Konsten-att-strula-till-en-analys/)
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Fredrik Söderling & Ewa Stenberg, ”Slag mot humaniora får hård kritik”, DN 2011-07-01
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Thomas Karlsson, ”Fem fronter för humanioras försvar”, Under strecket, SvD 2014-04-11
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argument som hon anser vara återkommande inom (den anglosaxiska) diskussionen: (1) människans
individuella och kollektiva meningsskapande, (2) en utökad förståelse av vad nytta är, (3) ökning av
den kollektiva lyckan, (4) ett incitament för demokratins fortlevnad, (5) humanioras inneboende
värde. Tillsammans utgör argumenten ett omfattande men alls inte fullständigt svar på den
inledande frågan om varför humanistisk forskning är viktig.
Man skulle kunna göra en distinktion mellan dessa fem argumentationstyper och dels beskriva
argument som präglas av en instrumentell förståelse av humanioras värde, dels sådana som utpekar
humanioras autonoma betydelse. Humaniora producerar specifik kunskap som skiljer sig från andra
kunskapsområden. Samtidigt kan man se hur humanioras kunskapsproduktion mycket väl kan
interagera med andra vetenskaper och verksamheter utanför universitetet. Ifall kurser som
”Ortsnamn” och ”Harry Potter och hans världar” är seriösa, genomtänkta och forskningsanknutna,
ger de både ämnesspecifik kunskap, en fördjupad förståelse för systematiskt och kritiskt tänkande
och en orientering inom fenomen i det omgivande samhället. De leder kanske inte direkt till ett jobb
(anställningsbarhet) men väl till att studenten har skaffat sig kunskap och färdigheter som kan
användas inom en rad arbetssituationer (användbarhet). Jag tror att det i diskussionen om
humanioras vikt och nytta – och i formuleringen av seriös forskningspolitik för humaniora – är av
central betydelse att ha denna dualitet i åtanke och att låta de båda polerna balanseras mot
varandra.
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Konstvetenskap som universitetsdisciplin har de senaste tio åren genomgått en ganska kraftig
förändring som omfattar struktur och volym såväl som innehåll och karaktär. Vad gäller den förra
kategorin kan man urskilja några tydliga tendenser.
För det första har i stort sett samtliga konstvetenskapliga institutioner i landet kommit att ingå
som enheter i större institutionella kluster. Vid Stockholms universitet har Konstvetenskapliga
institutionen hittills varit en självständig enhet, men även här kommer man att ingå i en
sammanslagen storinstitution från om med årsskiftet 2015. Karaktären på dessa sammanslagningar
skiftar, alltifrån att ha en rent administrativ och ekonomisk funktion till att åtminstone delvis omfatta
innehållsmässiga samarbeten. Det senare gäller i första hand forskning och utbildning på forskarnivå,
där större enheter i många fall innebär att en kritiska massa kan uppnås vid de högre seminarierna
och att kurser kan planeras och ges i högre omfattning. En problematisk aspekt av sådana
sammanslagningar gäller de individuella ämnenas relativa autonomi i institutionsklustren. Det kan till
exempel gälla antagning av doktorander, där i vissa fall en gemensam ekonomisk ram gjort att
mindre ämnen blivit missgynnade i förhållande till de mer dominanta. Samtidigt är det i mina ögon
3

högst väsentligt att den relativa autonomin inte innebär att man sätter upp gränser gentemot
varandra och motverkar de tvärvetenskapliga incitament och ansatser som här faktiskt föreligger.
För det andra kan man med vissa undantag se en relativt sett kraftig minskning i volym inom
konstvetenskap under de senaste decenniet, både vad gäller studentantalet och institutionernas
personal. Vid två lärosäten har ämnet konstvetenskap helt lagts ner som självständigt ämne:
Högskolan Dalarna och Karlstad universitet. Där finns dock fortfarande kurser med
konstvetenskapligt innehåll fastän inom andra discipliner. Annars är det tydligaste exemplet på
volymminskningen institutionen i Lund. Från att länge ha varit landets näst största institution, med
två lärostolar, ett stort antal lektorer och en omfattande forskarutbildning, har man nu en professor,
fem lektorer, två adjunkter samt tre finansierade doktorander. Liknande minskningar i volym kan
även iakttas i Göteborg, Umeå och Linköping. Samtliga dessa miljöer har traditionellt sett varit
mycket viktiga platser för utvecklingen av landets konstvetenskap. Men samtidigt visar
institutionerna i Lund och Göteborg, som för bara för några år sedan närmast hotades av utplåning,
tydliga tecken på att återhämtning. Kanske går det att se tecken på att inplaceringen i större
tvärdisciplinära institutioner – trots alla initiala problem – har hjälpt till att skapa ekonomiska och
intellektuella incitament för att utveckla livskraftiga forsknings- och undervisningsmiljöer.
Ser man till de konstvetenskapliga miljöerna i mälardalsregionen kan man skönja en helt annan
tendens, nämligen en kraftfull expansion. Institutionen i Uppsala blev i och med samgåendet mellan
Uppsala universitet och Högskolan på Gotland 2013 landets största institution vad gäller fast anställd
personal och grundutbildning, med två professorer, nio tillsvidareanställda lektorer och fem
finansierade doktorander i konstvetenskap. På Södertörn har ämnet sedan etableringen 2003 befäst
positionen som en av de nationellt sett starkaste utbildnings- och forskningsmiljöerna, där man
verkligen lyckats dra nytta av det tvärdisciplinära sammanhang som nuvarande Institutionen för
kultur och lärande utgör. Här finns två professorer och tre tillsvidareanställda lektorer samt ett
halvtidslektorat under tillsättning. Man har ansökt om examinationsrätt för utbildning på forskarnivå
och prövning sker i skrivande stund. Även vid Konstvetenskapliga institutionen i Stockholm kan man
påvisa en tydlig expansion. Inte minst genom att två ytterliga huvudområden har etablerats inom
institutionen, Kulturarvsstudier samt Curating, vilka båda ges som program på avancerad nivå. Den
tydligaste förändringen här är dock ingen direkt expansion av studentvolymerna, utan snarare en
omvandling från att vara en institution utmärks av mycket stora studentvolymer på alla nivåer till att
idag i långt högre grad vara en plats som präglas av sin forskning. Där finns för närvarande fyra
professorer, sex lektorer (samtliga på heltid), en disputerad forskningssekreterare, en disputerad
intendent samt elva finansierade doktorander. Ytterligare tre heltidslektorat och två
doktorandtjänster är under tillsättning.
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Det går alltså att iaktta en allt tydligare centrering av ämnet i mälardalsregionen. Möjligen hänger
detta samman med att flera av de ledande museer, auktionshus, tidskrifter, gallerier, ämbeten och
myndigheter som är konstvetenskapens avnämare finns i regionen. Givetvis kan det även finnas en
rad andra skäl – personliga, strukturella, ekonomiska – till denna utveckling.
Utan att kunna belägga det är det mitt intryck att konstvetenskap de senaste decennierna
nationellt sett tappat mark i relation till andra jämförbara humanistiska ämnen. Ett av de största
problemen är volymen på forskarutbildningen stadigt krympt. Detta är en generell tendens över hela
landet att antalet doktorander i ämnet stadigt minskat och att medelstilldelningen på de flesta håll är
osäker och diskontinuerlig. Institutionen i Stockholm har traditionellt sett haft den i särklass största
utbildningen på forskarnivå. Men även här kommer man att tvingas minska volymen i och med att
utbildningsbidragen avskaffades 2014. Det finns dock på samtliga institutioner en medvetenhet om
detta problem och dessutom en betydligt större öppenhet för nya lösningar mellan institutionerna.
Ett sådant samarbete var de långt gångna planerna på en forskarskola i samarbete mellan
institutionerna i Stockholm, Uppsala och Södertörn samt Nationalmuseum och Moderna Museet, ett
initiativ som dock strandade på grund av bristande ekonomi. Ett annat initiativ togs av Lund som
anordnade ett internat för doktorander och handledare 2013, vilket kommer att bli till ett
återkommande evenemang vartannat år. En effekt av volymminskningen är att de högre
seminarierna på de flesta håll saknar kritisk massa. Detta problem avhjälps dock på flera håll av att
man har gemensamma seminarier och kurser med andra ämnen, vilket är en modell som nog
kommer att bli vanligare i framtiden.
Vad gäller ämnets innehåll och karaktär kan man peka på ett antal tämligen distinkta förändringar
under den senaste tioårs perioden. I allt högre grad fokuseras undervisning och forskning på ämnen
inom ramen för det moderna och samtida. I Lund och Umeå tematiseras verksamheten i hög grad
utifrån detta (i Umeå börjar grundkursen med 1900-talet). Också på Södertörn kan man se en
betoning av samtida perspektiv, även om man där snarare trycker på relationen mellan den egna
samtiden och historien. I Stockholm finns numera två grundkurser, varav den ena (Visuell
kommunikation) utgår från ett likartat tematiskt förhållningssätt mellan det samtida och historiska.
Ser man till avhandlingsämnen så förstärks denna tendens. Den är inte heller ett nationellt fenomen,
utan något som även märks internationellt. Detta förhållande har lett till problem vad gäller
rekrytering av personal – och i förlängningen institutionernas förmåga att upprätthålla kvalificerad
forskning, undervisning och handledning rörande äldre epokers konst.
Historiskt sett har det varit ett problem att starka forskningsfält som medeltidsstudier och studier i
arkitektur och bebyggelse i allt för hög grad kunnat verka som slutna kärl, vars teoretiska och
metodologiska premisser på många sätt varit åtskilda från övrig konstvetenskap. Detta är ett
förhållande som lett till att dessa områden tappat mark. Samtidigt vore det i mina ögon förkastligt att
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hålla äldreforskningen under armarna på konstgjord väg, genom riktade tjänster och
doktorandutlysningar där sökfälten blir mindre och av sämre kvalitet. Däremot kan man tänka sig
riktade insatser nationellt och regionalt beträffande kurser, inbjudningar av gästforskare, projekt och
likande för att höja kompetensnivån och locka yngre studenter.
En sak är helt klar: konstvetenskap kan lika lite som något annat humanistiskt ämne definieras
utifrån sin egen historia, det är och måste vara en universitetsdisciplin stadd i konstant förändring,
både vad gäller forskningens inriktning och den teoretiska och metodologiska utvecklingen. Man kan
se medvetenheten om detta som ytterligare ett kännetecken för det senaste decenniets förändring,
nämligen intresset för kritisk historiografi. Det fanns på 1990-talet ett utbrett intresse för
historiografi i Uppsala, vilket bl.a. resulterade flera avhandlingar, vetenskapliga artiklar och
monografier samt teman på flera konferenser. Ser man till den forskning som bedrivits och de
avhandlingsprojekt som producerats under denna tid blir det uppenbart att kritisk historiografi är ett
perspektiv som genomsyrar stora delar av verksamheten. Om man ska leta efter en gemensam
målsättning för denna inriktning så är det att synliggöra den egna forskningspositionen i syfte att
göra djupgående historiska omläsningar. Det är kanske ingen slump att ett diskursteoretiskt
förhållningssätt präglat stora delar av det historiografiska perspektivet. Historiografi handlar här
alltså inte i första hand om tematiska vetenskapshistoriska kartläggningar, utan om formuleringen av
ett kritiskt perspektiv inom ramen för varierande ämnesval.
Än viktigare än den epokmässiga förändringen är breddningen av ämnets formulering av
studieobjekt och närmandet till vad som i den anglosaxiska världen benämns Visual Studies och i den
tyskspråkiga Bildwissenschaft. Inom svensk konstvetenskap har en sådan breddning tydlig historisk
koppling till Gregor Paulssons projekt i Uppsala på 1940- och 50-talen liksom med ideologikritiska
omformuleringar under 1970-talet (där man gick från benämna studieobjektet ”konst och arkitektur”
till att tala om ”bild och bebyggelse”). Det gavs t.ex. en grundkurs i Visuell kommunikation som
alternativ till den vanliga konsthistoriska grundkursen i Uppsala på 1980-talet. I Linköping inrättades
1985 kurser på grundnivå i Bildvetenskap inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, som förutom
traditionell konstvetenskap också omfattade konstsociologi, industriell bildproduktion, semiotik etc.
Jämför man denna tid med situationen idag går det både att se likheter och skillnader. Även under
1990- och 2000-talet har det förts en livaktig debatt om konstvetenskapens gränser och uppgifter,
men den stora skillnaden mellan dagens situation och 1970-talets är tämligen olikartade teoretiska
perspektiv. Idag präglas svensk konstvetenskap av att dess teoretiska och metodologiska
problemställningar befinner sig i gränslandet mellan traditionell konstvetenskap och visuella studier.
Sammanfattningsvis kan man hävda att svensk konstvetenskap under det gånga decenniet fått en
tydligare teoretisk prägel helt i linje med en internationell utveckling. Det vore nog ingen överdrift att
säga att detta innebär det att svensk konstvetenskap stärkt sin vetenskapliga position inom svensk
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humaniora, samtidigt som man tappat mark vad gäller volym och inflytande. Givetvis kan denna bild
variera beroende på vilket lärosäte man studerar. För framtiden tror jag det är viktigt att följande
områden betonas och förstärks:
1. Relationen mellan universitets- och museiforskning. Det är oerhört väsentligt att landets
museer har disputerad personal och att museerna i högre grad än tidigare fungerar som
forskningscentra. Men universiteten kan inte uppfattas bara som en fabrik för utbildning av
personal, utan det behöver utvecklas ett mer dynamiskt samarbete mellan dessa båda
områden.
2. Relationen mellan universitet och arkitektur- och konsthögskolor. Redan idag finns
samarbeten, men de är i många fall sporadiska och beroende av individuella kontakter. Ett
undantag är Umeå där konstvetenskapen har intensiva kontakter med konsthögskolan. Det
internationella curatorprogrammet och masterprogrammet i kulturarvsstudier i Stockholm
har fungerat som kontaktytor mellan universitet och omvärld och likande initiativ skulle
också behövas både i utbildning och forskning.
3. Relationen mellan konstvetenskap och bildstudier inom andra humanistiska ämnen. Det är
idag vanligt förekommande att doktorander och forskare inom andra discipliner på olika sätt
använder bilder inte bara som illustrationer utan även som primärkällor. Här skulle
konstvetenskapen ha en potentiell uppgift att initiera samarbeten, både i kraft av den egna
specialiseringen på tolkning av olika typer av visuella material (estetiska bilder såväl som
instrumentella) och för att vidga förståelsen av vad bildtolkning kan vara (att influeras av
andra sätt att förstå visuella material).
4. Relationen mellan konstvetenskap och allmänt bildbruk. I vårt samhälle förmedlas i allt högre
grad information, mening och propaganda genom bilder. Det finns ett uppenbart behov att
förstå, tolka och kritiskt granska de olika typer av visuella flöden och bildkulturer som vi
omges av. Här har konstvetenskapen en uppgift både att ta del i ett offentligt samtal och att
fungera som del i utbildning av lärare, journalister och andra. Detta inbegriper även
problematiken kring kulturarv och kulturarvsturism, där det behövs bättre kunskaper, såväl
om fenomenet som sådant, om problematiken kring bevarande och om objekten och
miljöerna själva.
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Synpunkter på tillstånd och utvecklingslinjer inom HS-området ur kulturgeografisk
synvinkel
Bertil Vilhelmson, professor i kulturgeografi, Göteborgs universitet

I korthet
I detta papper diskuterar jag kort några aktuella tendenser och önskvärda riktlinjer för
framtida samhällsvetenskaplig forskning. Jag föreslår ökad uppmärksamhet mot i) forskning
som reflekterar över samhällsvetenskapens kunskapsmässiga räckvidd; ii) forskning som i
större utsträckningen uppmärksammar människors kontext och omgivning; samt iii)
forskning som fokuserar de ändringar i mänskliga handlingsutrymmen som omställningen till
ett fossilfritt samhälle måste medföra. Mot bakgrund av utvecklingen i mitt eget ämne –
kulturgeografi – föreslår jag ökad uppmärksamhet mot forskning som i) innefattar den
geografiska kontexten i analyser av mänskliga handlingar; ii) fokuserar den geografiska
närhetens betydelse som organiserande princip i samhälle och vardagsliv; samt iii) forskning
som fokuserar platsers och det lokalas attraktivitet i en globaliserad värld. Slutligen pekar jag
på två viktiga principer för framtida VR-forskning: att den dels fortsätter ge möjligheter för
enskilda forskare att genomföra kreativa projekt, och att prioriteringar av projekt sker utan
falla in i den delvis könsdiskriminerande normbildning som växer sig allt starkare inom
forskningen idag.

Den samhällsvetenskapliga forskningens betydelse

Den samhällsvetenskapliga forskningens huvuduppgift är att beskriva, förstå och
(åtminstone provisoriskt) förklara det mänskliga samhällets funktion, förändring och
påverkbarhet. Analyserna sker på olika skalnivåer – över tid (från dygn till sekel); över rum
(från lokalt till globalt); från individer till grupper och organisationer; samt, inte minst, i
förhållande till omvärldens varierande förutsättningar och villkor. Kunskapen är viktig för
samhällets självförståelse och självbild. Men det handlar givetvis också om att ta fram
kunskap som hjälper till att ”hantera” och påverka samhället i önskvärda riktningar.
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Samhällsvetenskap bidrar också till förståelsen av de kulturella implikationerna av den
omfattande tekniska, naturvetenskapliga och medicinska forskningens rön.

1. Analyser av samhälle och befolkning måste emellertid göras med kritisk blick. Det
innefattar en utvecklad reflexion när det gäller innebörden och räckvidden av
kunskap baserad på (själv)observation av historiskt betingade förlopp, händelser och
samband; baserad på metoder (kvantitativa och kvalitativa) med begränsade synfält
och selektiv uppfattningsförmåga; och med språk som medvetet/omedvetet laddas
med antaganden, mening och värderingar öppet för tolkning. Kunskapens räckvidd
och gränser ställs på prov när den förväntas vara (blir) normativ och rådgivande (t ex
skriver ut recept på åtgärder för att nå önskade mål) eller förutsägande, t ex göra
prognoser betingade av historiska samband och/eller förenklade antaganden och
modeller. Gränserna anas också när det gäller möjligheten att besvara ”eviga” frågor
som t ex mänskliga handlingars bestämningsfaktorer, eller hur samhällsutvecklingen
kan planeras och ”styras” i olika (utopiska) riktningar. Min första övergripande
synpunkt är att det behövs mer grundläggande och reflekterande kunskapsbildning
om samhällsvetenskapernas roll – och den samhällsvetenskapliga professionens roll i det demokratiska samhället. Detta inte minst i en tid av tilltagande medialisering
där förenklade budskap om rör samhällets komplexitet snabbt gör sig gällande och i
sin tur också styr forskningen.

2. Under senare decennier har forskningen inom de flesta samhällsvetenskapliga
discipliner i tilltagagande uträckningen blivit individ- eller mikroorienterad. Det är en
helt rimlig utveckling om man vill förstå förändring också på aggregerade och
strukturella nivåer. Det handlar i grunden om aktörer (t ex individer eller företag) och
deras kapaciteter, möjligheter och manövrar. Tillgången till longitudinella och
variabelmässigt omfattande befolkningsregister och liknande ger den mikroorienterade kvantitativa forskningen stora möjligheter i alla discpliner. Psykologins
experiment och laboratorier har spridits till ekonomi, statsvetenskap etc, etnografier
och andra humanistiska samt fallstudiebaserade ansatser är allt vanligare i ämnen
som företagsekonomi, geografi etc. Individ-orienteringen är viktig och nödvändig. En
utmaning för framtiden är att bättre beskriva och teoretisera de kontextuella
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aspekterna ”runt” aktörerna. Av detta följer min andra övergripande synpunkt på
behov av grundläggande orientering av forskningen: Hur kan man mer organiserat
representera de omgivningar, strukturer, landskap, situationer, omständigheter,
artefakter som formar mänskliga handlingar och aktiviteter? En avsevärt bättre
beskrivning av vad jag här kallar kontext är nödvändigt för att syntetisera kunskap
från olika områden och fall – och inte minst – ge bättre underlag för hur olika
resultatet kan generaliseras och transfereras i tid och rum

3. Samhällsforskningens raison d'être handlar också om att ta fram kunskapsunderlag
som är politiskt relevanta för samhällets framtida utveckling och åtgärder, t ex att
parera framtida förändringar i omgivningen. När en samstämmig forskarkår pekar på
att det mänskliga samhället kommer att utsättas för enorma påfrestningar inom en
knapp generation, givet att inte människans utsläpp av koldioxid reduceras mot
nollpunkten, bör detta påverka prioriteringar också inom den grundläggande
samhällsforskningen. En (fortsatt) stor utmaning är att studera hur de (potentiellt
akut) krympande handlingsutrymmen som följer i spåren av en omställd
energianvändning kan åstadkommas och hanteras på olika skalnivåer – i vardagsliv
och näringsliv. Det handlar t ex om hur ett samhälle under frivillig, eller ofrivillig,
kontraktion (pga ökande energikostnader) kan vidmakthålla grundläggande värden
och levnadsvillkår i olika regioner.

Några utvecklingslinjer i kulturgeografisk forskning

1. Det kulturgeografiska forskningsfältet rör primärt människans relationer med sin
geografiska omgivning. Fältet är med andra ord relationellt och ömsesidigt till sin
karaktär. Relationerna är förenklat av två slag: vertikala bindningar till människor,
verksamheter och resurser inom platser (t ex en region) resp. horisontella mellan
platser. I den klassiska geografin sågs mänskliga handlingar och kulturer mer eller
mindre som determinerade av omgivningsfaktorer (i termer av naturresurser, klimat,
mark och vatten). Denna determinism avlöstes senare av en syn som gjorde regioner
till unika objekt - och att generaliserad kunskap om kultur i princip var bortom
kunskapens gräns. Under 1960-talet skedde en ”behavioural turn” - senare
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kompletterad av tidsgeografiska samt olika humanistiskt orienterade ansatser (t ex
fenomenologiska) – som satte fokus på aktörers betydelse för handlingar som
skapade och omskapade landskap och omgivande strukturer, t ex det urbana
samhället. För framtiden framstår det som allt viktigare att vidarutveckla och med
moderna metoder (t ex geografiska informationssystem, GIS och koordinatsatta data)
systematiskt beskriva och representera den materiella omgivningen i mikrobetonade
analyser av individer; såväl den artefaktiska (av människor gestaltade) som den
biologiska och fysiska.

2. En andra dominant tema rör det geografiska avståndets (och närhetens) betydelse
för livet och samhällets organisation och funktion. Den klassiska observationen gick
ut på att mänsklig interaktion över jordytan – kontakter och kommunikation, idé- oh
innovationsspridning, resor och migration, handel och materialflöden etc – avtar med
tilltagande avstånd. I vissa avseenden är detta fortfarande en strukturerande princip
för samhällets och vardagslivets organisation i rummet. Utvecklingen har skett från
ett fokus på fysiska avstånd till avstånd räknat i termer av tid, subjektivt upplevda
distanser etc. Vidare har den nodala lokaliseringen i nätverk för transport och
kommunikation blivit allt viktigare och forskningen har till stor del handlat om
mobilitet, uttänjda räckvidder, transnationalisering och globalisering. Senare tids
forskning pekar dock på den samtidiga betydelsen av närhet (stabilitet), kontinuitet
och platsmässig förankring, som kontrapunkt. Det finns ett stort behov av att med
moderna metoder undersöka närhetens och den lokala förankringens betydelse som
organiserande princip i ett samhälle som allt mer präglas av tilltagande rörlighet å
ena sidan – och behov av kontraktion å den andra.

3. Detta relaterar till en tredje strömning inom geografin, nämligen om
platsers/regioners betydelse, tillgänglighet och attraktivitet. Klassiska analyser riktar
uppmärksamhet mot agglomerativa principer, dvs att geografiska koncentrationer
och kluster av människor, verksamheter och aktiviteter, ger hög tillgänglighet,
valmöjligheter och livskvalitet. Den snabba digitaliseringen av samhället omskapar
förmodligen dessa förutsättningar. Det finns behov att vidareutveckla forskning som
rör den snabbt tilltagande virtuella tillgängligheten betydelse för lokaliseringen av
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människor, aktiviteter och verksamheter – och hur utvecklingen transformerar om de
fysiskt rumsliga strukturerna i städer och regioner. Det rör också den fundamentala
frågan om tillgången till välfärd och välfärdsrelaterade kapaciteters geografiska
fördelning i ett föränderligt perspektiv, dvs frågor som rör social fördelning och
effektivitet ur ett rumsligt perspektiv (se t ex segregeringsproblematiken).

Sammantaget leder dessa strömningar mot behov att öka fokus på kontextuella
förhållanden, öka fokus på stabilitetens betydelse i en omvärld präglad av rörlighet och
flöden, samt tillgänglighetens betydelse för (individuell) välfärd i en framtid präglad av nya
villkor avseende såväl den fysiska som virtuella rörligheten.

Förväntningar på VR forskning inom 5-7 år

Avslutningsvis vill jag kort framhålla två principiella förhoppningar avseende VR:s framtida
roll som grundforskningsstödjande organ. Den första är att VR kan utgöra en kontrapunkt i
en rådande forskningspolitisk agenda som premierar på stora, transaktionstyngda
forskningsprogram; och att VR fortsätter att stöda kreativ forskning med utgångspunkt i
enskilda forskares (och mindre forskargruppers) ideér och projekt. Den andra förhoppningen
är att VR kan hantera den rådande normen för högklassig forskning som råder (och som allt
ensidigare prioriterar t ex hög rörlighet, tävlingsinriktning, maximal produktion – snäv
definierad i kvantitativa småbitar – som kriterier på hög kvalitet) och som riskerar premiera
stereotyp massproduktion och icke-jämställda villkor. Det är en kontext som riskerar sålla
bort kreativa individer som kombinerar forskning och arbete med liv och ansvar utanför
universitet.

Carin Franzéns bidrag till underlag för Vetenskapsrådets forskningsöversikt
över HS-området
Varför humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktig
Det råder ingen brist på svar vad gäller frågan varför humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning är viktig. För att ta ett exempel ur denna expanderande diskurs kan man citera vad
the Scientific Committee for the Humanities inom Science Europe säger om HS-områdets
betydelse för den kommande storsatsningen, ramprogrammet Horizon 2020 Societal
Challenges:
“The complex societal challenges that we are facing today cannot be explained by physical,
environmental and biological causes alone; humans play a central role. Understanding the
human factor is fundamental and can only be achieved

by investigating the historical,

cultural and communication processes in which human life is embedded. This is what the arts
and humanities have been studying for centuries.”

HS-forskningens betydelse framträder även tydligt mot bakgrund av globaliseringens effekter,
vilka ställer dagens samhällen inför betydande kulturella och samhälleliga utmaningar. Det
handlar inte bara om den så kalla digitala revolutionen som gör att information sprids
blixtsnabbt över geografiska, språkliga och kulturella gränser. I takt med en alltmer homogen
världsordning infinner sig även motsatta tendenser i form av social och kulturell segregation
samt behov av att framhålla kulturella skillnader. För att motverka framväxten av en alltför
hård polarisering mellan lokal och global kultur behövs kunskap om vad det är som gör kultur
beständig över tid liksom om kulturens föränderliga natur och betydelse för språk och
identitet. En ökad förståelse för hur identitetsformationer, kulturell diskontinuitet och
kontinuitet sker är vital för att stärka utbildnings- och forskningspolitik som
utvecklingsfaktorer.

Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen äger med andra ord en hög grad av
aktualitet eftersom frågan om identitet är central i en global värld utsatt för samhälleliga,
kulturella förändringar och genomgripande folkförflyttningar. Kort sagt fördjupar och förnyar
HS-forskningen kunskapen om dessa processers historicitet och mekanismer.
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Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningstraditionen kan vidare bjuda motstånd
mot dogmatik och förenklingar. Två tendenser som ökar i en värld som alltmer kommit att
styras av ekonomiska beslut, vilket inte alltid främjar förståelsen av den komplexitet som
människan i kulturen och samhället utgör. Kunskap är levande materia, och HS-forskningen
kan och bör utgöra en motvikt till dagens alltmer ensidiga burk av kunskap för ständigt ökad
prestation, snabb tillämpning och färdighet genom att istället värna om historiemedvetenhet,
och praktik baserad på erfarenhet, det vill också säga tid för eftertanke och reflektion.

Lägesbeskrivning av forskningen inom litteraturvetenskap
Styrkor
Resultatet av den nyligen utförda utvärderingen av svensk litteraturforskning på initiativ av
Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet – som resulterat i rapporten ”Mångfaldig
litteraturforskning” (2014) – visar att den litteraturvetenskapliga forskningen nationellt sett
mår rätt bra (4,6 enligt Vetenskapsrådets sjugradiga skala). De styrkor som framför allt
påvisas i slutrapporten är hög teoretisk och metodologisk medvetenhet och bredd. För att
endast ta ett exempel skulle jag vilja peka på det ökande intresset inom ämnet för den för- och
tidigmoderna litteraturen och den teoretiska nydaning som präglar det fältet. De
transnationella och diskursiva perspektiv som på senare tid aktualiserat, omvärderat och
förändrat litteraturhistorieskrivning och kanonbildning synliggör hur essentiell den historiska
erfarenheten är för att komma till tals med vår samtid.

Svagheter
Som rapporten framhåller finns en tradition inom svensk litteraturvetenskap att på ett något
mekaniskt vis importera olika teorier och tillämpa dem i verkcentrerade studier eller studier
av enskilda för det mesta svenska samtida författarskap. Resultatet blir inte sällan en
diskrepans mellan de teoretiska perspektivens potentiella öppning mot nya grundfrågor och
själva litteraturanalyserna som riskerar att bli närsynta eller traditionella.

En annan svaghet, som också tas upp i rapporten, är att litteraturvetare fortfarande i hög grad
arbetar i soloprojekt. Den traditionen tror jag emellertid är på väg att luckras upp av olika
skäl, inte minst genom sammanslagningar av olika ämnen och forskningsmiljöer till större
administrativa enheter. Jag vill dock understryka att det under vissa moment i en
forskningsprocess kan vara nödvändigt att som enskild forskare få prova en tanke hela vägen
ut i form av en monografi eller längre undersökning.
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En svaghet av annat slag är att många lektorer helt enkelt inte har någon tid för forskning i
sina tjänster.

Trender
Digital humaniora, Ny humaniora, posthumanism är tre trender som uppmärksammats och
fått genomslag under de senaste decennierna. Mitt intryck är att det hittills ofta rört sig om rätt
ytlig forskning, vilket givetvis kan komma att förändras med tiden.

Inom digital humaniora kan man förvänta sig en normalisering av teknikens möjligheter
(digitalisering, big data, etc.) och en orientering av de nya och spännande frågor som nu ställs
mot en forskning med djup och en analytisk skärpa. Den tekniska utvecklingen har givetvis
betydelse för hur vi uppfattar litteraturvetenskapens grundfrågor men det innebär inte per
automatik ämnesutveckling och forskningskvalitet.

Vad gäller Ny humaniora, som i synnerhet utmärks av en tillämpning av rön från neurologi
och evolutionsteori, är frågan hur de ”nya” perspektiven låter sig kombineras med den
disciplinära kunskapen och dess tradition. Inte heller här finns någon automatik i relationen
mellan det tvärvetenskapliga anslagets betydelse för att ställa nya grundfrågor och kvalitativ
forskning.

Även den posthumanistiska trenden karakteriseras av en öppenhet för nya teknologier och
naturvetenskapliga perspektiv. I grunden är den likväl ett vidareförande av de strukturalistiska
och poststrukturalistiska tankeströmningar (som också återfinns inom mer etablerade
inriktningar som feministisk och postkolonial teori) vilka dominerat humaniora och
samhällsvetenskap från 1960-talet och ett par decennier framöver. Kärnan är ett ifrågasättande
av den androcentrism som utgjort den humanistiska traditionens grundval åtminstone sedan
renässansen. Trenden har idag en tydlig koppling till den politiska vändning man kan se
generellt inom dagens HS-forskning.

Tendenser
Translitterära studier är på tillväxt, vilket också torde innebära en radikal förnyelse av den
komparativa forskningens utgångspunkter i fasta språk- och nationsområden. Vad detta
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framväxande fält visar är att litteratur och språk inte kan reduceras till de olika
gränsdragningar som gjorts i nationers eller andra entiteters namn genom historien.

Den tvärvetenskapliga forskningen är här för att stanna men det får inte ske på bekostnad av
disciplinär kunskap som behövs som motkraft till alltför svepande, tendensiösa eller
opportunistiska forskningsidéer, vilka lätt kan framkallas av den neoliberala forskningspolitik
och universitetskultur vi har idag.

Ett nyckelord för framtidens litteraturvetenskap, vilket avspeglas i den rapport som omnämns
ovan, är mångfald. Det har inte enbart att göra med en ämnesspecifik belägenhet utan med
HS-området i stort och den metodologiska och teoretiska rörlighet som behövs för ämnets
utveckling och samhällsrelevans.

Rekommendationer
Mer differentiering i anslagsfördelningen för kortare och längre projekt, anpassade till de
olika faser som finns i en forskares karriär och till de olika konstellationer som en
forskargrupp eller forskningsmiljö kan utgöra.

En mer nyanserad utvärdering av forskningsresultat där man tar hänsyn till ämnets
publiceringstradition – det är ofta omotiverat att monografier och antologikapitel är mindre
värderade än internationella (oftast engelskspråkiga) tidskriftsartiklar.

Det är samtidigt viktigt att de ge ekonomiskt stöd till ämnesspecifika tidskrifter på svenska.
Forskningen måste ju även kunna diskuteras nationellt och bidra till en allmän kulturell
infrastruktur.

En politisk satsning på att fler lektorer inom HS-området får ett reellt utrymme för forskning i
sina tjänster vilket förmodligen även skulle generera fler kvalitativa forskningsprojekt.

HS-forskningen om 5-7 år
Är man utopiskt lagd kan man tänka sig att den växande mängden av litteratur som idag
skrivs till humanioras försvar har haft verkan, och att nyttan med HS-området inte längre
behöver försvaras. På ett såväl inomvetenskapligt som utomvetenskapligt plan har HSforskningen då fått en mer självklar plats.
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De bibliometriska system som nu mäter och väger de humanistiska och samhällsvetenskapliga
forskningsresultaten tillerkänns inte heller lika stor betydelse och har utvecklats med hänsyn
till den faktiska publiceringstraditionen. Detta scenario är kanske sprunget ur en from
förhoppning, men faktum är att alltfler forskare, även från de naturvetenskapliga och tekniska
områdena, har pekat på hur dagens bibliometriska utvärderingssystem skapar strategier (alla
system framkallar strategier) som styr det kreativa och intellektuella arbetet i en olycklig,
standardiserad riktning. Man kan åtminstone hoppas att det om 5-7 år getts utrymme för en
mer kvalitativ och kollegial värderingspraxis som vilar på en större tillit till forskarna själva
från samhällets sida.

Får man drömma vidare finns om 5-7 år även en förståelse för att universitet och högskolor
inte är vinstdrivande företag, och den ekonomiska styrningen, oftast i form av new public
management, har förlorat något av sitt grepp. Detta kommer då hela HS-området till gagn
eftersom universitetsledningarna lättare kan ta beslut som inte enbart styrs av ekonomiska
överväganden.

Inom denna tidsintervall har även den ökade internationalisering av den svenska HSforskningen fortsatt, men det har samtidigt blivit alltmer vanligt att som forskare arbeta – inte
enbart på engelska eller svenska – utan medvetet på minst två språk. Det vill säga att man
publicerar sig i internationella sammanhang men upprätthåller en vetenskaplig och
populärvetenskaplig produktion på svenska. Jag tror det är mycket viktigt att göra dessa två
saker parallellt. Dels behöver forskningen inom HS-området ett internationellt sammanhang
och pågående samtal med forskare världen över. Dels är det viktigt att väsentliga delar av
forskningen även utförs på svenska, i form av seminarier, kurser och publikationer, för att
svenskan som ett språk för kunskap och tänkande inte ska utarmas. I detta sammanhang kan
man även hoppas att den internationella rekryteringen vid våra högskolor och universitet har
ökat och att rutiner har utvecklats för att underlätta sådana rekryteringsprocesser.

Kort lägesbeskrivning: ämnets utveckling
Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett jämförelsevis ungt
akademiskt ämne. Vid svenska universitet fick den institutionella etableringen
fäste under 1990-talet. Till ämnets rötter hörde dels den forskning om
”masskommunikation” som hade växt fram sedan 1960-talet, främst inom
samhällsvetenskap men också inom humaniora, dels mer tillämpade
utbildningar inom t ex ”informationsteknik”, som etablerats under 1970-talet.
Ambitionen under 1990-talet var att samla studiet av ”den medierade
kommunikationen i samhället” inom en akademisk disciplin:
”Grunden är studiet av massmedier, såsom press, radio och TV samt datormedier av olika slag,
men också andra tekniker och former för offentlig kommunikation /…/Studierna omfattar
mediernas villkor, deras produktionsförhållanden, deras innehåll och uttrycksformer samt deras
betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga tillvaro. Ämnet bygger på
teorier och metoder från både humaniora och samhällsvetenskap”.1

År 2001 slutför Högskoleverket sin första utvärdering2 av ämnet, som vid denna
tidpunkt omfattar grund- och magisterutbildning vid 16 lärosäten, samt sex
forskarutbildningar. Mot bakgrund av ämnets snabba expansion pekar
bedömarna ut en serie hotbilder för framtiden, i synnerhet vad gäller
forskningsanknytningen: det föreligger brist på disputerade lärare vid de flesta
institutioner, det är oklart hur återväxten av forskarutbildade – än mindre
forskningsaktiva - lärare ska säkras till alla dessa lärosäten/studenter.
Ett drygt decennium senare granskas kvaliteten på ämnets utbildningar på nytt
av UKÄ, denna gång undantaget forskarutbildningar, och enligt en ny metod som
tillåter få direkta jämförelser med 2001 års utvärdering. Nu granskas 17
lärosäten, med totalt 26 utbildningar (från grund- till masternivå).
Måluppfyllelsen vad gäller “vetenskaplig grund” bedöms med få undantag som
“hög”. Andra indikatorer ger vid handen att farhågorna vad gäller svag återväxt
inte besannats: 2014 har forskarutbildningarnas antal fördubblats
1
2

Ämnesdefinition, antagen vid nationell ämneskonferens 1999.
Högskoleverkets Rapportserie 2001:25 R

(tillkommande universitet är Karlstad, Mittuniversitetet och Luleå, högskolorna i
Malmö och Södertörn har tilldelats forskarutbildningsrättigheter, andra
lärosäten deltar via samarbetsavtal). En sökning på ”medie- och
kommunikationsvetenskap” på avhandling.se registrerar 222 svenska
avhandlingar utkomna mellan 2000 och 2014. Vid lektorstillsättningar framstår
konkurrensen ofta som hård, för en yngre generation handlar hotbilden snarare
om ”överproduktion” av doktorer.
I flera avseenden erbjöd också 2000-talets första decennium gynnsamma villkor
för ämnets utveckling. Samtidigt som masskommunikationsforskningens
”pionjärer” skulle ersättas av en första forskarutbildad generation, öppnades ett
expansivt högskolelandskap, för vilka söktryck – en egenskap MKV tidigt kunde
uppvisa - var högprioriterat. Flera av de nya miljöerna - Örebro, Karlstad,
Malmö, Södertörn – lyckas bygga upp vitala MKV-miljöer, vilka också visade sig
bli relativt framgångsrika i konkurrens om externa forskningsmedel (i
jämförelse med de etablerade universitetens MKV-institutioner, men också med
etablerade ämnen vid respektive lärosäte). Ämnet var funktionellt i förhållande
till många av tidens krav: en tvär- eller mångvetenskaplig ansats var inskriven i
ämnesdefinitionen, ”internationaliseringen” självklar (även om kontaktytorna i
realiteten var skandinaviska och anglosaxiska). Ett organiserat samarbete
mellan nationella miljöer hade redan utvecklats under ämnets etablering: genom
forskarföreningar, databaser/publikationsfora, forskarutbildningar.
Idag är så gott som alla svenska forskarutbildningar aktiva i någon form av
nationellt samarbete, flera deltar också i internationella (t ex kan nämnas det av
STINT finansierade samarbetet mellan Södertörn, London School of Economics
och Goldsmiths i London, och Bremen universitet). Svenska avtryck i den
internationella forskningsfronten saknas inte: i den nyutkomna handboken
Mediatization of Communication3 , en lägesbeskrivning över ämnets
”framväxande paradigm”4, är t ex sex av 31 bidrag skrivna av svenska forskare.
3

Knut Lundby (ed. 2014): Mediatization of Communication, Handbook of Communication Science
21, De Gruyter Mouton: Berlin.
4 Sonya Livingstone & Peter Lunt: ”Mediatization: an emerging paradigm for media and
communication research?”, i Lundby (ed., 2014)

Ändå finns skäl att återkoppla till farhågorna hos 2001 års bedömargrupp. En
positiv ämnesutveckling antogs t ex förutsätta en tydligare profilering mellan
enskilda lärosäten. Även om lokala ämnes- och forskningsprofiler existerar (i
Göteborg, samhällsvetenskapliga perspektiv på medier och journalistik, i Örebro,
samtals- och diskursanalys, i Malmö, nya medier, osv), så förblir mer långsiktiga,
fördjupande forskningssatsningar sällsynta. Vad gäller internationalisering,
efterlystes en högre rörlighet hos lärare och studenter. Även om utländska
studenters närvaro i svenska forskarutbildningar har ökat, och etablerade
utländska forskare i enstaka fall tillträtt tjänster vid svenska universitet, så är
svenska forskares rörlighet fortsatt låg, och internationella
forskningssamarbeten mer av undantag. Ett särskilt orosmoment för ämnets
konsolidering ansågs 2001 vara det ”anmärkningsvärt låga” antalet post dokoch doktorandtjänster. Tillförlitlig statistik saknas, men bristerna påtalas
fortfarande, inte minst i termer av ryckighet i doktorandtilldelning. Vid de stora
universiteten hade ett nytt ämne att konkurrera om sådana resurser med starka,
etablerade discipliner. En stor del av ämnets expansion ägde rum på lärosäten
där andelen forskningsfinansiering var klart lägre än vid etablerade universitet (i
flera fall saknades forskning i tjänsten, forskarutbildningsrättigheter till nya
högskolor saknade tillskott av statliga medel, osv).
Behovet av extern forskningsfinansiering är under alla omständigheter mycket
stort, tillgången klart otillräcklig. Tillsammans finansierar årligen VR och RJ en
handfull projekt, till ett ämne som är aktivt på nära 20 institutioner. En
jämförelse med de resurser som ägnas kunskapsutveckling inom den
kommersiellt/administrativt/policyinriktade mediesektorn, vore förskräckande:
kan ett akademiskt medieämne under sådana betingelser alls resa anspråk på att
utgöra den ”plats där samhället granskar sig självt, och blir medvetet om sig
självt”? 5
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Vetenskapsrådet, ”Ämnesöversikter 2010”, Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap

Forskningstrender: medialisering
I 2010 års ämnesöversikter från VRs Ämnesråd för humaniora och
samhällsvetenskap föreslogs, som en av sex tematiska satsningar, ”ökade
resurser för en brett koncipierad medialiseringsforskning”. Som bakgrund
angavs den ”pågående medierevolutionen”, vilken sades påverka
”samtidsmänniskans i alla hennes dimensioner”, och till vars förståelse inte bara
”medie- och kommunikationsvetenskapen men alla humanistiska och
samhällsvetenskapliga discipliner” kunde lämna ”avgörande bidrag”.
Bedömningen är fortsatt rimlig, och argumenten behöver här inte upprepas.
Dock finns skäl att kommentera MKV-ämnets nuvarande position, både i
förhållande till andra discipliner, och till den ”pågående medierevolutionen”.
Som framgick av ämnesdefinitionen från 1990-talet, var mediernas inverkan på
samhällslivet den grundfråga ur vilket MKV en gång uppstod. Men medan frågan
då framstod som akademiskt negligerad (och/eller nedvärderad), tycks dess
betydelse nu allmänt erkänd: två år efter att VR föreslog ”medialisering” som
tematisk satsning, utsåg Riksbankens Jubileumsfond en områdesgrupp för att
stimulera forskning om ”Vardagslivet och kulturens medialisering”. Med den
senare beteckningen antyds också förskjutningen av den kontext i vilken frågan
nu formuleras: från en modern offentlighet dominerad av ”massmediernas”
institutioner och genrer (journalistik, populärkultur, information, osv.), till ett
senmodernt vardagsliv med allestädes närvarande, alltid uppkopplad, teknologi.
De digitala mediernas konvergens, transmedialitet och nätverksstruktur, tycks
inte bara upplösa avgränsningen av studieobjektet (enskilda medier, som press,
radio/TV, Internet), utan också fördelningen av metodologiska angreppssätt
(enligt triaden ”produktion – text - mottagande”).
Under de senaste åren har också medialiserings-begreppet stått i centrum för
den internationella ämnesdiskussionen.6 Där finns relativ konsensus om
behovet av a) en ökad grad av kontakt med närliggande discipliner, b) en ökad
6
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medvetenhet om medieutvecklingens historiska dimensioner. För även om
ämnets kunskapsbas främst har utvecklats i relation till moderna massmedier
(inte minst inom områdena politik och journalistik), och på senare tid genomgått
en digital vändning (mot sociala medier, smarta mobiler, ”big data”, algoritmer,
osv), så riktar begreppet ”medialisering” framför allt uppmärksamheten mot en
historisk ”meta-process”, och mot vissa sätt att förstå denna. För det första antas
forskningens fokus ligga ”utanför medierna själva”, dvs inom olika sfärer av
samhälleligt och mänskligt liv (religion, politik, utbildning, vardagsliv, osv) vilka i
ökande grad (enligt ansatsens grundläggande hypotes) har influerats av
mediernas institutioner, tekniker och logiker. (Det är mot denna bakgrund som
”non-media-centric studies” kan bli ett riktmärke inom samtida medieteori.) För
det andra antas att sådana förändringsprocesser bäst förstås inom ramen för
längre tidsperspektiv, och i förlopp som inte alltid är linjära. (Det är mot den
bakgrunden som mediebegreppet också kan vidgas retroaktivt, och så kallad
mediearkeologi, med influenser från McLuhan, Benjamin, Derrida, Baudrillard
eller Kittler, kan få förnyad relevans, i Sverige inte minst genom insatser från
film- och litteraturvetenskap).
Med andra ord kastar MKVs ”framväxande paradigm” ett kritiskt ljus över två av
ämnets initiala drivkrafter: medie-centrering och presentism. Och i samma stund
som medierna antas påverka ”samtidsmänniskan i alla hennes dimensioner” (en
annan central utgångspunkt för medialiserings-teorin), kan den enskilda
disciplinens uppdrag också framstå som övermäktigt och/eller överspelat.
En inventering av projekt beviljade av RJ och VR mellan 2000 och 2014 med
direkt relevans för ”vardagslivets och kulturens medialisering”, fann att knappt
hälften av drygt 50 projekt varit MKV-baserade, medan drygt hälften varit
spridda över nära 20 humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen (i de flesta
fall enstaka projekt, högst fem inom samma ämne). Här föreligger alltså en
spontant uppkommen ”tvärvetenskaplighet”, som det varken finns skäl eller
möjlighet att bromsa. Samtidigt har inte minst forskningsråd skäl att beakta sina
bidrag till samordningen av sådana fält (med punktinsatser som
ämnesöverskridande konferenser, publikationer, ”områdesgrupper”), och sitt

inflytande över deras existens i löpande bedömningar av projektansökningar. Ett
MKV-projekt inom ovan nämnda fält skulle av VR hänvisas till
beredningsgruppen för statsvetenskap, MKV och freds- och konfliktforskning, av
RJ till beredningsgruppen för estetiska vetenskaper. Bedömningen av projektets
kvalitet skulle kunna skilja sig avsevärt. Stickprov i VRs beviljanden under 2000talet tyder på att så kallade riktade satsningar – som ”samhällets globalisering” –
har gynnat MKV-ämnet (utan dem hade fyra av totalt 11 beviljade projekt mellan
2009 och 2011 saknat finansiering). Det är inte otänkbart att den ämnesmässigt
breddade beredningsprocessen har del i detta utfall.
Inventeringen bekräftar alltså att MKV har gott om sällskap i en ”brett
koncipierad medialiseringsforskning”, men också att dess position som ämne i
denna är jämförelsevis stark. Från en sådan position kan ämnet också förväntas
lämna särskilda bidrag till fältet som helhet. För det första har ämnet förstås
utvecklat kunskapstraditioner, teoretiska och metodologiska redskap, vars
frånvaro kan upplevas som nog så påtaglig när andra discipliner formulerar
projekt på medieområdet. För det andra kan inte minst MKV-ämnets
”framväxande paradigm” bidra till att inom- och utomvetenskapliga antaganden
om mediala förändringsprocesser nyanseras och fördjupas: dagens medievetare
är sällan först med att utpeka sociala medier som ”orsak” till den arabiska våren,
eller Obamas valseger. Dagens MKV kan också erbjuda en mognare,
långsammare tillbakablickande diskussion om teknologisk determinism, myten
om ”det medierade centret”, den historiska framväxten av ”kommunikation” som
överordnad förståelseform. För det tredje behöver alltså inte bidragen
inskränkas till frågor om ”medierna själva”. Ett för undertecknad närliggande
exempel finns i det sexåriga (pågående) forskningsprogrammet Tid, minne,
representation, som involverar ett 20-tal svenska forskare i 14 ämnen, i ett
studium av ”historiemedvetandets förvandlingar”. I en sådan ansats framträder
gradvis hur historiografins grundläggande kategorier – arkiv, minne, spår, vittne
– ändrar skepnad i medialiseringens tidsålder. Inom samhällsvetenskapen
exemplifierade redan 1980- och 90-talens norska och svenska maktutredningar
hur MKVs integration i mer uthålliga projekt, med centrum ”utanför medierna
själva”, gav särskilda förutsättningar att belysa medialiseringens effekter.

Varför är humaniora och samhällsvetenskap viktiga?
I de senaste årens diskussion om framför allt humanioras framtid kombineras
kritik av instrumentellt nyttotänkande med ett erkännande av begränsningar i
traditionell, individbaserad legitimering (bildning, demokratisk fostran,
generiska kompetenser som kritiskt tänkande, analytisk förmåga, kreativitet).
Om en ”deltagande humaniora” ska rikta sådana värden mot ”samhällets mest
angelägna utmaningar”, är dess legitimitet ytterst avhängig en ”fungerande
offentlighet” (Ekström & Sörlin). 7 Samma tanke utrycks i en aktuell rapport8 om
humanistiska ämnens situation i Norge:
“Skal_humaniora bidra til dannelse,, kan dette anno 2014 bare skje innenfor en offentlighet; skal
humaniora ha en kritisk funksjon,kan det bare skje via den samme offentligheten.”

Om så är fallet, dras också villkoren för humanioras och samhällsvetenskapens
legitimitet in i medialiseringens process: ”offentlighet” (samhällets ”nettverk
for_kommunikasjon av innhold_og meninger», enligt den norska rapporten) är
en av de kategorier som uppenbart förvandlas i “den digitala reproduktionens
tidsålder” (VRs Ämnesöversikter 2010).
En andra, återkommande tanke är att försvaret av humaniora och
samhällsvetenskap förutsätter ett samlat perspektiv på forskning och utbildning:
“Bare ved å ta dette samspillet mellom forskning, undervisning og samfunn i betraktning, og å
studere de problemene som oppstår der, er det mulig å si noe om hvordan «humanioras krise»
kan løses.”

En ”deltagande humaniora” bör ”återupprätta undervisningens status och
centrala roll” (Ekström och Sörlin). Enligt VRs förra ämnesöversikt är ”dagens
forskning morgondagens utbildning”, det höga antalet studenter är en del av
motivering av ”nyttan” med humaniora och samhällsvetenskap.
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Detta ”samspel” mellan forskning och utbildning kan idag förefalla mycket
avlägset verkligheten vid svenska universitet och högskolor. Man kan fråga sig i
vilken grad idealet alls respekteras: Den nuvarande bedömningen av kvalitet i
högre utbildning fäster inget större avseende vid lärarnas forskningsaktivitet.
Den nuvarande bedömningen av kvalitet i forskning fäster inget större avseende
vid den ”output” ett projekt förväntas få i termer av utbildning. I daglig
verksamhet torde dagens svenske universitetslärare uppleva relationen
forskning-utbildning mindre i termer av samspel, mer i termer av
tidskonkurrens. Försök att samordna verksamheterna kan möta mer hinder än
stöd. Kontrasten blir särskilt drastisk i jämförelse med amerikanska liberal artsuniversitet (där samspelets ömsesidiga vinster får fortsatt stöd av forskningen).
Den ”digitala livsmiljö” som utpekas som tematisk satsning i VRs förra
ämnesöversikt, är närmast självklart en angelägenhet för både forskning och
utbildning. Framtida insatser på detta område kan ses som ett prövofält för
realiserandet av samspelet forskning/utbildning, i förlängningen, för
legitimeringen av humaniora och samhällsvetenskap. Inom MKV riktas nu
också- inte minst till följd av medialiseringens paradigm – allt mer
uppmärksamhet mot det fält som kallas ”media literacy”, eller ”medie- och
informationskunnighet”.9 Kunskapsläget på detta fält är idag fragmentariskt,
svåröverskådligt, genomkorsat av motstridiga intressen, ofta med andra
drivkrafter än den ”oberoende” forskningens. Inte minst genom bidrag till detta
fält, kan också MKV-ämnet resa anspråk på att tillhöra den “plats där det
mänskliga samhället granskar sig självt, och blir medvetet om sig självt” (VRs
Ämnesöversikter 2010).

Staffan Ericson, docent, Södertörns högskola
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This report aims to describe the current state of research in economics in Sweden. It begins with a short
description of the field and discusses some trends in the field as a whole, viewed from the international
research perspective. The first section also briefly describes Swedish economics research from a historical
perspective. The second section looks at current developments and attempts to interpret them from the
perspective of the international developments and the Swedish institutional structure. In brief, the conclusion
from this survey is very positive: economics research in Sweden (i) has undergone important changes---even
a metamorphosis at many academic departments---and is flourishing; and (ii) is, at least for some time to
come, enjoying a strong “comparative advantage” (relative to most other countries) in a kind of research that
is increasingly popular worldwide, namely empirical work using detailed microeconomic data, available from
Swedish registry databases and surveys. In a concluding section we summarize and make some brief remarks.

A brief description of the field and its current trends
The field of economics (nationalekonomi) distinguishes itself from business economics (företagsekonomi) in
that it is broader and thus studies economic aspects of all parts of society, ranging from its many small
components to aggregates. The field is usually divided into three main areas: microeconomics,
macroeconomics, and econometrics. Microeconomics analyzes individual actors, such as consumers and firms,
or single markets or groups of actors. Macroeconomics looks at the economy as a whole and studies variables
such as GDP, unemployment, and inflation. Econometrics develops statistical methods that are suitable for
the study of economic data. Naturally, economics has many subareas, and many of these use parts of
microeconomics, macroeconomics, and econometrics. Examples of subareas are public economics,
international economics, labor economics, environmental economics, and financial economics.
Economic research contains both purely theoretical work and empirical work that uses theory to a smaller or
larger extent. It is mostly trying to improve our understanding of how our economies work and not mainly
preoccupied with prediction, even though this subfield does exist (in practice, prediction uses theory and
advanced econometrics but is carried out more in organizations outside universities, such as statistical
bureaus, various government bodies, and private companies).
Over the last decades, there are a number of noteworthy developments in economics as a whole. This
overview is much too short to allow room for a full discussion of these developments, but let us at least briefly
mention some central ones.

1. Economics has become a broader and broader discipline, branching out to create overlap with political
science, psychology, biology and medicine, climate science, and so on.
2. More or less a revolution has taken place in empirical research, with new methods and data collection
efforts. Empirical researchers have developed a new tool-kit of techniques to exploit the information provided
by “natural experiments” to infer causal relationships.
3. Laboratory experiments have emerged as an alternative empirical method for studying human behavior
and interactions. In such experiments, it is possible to generate useful variation that is not available in the real
world.
4. In microeconomics (and some subfields, such as finance), there has been a strong trend toward behavioral
economics, which focuses on limited rationality.
5. In macroeconomics, two main focuses can be discerned: (i) the recent recession and the macroeconomic
impact of frictions, especially in labor, financial, and credit markets; and (ii) empirical work on economic
growth in a broad cross-section of countries, using a variety of different methodological approaches.
6. Development economics: so-called program evaluation (of various interventions carried out at the village
level).
7. Research on income and wealth inequality: its empirical evolution and theories behind it.
The international research trends also appear to be reflected rather clearly in the research conducted by
Swedish researchers. Some of our most prominent researchers precisely work in the areas that overlap with
other fields (e.g., in the older generation, Torsten Persson’s work on political economy; in the younger, Anna
Dreber’s work on behavioral economics and neuroeconomics, using laboratory data and other new methods).
Development economics has grown strongly as a field in Stockholm and Göteborg, the natural-experiment
approach has been fully adopted at our most prominent institutions in labor economics (in Uppsala and
Stockholm), there has been a strong expansion in research in macroeconomics and its focus on frictions
(though there is less work on growth in Sweden at the moment), and there are several groups in Stockholm
specializing in the area of income and wealth inequality. Umeå, Stockholm, and Göteborg, finally, are strong
in the new area of research covering the connections between economics and climate change.
There is a long tradition of top international research in Sweden. One of the most original, and influential,
economists of the 19th and 20th centuries was Knut Wicksell. The “Stockholm school”, consisting of a group of
researchers primarily at Stockholm School of Economics (SSE), contributed a theory similar to Keynes’s, and
about the same time; this theory was well-known worldwide, though the paradigm shift that occurred
eventually came to rely on Keynes’s work. Gunnar Myrdal and Bertil Ohlin were early recipients of the Sveriges
Riksbank Prize in Economic Sciences in honor of Alfred Nobel for contributions that were also enormously
influential, especially those made by Ohlin in trade theory. Since around 1970, the dominant Swedish
economist has been Assar Lindbeck, who built up the Institute for International Economic Studies (IIES) at
Stockholm University. For many decades, this institute has had a very dominant position when it comes to
research contributions at the international frontier. In terms of publications in top international journals, the
IIES dominance has been massive. This is a basic message of the group -- chaired by Nobel laureate Robert
Solow – that evaluated Swedish research in economics up until the early 1990s; the main report of the group
is presented in Engwall (1992). Many of the senior researchers of the IIES are members of the Royal Swedish
Academy of Sciences and have also been amply represented in its economics prize committee. Using the

publication measure, the most successful researchers in Sweden over the last three or four decades are Lars
EO Svensson and Torsten Persson, both at the IIES (Svensson until the early 2000s).

Recent developments in Sweden
We now discuss some important developments in Sweden both in terms of its institutional infrastructure and
its research progress. We begin with the former.
Institutional change
The last ten or so years have brought very important changes to many of our main academic economics
departments. The common denominator has been a sharply increased internationalization. A way of stating
this development succinctly is that many departments have moved toward the “IIES model”. These changes
have several facets. One is recruiting. The recruitment of young researchers has thus become much more
based on external than on internal candidates; today, a number of institutions hire directly on the international
market for fresh PhDs. This market is organized in the form of an annual large meeting, which takes places
right after New Year in a US city, with several thousand participants. At this meeting, employers and
prospective employees interview; a typical economics department evaluates 25-30 candidates over the course
of 2-3 days, each for about 30 minutes. After the interview screening, a subset of candidates is then flown out
to campus for a day to present the PhD thesis and for more in-depth interviews, after which offers are decided
on. Despite some formal difficulties, more and more schools aim for US-style tenure-track positions. Such
positions last for 6 years, after which an up-or-out decision is made, though many positions offered so far are
shorter (postdocs for 2-4 years). The departments currently following this procedure include (aside from the
IIES, which started doing this in the early 1990s) the departments of economics at SU, UU, and SSE, as well as
the research department at Riksbanken. In finance, SSE and SU (at least) follow the same strategy now. For
any of these departments to hire someone internally, there would thus have to be an argument that this
candidate is better than those screened internationally. This means that in practice, virtually all junior hiring
is now occurring through the international market.
Another change is the internationalization of the PhD program, where many universities now recruit PhDs
rather competitively on the international market.
Third, the focus on publications in leading international journals is now taking over in more and more of our
economics departments. Exactly how this change has been enacted is not entirely clear; some departments,
such as economics at GU, have adopted monetary bonuses for publications in leading journals, whereas others
have probably changed by recruiting or promoting researchers with a more publication-oriented focus. The
bottom line, however, is that what has occurred may even be described as a metamorphosis in many
departments: “what counts” for a researcher, in terms of salary and general status of researchers, is now
much more based on his/her publication record in leading journals.
Finally, it appears that many of the research institutions already mentioned also are adopting flatter
organizational structure, where research questions, along with methods, are chosen by the individual
researcher, independently of rank/title. We believe this is how it ought to be for research to be on the cutting
edge internationally, which is also why we refrain from making specific suggestions as to relevant research
questions or areas here.
Performance

In economics, there is a quite wide-spread consensus that five international journals are the most prestigious
ones, they constitute the “top-5” in the profession. Björklund (2014) has recently documented the
contributions by economists based at Swedish institutions – defined by the first affiliation on the paper -- to
these journals over the period 2002-2013. He also made some comparisons with research output from other
countries. In all, as many as 50 Sweden-based economists have contributed to 63 papers in these journals over
only 12 years. The Swedish contributions exceed, by a wide margin, the sum of the ones from Denmark, Finland
and Norway, despite the fact that the population of these three countries is about 50 percent higher in that
of Sweden.
IIES is clearly leading the field with contributions to almost half of the 63 papers. However, a striking pattern
is that Stockholm+Uppsala seems to form a strong cluster, and during the period there is only one contribution
from outside this region. We hypothesize that the success of IIES since the 1980s has stimulated top-research
also at the neighboring institutions. Björklund’s data on coauthorship show that there is significant
cooperation among economists at different institutions in the area. We also hypothesize that the strength of
the Stockholm-Uppsala cluster is helpful in recruitment of young researchers from the international job
market (e.g., SU economics is helped by the IIES both in recruiting faculty and students).
The methodology of these contributions is almost equally split between theory and empirical work.1 Almost
half of the empirical papers use data from Sweden. Thus, the focus on international publication has not drawn
attention away from the study of the Swedish economy and society. During this period, however, Swedish
register-based data sources have become available to researchers and used in several of these contributions.
It is an open question how long this “comparative advantage” of Swedish researchers will last, but there is no
doubt that it has been very productive.
A long-standing feature of the economics research profession is that men dominate women in the leading
journals. Women have contributed to less than 10 percent of the Swedish top-5 publications over the period
2002-2013. Although this number is in the same ballpark as the overall number for women in these journals,
the gender gap in research performance is a major concern at Swedish universities. The economics
departments are encouraged by deans and vice-chancellors to improve gender equality in their departments,
and changes are definitely occurring. In this respect it is a hopeful sign that the few women who have
contributed to top-5 publications are young and, in several cases, exceptionally promising. In incoming PhD
classes the fraction of women is nearing 50% and we conjecture that many of these women will choose
research careers to a larger extent than historically. One reason is the highly visible successful young women
researchers mentioned above: they seem to work as excellent role models.
Research orientation: methods and subfields
The research conducted can, overall, be described as sprawling, both in terms of main fields, specific
questions, and methodological approaches. This, to us, is a sign of a vital research environment, and we deem
no intervention or specific encouragement to be needed. Let us merely point out that a large number of the
top publications recorded involve the use of Swedish registry data. Sweden is one of the very few countries
(Norway and Denmark belong to the same group) that can offer high-quality data on individuals (and firms),
and where different registries can be combined. This allows many previously untested theories in economics
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Several contributions classified as ”theoretical” here start out with empirical patterns (such as a country’s wage
distribution) and then ask whether a specific theoretical model can replicate them; these studies are arguably also
empirical. Economics is thus mostly an empirical discipline, though theory is sometimes used to interpret the data.

to be tested, and it suggests new theories as the new data is unveiled. Not surprisingly, many top international
scholars are interested in the Swedish data as well, so many papers involve a joint venture between Swedish
and foreign-based leading researchers. The resulting networking effect is a secondary but, we think, quite
important benefit. In sum, we consider research based on exploiting Swedish micro databases an important
comparative advantage internationally. We expect some other countries to move in the same direction---make
registry data available, etc.---but not in the very near term.

Concluding remarks
Our main conclusions are two. First, we discern clear changes at Swedish research institutions in the direction
of a focus on international frontier research, as well as actual success in this endeavor. Our measures of
success are based on top publications and admittedly somewhat crude, but they are standard and
internationally accepted measures in our field (and much more common than, say, H indexes of cited papers).
In our judgment, this increase in focus on frontier research is most likely also positive for other aspects of the
academic tasks: teaching and public communication (tredje uppgiften). We see no sign that the researchers
who succeed publication-wise are not also succeeding in the other tasks; to the contrary, these other tasks
seem to be helped by a success in research. We think the orientation toward frontier research is also likely to
persist.
Second, we note a comparative advantage for Swedish research, compared to that in other countries, in doing
empirical work on our excellent Swedish micro databases. This should be regarded as an important
opportunity also for the future; it is an opportunity because there is a strong international trend in the interest
in empirical work on micro databases and because, as a secondary effect, this allows Swedish researchers to
cooperate with leading international scholars interested in using Swedish data. This line of empirical work is
not confined to any specific area: it has been used in microeconomic as well as macroeconomics and in virtually
every subfield, continuously pushing forward our understanding of how our economies actually work, putting
our established theories to test and, in many cases, suggesting alternative ones.
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Humanistisk, samhällsvetenskaplig och psykologisk forskning
Människan har, bl a på grund av olika uppfattade faror, genom historien ofta känt att tidens
slut närmar sig. Motsatsen kan tyckas vara det goda evighetssamhället men vägen dit är än så
länge okänd. Forskning inom teknik, naturvetenskap och medicin är essentiell, men alltfler
inser att resultaten från sådan forskning riskerar att missbrukas eller inte användas till sin fulla
potential om inte människan använder resultaten på ett klokt sätt. Människan är både en
biologisk och kulturell varelse och förbättrad förståelse av människan, hur hon påverkar sin
omvärld och påverkas av olika omständigheter är grundläggande för att befordra en
långsiktigt hållbar och harmonisk värld. Humanistisk-Samhällsvetenskaplig forskning som
syftar till bättre förståelse av människan som biologisk, social och kulturell varelse och hur
hon fungerar individuellt och i grupper av olika storlekar är därför mycket viktig. Sådan
forskning ger hopp om att ta fram forskningsresultat som bidrar till att nå en långsiktigt
hållbar och harmonisk värld. Hum-Samforskning antas ofta även kunna bidra till mer
tillfredställande svar på de existentiella frågorna.
Människans förståelse av olika aspekter av verkligheten, hennes användning av denna
förståelse för att främja sina intressen och i samband med de val hon gör påverkar ofta
kraftfullt utvecklingen till det bättre eller till det sämre. Forskning om hur människor
uppfattar sig själva och sin omgivning samt hur de använder denna förståelse är nödvändig
och fundamental i dagens samhälle. Men även forskning som behandlar hur andra faktorer än
människans förståelse påverkar hennes val och beteenden är en viktig del av HumSamforskningen.
Kort lägesbeskrivning av beslutsfattande- och bedömningsforskningen
Pykologisk forskning strävar efter att ta fram slutsatser som bygger på systematisk
forskningsmetod. Slutsatserna vad gäller till vilka miljöer och sammanhang resultaten
generaliserar har blivit mer nyanserade. Borta är alltså i stor utsträckning en tidigare tendens
att oreflekterat anta att resultaten generaliserar globalt, t ex till olika världsdelar, åldrar eller
kön. Detta har inneburit en något större tendens att studera mer specifika tillämpade
sammanhang, t ex genom att modellera dem i experiment, eller genom kvasi-experimentella
studier i mer naturalistiska sammanhang än laboratoriet, eller genom observationer.
Modellerna och förklaringarna har blivit mer komplexa och i denna mening mer holistiska.
Beslutsfattande. En viktig del av människans aktiviteter består av beslutsfattande och
problemlösning vilka i sig inkluderar varandra och bedömningar av olika slag samt kreativitet.
Alla dessa är idag aktiva forskningsområden var för sig och tillsammans.
Beslutsfattandestudier bedrivs inom ett antal olika forskningstraditioner. (Dessa beskrivs ofta
med engelska namn även av svenska forskare och jag följer nedan detta bruk.) Exempel på
olika traditioner är ”Judgment and Decision Making” (JDM), Naturalistic Decision Making
(NDM) och beslutsfattandeforskning inom organisationspsykologi och företagsekonomi samt
beslutsfattandeforskning i riskbedömningssammanhang. JDM forskningen har traditionellt
varit orienterad mot att jämföra mänskligt beslutsfattande med vad som traditionellt ansetts
vara rationellt beteende. Syftet har varit att se om och hur människans beslutsfattande skiljer
sig från normativa modeller. Denna tendens har dock minskat något på senare tid och det
finns även förslag på alternativa bredare rationaliteter och en debatt kring vad som skall
räknas som goda beslut. Ett exempel är Keys och Schwartz (2007). Man har även i allt högre
grad, och på ett bredare sätt, intresserat sig för frågan vilka olika typer av mål som
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beslutsfattare försöker uppnå i olika situationer. Detta är en spännande utveckling som
förhoppningsvis kommer att fortsätta.
NDM forskningen gäller ofta experters beslutsfattande i yrkesmässiga sammanhang, under
korta beslutstider, och med stora möjliga konsekvenser. NDM forskningen behandlar även
samarbete i olika yrkesmässiga sammanhang. De nämnda forskningstraditionerna har i sin tur
specialiserat sig inom olika områden där forskningens resultat blir mer anpassade till, och
rimligen mer tillämpbara inom, den aktuella domänen. JDM-forskningen har t ex förgrenat sig
till bl a medical decision making, consumer decision making, behavioral economics,
environmental decision making, och juridical decision making. Dessa områden gäller alltså
läkares och annan sjukvårdspersonals beslutsfattande, konsumenters beslutsfattande,
bankpersoners, privatpersoners och andras beslutsfattande kring ekonomi, beslutsfattandet hos
domare och annan personal i rättsväsendet samt hur olika kategorier av människor fattar
beslut med konsekvenser för miljön, t ex olika typer av transportbeslut och livsstilbeslut. En
allt större integrering har över tid skett mellan beslutsfattandeforskningen och andra delar av
kognitionspsykologin, t e x minnesforskning och en fortsatt utveckling i denna riktning är,
enligt min bedömning, önskvärd.
En allmän tendens i dagens beslutsfattandeforskning är att man uppmärksammar hur
beslutsfattaren förstår beslutssituationen i termer av personens egna begrepp och
omständigheter. En inriktning som särskilt uppmärksammat detta är sk casebased reasoning.
Andra exempel på samma sak är intresset för betydelsen av hur beslutskontexten och
beslutsalternativen presenteras för beslutsfattaren (engelska: framing). Detta antas påverka
vilka associationer den information som ligger till grund för beslutet väcker hos
beslutsfattaren. Vidare studeras effekter av hur beslutsalternativen presenteras (”choice
architecture”). Forskning visar t ex att folk ofta föredrar att inte ta aktiva beslut. Därmed blir
det viktigt för utfallet vilket beslutsalternativ som presenteras som förhandsvalt (defaultalternativ) om man väljer att inte välja aktivt, liksom vilket alternativ som står till höger eller
vänster (jämför konventionell läsordning beroende på skriftspråk). Viktiga tillämpningar av
denna forskning finns bl a vad gäller val i samband med miljörelevant beteende och etiskt
aktiesparande. Ytterligare en allmän tendens i forskningen är fokuseringen på den roll
uppmärksamhet som sådan spelar för vad vi väljer, t ex under korta beslutstider. Här finns
även ett nytt spännande område som gäller forskning kring utmattning (engelska: depletion)
av jag-resurser som en effekt av intensiv reglering av val och uppmärksamhet.
Viktig aktuell beslutsfattandeforskning gäller effekter av faktiska och försedda känslor på
beslutsfattande, instabilitet i preferenser (vad vi föredrar) samt beslutsstilar. Vidare studeras
relationen mellan individens olika typer av värden, attityder och normer och beslut. Andra
aktiva områden rör sambandet mellan olika typer av kognitiva förmågor/färdigheter
(beslutsfattandekompetens) och beslutskvalitet, sambandet mellan beslutsstilar (beslutsstilsprofil) och beslutskvalitet, och sambandet mellan personlighetsdrag såsom optimism och
beslutsfattande. Vidare behandlas effekten av tid för beslutet och beslutskvalitet, och
beslutsfattande under föränderliga förhållanden (dynamiskt beslutsfattande).
Beslutsfattandeforskningen har också i allt högre grad uppmärksammat sociala aspekter.
T ex är sociala fördelningsproblem (sociala dilemman) och fördelningssituationer av olika
slag aktiva områden. Vidare har beslut i grupp och hur olika skattningar eller kategorier av
gruppmedlemmar kan kombineras på ett för beslutskvalitén optimalt sätt fått stor
uppmärksamhet. Ett etablerat antagande i beslutsforskning är att beslutsfattarens resursnivå
påverkar hur konsekvenser av ett förestående beslut uppfattas (jämför Tversky och
Kahnemans prospektteori). Mer nyligen har forskningen behandlat hur beslutsfattande hos
individer med små resurser påverkas av detta (scarcity mindset). Detta är ett spännande
område och sådan forskning kan förbättra förståelsen av hur effekten av olika försök från
myndigheter och biståndsorganisationer att hjälpa fattiga människor kan förbättras.
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Neuropsykologiska aspekter av olika typer av beslutsfattandeprocesser har
uppmärksammats. Att identifiera vilka strukturer i hjärnan som är aktiva vid olika typer av
beslutsfattande och bedömningar kan antas bidra till att ytterligare förstå naturen hos de olika
mentala processer som antas användas under beslutsfattandet. Detta kan t ex öka förståelsen
av naturen hos mer eller mindre känsloladdade beslut.
Bedömningar. Bedömningar av olika slag är ofta viktiga komponenter i regleringen av
beslutsprocesser. Ett exempel är bedömningen om ytterligare relevanta aspekter för beslutet i
beslutssituationen bör identifieras, eller mer information insamlas, innan beslutet fattas. En
viktig teoribildning i samband med bedömningar gäller så kallade heuristiker som brukar
beskrivas som en sorts genvägar för tänkandet utifrån mer eller mindre ytliga ledtrådar eller
aspekter i bedömningssituationen. Effekten och nyttan av olika typer av heuristiker är ett
aktivt forskningsområde. Spännande sådan forskning sker bland annat i medicinska och i
rättspsykologiska sammanhang, men även inom området metakognition, vilket behandlas
nedan. Ett annat mycket viktigt område gäller vad som kännetecknar och påverkar individers
och gruppers riskbedömningar. Detta är ett område med stora potentiella implikationer både i
privatlivet och på samhällsnivå.
Ytterligare en viktig typ av bedömningar gäller olika slag av metakognitiva bedömningar.
Metakognition gäller kunskaper om egna och andras kunskaper och förmågor samt
användningen av denna förståelse för att reglera olika typer av tankeprocesser, t ex i
inlärningssammanhang, men även i andra typer av kunskapsanvändningssammanhang. Ett
exempel på en metakognitiv bedömning är säkerhetsbedömningar av egna och andra
kognitiva prestationer, i forskningen kallat konfidensbedömningar. Sådana bedömningar är
bl a viktiga i olika typer av minnesrapporteringssammanhang. Det verkar t ex som att
individer använder spontana konfidenskänslor för att reglera om de skall använda eller
rapportera ett återkallat minne. Är säkerhetskänslan för låg i relation till vad individen
uppfattar som omgivningens krav på att det återkallade minnet skall vara korrekt (jämför t ex
ett domstolssammanhang) kanske individen väljer att inte rapportera minnet (Koriat &
Goldsmith, 1996). Förutom att ha relevans i minnesrapporteringssammanhang, t ex i samband
med inlärning i utbildningssammanhang, eller i juridiska rättsprocesser, så är
konfidensbedömningar även relevanta i samband med riskbedömningar.
En annan spännande frågeställning vad gäller bedömningar är frågan om effekten av direkta
och indirekta jämförelser. Forskning på effekten av om bedömaren själv jämför två
bedömningsobjekt med varandra (direkt jämförelse) eller om forskaren jämför bedömningarna
av objekt A i en grupp deltagare med bedömningarna av objekt B i en annan likvärdig
deltagargrupp (indirekt jämförelse) har visat att dessa två procedurer tenderar att ge olika
resultat, troligen på grund av att de olika situationerna ger upphov till olika associationer hos
bedömarna. Detta är t ex viktigt att ta hänsyn till när forskare eller myndigheter skall förstå
utfallet av undersökningar av allmänhetens riskbedömningar.
Önskvärda inslag i HS-forskningen om 5-7 år
Förhoppningsvis kommer integreringen av forskningen inom Hum-Samområdet att öka i
framtiden, både vad gäller innehåll och forskningsmetoder. Samhällsvetenskapliga
forskningsresultat kan bidra till att göra person- och kontextbeskrivningar i många
humanistiska sammanhang tätare, mer intressanta och dagsaktuella. På samma sätt kan
resultat från humaniora bidra till att öka förståelsen av människa och samhälle i
samhällsvetenskaplig forskning. Kognitionsvetenskap är ett exempel på en sådan viktig
integrationsyta i dagsläget och forskning i detta sammanhang kan förutspås bli fortsatt viktig.
Ett område med relevans och lovande potential för hela Hum-Samområdet gäller
beslutsfattande. Förståelsen bör förbättras av vad som påverkar olika former av
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beslutsfattande, allt ifrån utdraget och i stor utstäckning medvetet övervägt beslutsfattande, till
beslutsfattande som innebär mer spontana former av beteendereglering. Vidare behöver
förståelsen förbättras av vad som påverkar hur fattade beslut implementeras och om de
implementeras överhuvudtaget. Ett närliggande ett område som jag tror har stor potential
gäller forskning om styrkor och svagheter i individers planeringsprocesser (Buehler, Griffin,
& Ross, 2002) och planeringsprocesser i större sociala sammanhang.
Det är av både teoretiskt och tillämpat intresse att studera beslutsfattandeprocesser i olika
sociala sammanhang, i privatlivet och i yrkeslivet, och beslutsfattande i organisationer mer
allmänt, såsom rättsväsendet, inom olika myndigheter, t ex i relation till klinter/brukare. Ett
aktuellt exempel gäller beslutsfattande med klimat- och andra miljökonsekvenser hos
individer, myndigheter och andra organisationer. Allmänt sett är skillnader i människors sätt
att fatta beslut som gäller dem själva och beslut som gäller andra av intresse att undersöka.
Utbildningssektorn på grundskole-, gymnasie- och universitetsnivå (på universitetet gäller
detta t ex högskolepedagogik) samt andra utbildningssammanhang har uppenbar relevans för
hela Hum-Samområdet. I dagsläget finns kritik att utbildningssektorn alltför mycket
behandlas som en angelägenhet bara för pedagoger och pedagogisk forskning. I stället borde
området tydligare direkt öppnas upp för forskning och påverkan från många fler discipliner
inom Hum-Samområdet. Bland annat borde forskare som sysslar med minnesforskning i bred
betydelse, med socialpsykologi (hur människor påverkar människor) och kommunikation
uppmuntras att ge ett tydligare bidrag till förståelsen av lärande på olika nivåer. Från
psykologiskt håll kan bl a forskning om metakognitiv självreglering bidra till att förverkliga
visionen om den självreglerande lärandepersonen (”self-regulated learner”).
Kreativitets- och innovationsforskning, inklusive hur man kan skapa kreativa forskningsoch utbildningsmiljöer, är viktiga för en positiv samhällsutveckling. Sådan forskning kan t ex
hjälpa människor att ”tänka nytt” om hur saker kan göras och hur vi kan leva bättre. Sådan
forskning är också potentiellt viktig för att informera statens forskningspolitik. Det är viktigt
att statens forskningspolitik bidrar till att skapa arbetsformer för forskarna som motiverar dem
till kreativ och innovativ (tillämpningsbar) forskning. Sammanfattningsvis kan forskning om
kreativa lärande- och forskningsmiljöer bidra till effektivare lärande och bättre fungerande
forskningsmiljöer (Hemlin, Allwood & Martin, 2008).
Rättspsykologisk forskning är synnerligen aktiv i Sverige och ger utmärkta möjligheter till
fruktbar tillämpning av t ex den beslutsfattande- och bedömningsforskning jag beskrivit ovan.
Speciellt i Storbritannien men även i Sverige har denna forskning börjat ge avkastning i
förbättrad kvalitet i polisers och andra personalkategoriers arbete i rättsprocessen t ex vid
intervjuer och förhör av vittnen (inklusive barn och äldre personer) och personer som blivit
utsatta för vålds- och sexualbrott. Mer allmänt skulle en bättre integrering av kriminologi och
rättspsykologi kunna ge utdelning för båda forskningstraditionerna och även leda till en
fruktbar breddning av frågeställningarna.
Forskning om åldrande och hälsopsykologi i stort är viktiga framtida forskningsområden.
Detta gäller speciellt forskning som syftar till förebyggande åtgärder (snarare än att bota efter
att problemen och skadorna redan skett) samt så kallad salutogen psykologi (”positiv
psykologi”, dvs forskning om sådant som leder till glädje, lycka och harmoni). Äldre
människors beslutsfattande och olika typer av bedömningar inklusive metakognition och
riskbedömningar exemplifierar lovande delområden.
Bland annat med tanke på alltmer ökad global interaktion och därmed ökad betydelse av
välfungerande mänsklig kommunikation är det viktigt att kulturorienterad psykologi i olika
former (t ex tvär-kulturell psykologi, kulturpsykologi och ”indigenous psychologies”)
beforskas ytterligare. Det är även viktigt att generaliserbarheten av resultat inom de olika
delområden av Hum-Samområdet, där det är relevant, prövas genom deltagande i forskningen
av personer från andra delar av världen.

5

En viktig forskningsfråga för hela Hum-Samområdet gäller förbättrad förståelse kring vad
mening/kultur är. Här avses mening i betydelsen förståelse/representation av
omvärlden/verkligheten, inklusive av individen själv. Om beteende- och artefaktdelarna
utelämnas i kulturbegreppet handlar kultur om hur människor i samhällen förstår olika
aspekter av omvärlden/verkligheten och forskning bör undersöka hur förståelse av olika slag,
inklusive värderingar, förändras, återskapas, och sprids till, och mellan, människor i
sammanhang av olika storlek. Här vore ett tydligare relaterande av begreppen kultur,
tradition, kollektivt minne, samt identitetsförståelse till varandra önskvärt. Sådan forskning
bör vara observant på att en grupps kultur i sig bäst ses som fördelad inom gruppen och
därmed heterogen, snarare än nödvändigtvis enbart delad, och att förståelsen av en grupps
kultur i sig kan ses som en social konstruktion i allmänhet utförd av olika parter med olika
intressen att bevaka. Bättre förståelse av kultur såsom människors distribuerade förståelse
(dvs med hänsyn taget till förståelsens individuella innehåll) är även viktig i ett europeiskt och
svenskt sammanhang för att förbättra bemötandet av människor från andra delar av världen.
Hum-Samområdet bör självklart bevaka utvecklingen av forskningsmetoder och självt
försöka bidra till sådan. En generellt sett integrerad metodutveckling inom Hum-Samområdet
kan antas bidra till fortsatt framgång inom området. T ex hoppas jag att den idag, både i
forskningen och undervisningen, ofta omhuldade, men oklara, uppdelningen i kvalitativ och
kvantitativ forskning lämnas till forntiden. Tanken att det finns två (och endast två) inom sig
själva homogena forskningsansatser framstår som orealistisk och ofruktbar. Att i nästa steg
ägna sig åt hur dessa två ansatser kan/får blandas (”mixed methods”) framstår som onödigt
övertidsarbete eftersom kvalitativ ansats (och även kvantitativ ansats) i sig innehåller en
mångfald av synsätt och forskningsfilosofier kring bl a ställningstaganden vad gäller
kunskapsteoretisk empirism/rationalism, generaliserbarhetsfrågor, validitetsfrågor och vad
som är de definierade egenskaperna hos själva ansatsen (Sandelowski, 2014).
Fortsatt utveckling av olika typer av statistiska analysmetoder, metoder för innehållsanalys
och av andra forskningsmetoder är av stort intresse för Hum-Samområdet. Ett exempel är
utveckling av robusta metoder för att analysera resultat från innehållsanalyser med hjälp av
multi-level statistiska metoder för att bättre förstå fördelningen av meningsinnehåll i en grupp
eller i ett samhälle, vilket skulle kunna bidra till viktiga forskningsresultat. Mer forskning
behövs även kring hur specifika aspekter av utformningen av enkät- och intervjufrågor
påverkar respondentens svar. Likaså bör forskning och utveckling kring elektroniska enkäter
och andra former av elektronisk datainsamling öka.
Referenser
Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control.
Current Directions in Psychological Science, 16, 351-355.
Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (2002). Inside the planning fallacy: The causes and
consequences of optimistic time predictions. I T.D. Gilovich, D. Griffin, & D. Kahneman
(red.), Intuitive judgment: Heuristics and biases (ss. 250-270). New York: Cambridge
University Press.
Hemlin, S., Allwood, C.M., & Martin, B.R. (2008). Creative Knowledge Environments.
Creativity Research Journal, 20, 196-210.
Keys, D.J., & Schwartz, B. (2007). ‘‘Leaky’’ rationality How research on behavioral decision
making challenges normative standards of rationality. Perspectives on Psychological
Science, 2, 162-180.
Koriat, A., & Goldsmith, M. (1996). Monitoring and control processes in the strategic
regulation of memory accuracy. Psychological Review, 103(3), 490-517.
Sandelowski, M. (2014). Unmixing mixed-methods research. Research in Nursing & Health,
37, 3-8.

Kort bidrag till VR:s översikt över det humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnesområdet
Torun Lindholm, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

1. Varför behövs humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning?
Teknisk och naturvetenskaplig kunskap är ytterst betydelsefull för att skapa ett
välfungerande samhälle och en god livskvalitet för människor. Det är dock människor som
formar världen, som tänker, agerar, beslutar, skapar och hanterar kriser, hamnar i konflikt
eller samarbetar. Det går inte att skapa tekniska innovationer, förhindra globala ekonomiska
och politiska kriser, eller förbättra människors hälsa utan kunskaper om hur människan
fungerar som individ-, social- och samhällsvarelse. Den humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningen lär oss om människan som tänkande, kännande och handlande varelse, och är
därför helt avgörande för att förstå och påverka viktiga skeenden i samhället och för att lösa
de problem som vi ställs inför idag. Det borde därmed vara självklart att HS-discipliner är väl
representerade i svensk forskning, och att de naturligt är integrerade i satsningar kring
komplexa samhällsproblem gällande exempelvis miljö, ekonomi, politik och hälsa.
2. Lägesbeskrivning för psykologisk forskning (styrkor, svagheter, trender, tendenser,
rekommendationer)
Psykologin har traditionellt präglats av synen på människan som både biologisk och
kulturell varelse. Det är också tveklöst ett av de HS-ämnen som ligger närmast den
naturvetenskapliga traditionen vad gäller såväl vetenskapsteoretiska utgångspunkter som
metod, analys och publiceringsmönster. Huvudelen av den psykologiska forskningen
karaktäriseras således av hypotetisk-deduktiv metod, inkluderar avancerade statistiska
analyser av data, och söker kunskap om generella mekanismer och processer. En stor del av
den psykologiska forskningen i Sverige genomförs av stora forskargrupper inom varaktiga,
internationella och inte sällan tvärvetenskapliga samarbetsprojekt. Den dominerande
publikationsformen i ämnet är samförfattade artiklar i internationella, vetenskapliga tidskrifter
med granskningsförfarande. Den internationella prägeln både på forskargrupper och på
publikationer innebär att fokus för psykologisk forskning ofta ligger på universella mänskliga
fenomen, och att det kulturspecifika, att till exempel deltagarna är svenska i en svensk
kulturkontext, inte är av primärt intresse.
Ett exempel på en mycket framgångrik psykologledd forskningsmiljö av det slag som
beskrivs ovan är det longitudinella Betula-projektet kring åldrande, minne och demens. I
projektet, som pågått sedan 1988, samarbetar forskare från olika delar av Sverige, Europa och
Nordamerika från discipliner som kognitionspsykologi, neurofysiologi, hjärnavbildning,
genetik, gerontologi, etc. Projektet har genererat en stor mängd avhandlingar, publikationer
och sidoprojekt, och har bland annat av Vetenskapsrådet utsetts till en av landets tio ledande
forskningsmiljöer. Betulaprojektets databas ligger numera öppen för användning även av
forskare utanför projektet, vilket sannolikt kommer att vara en stor fördel för svensk forskning
inom åldrande under lång tid framöver.

En tydlig trend under det senaste decenniet som också visar psykologins centrala roll i
skärningspunkten mellan natur- och samhällsvetenskap, är det ökade gränsöverskridandet
mellan olika discipliner. Den breda metodologiska och teoretiska kompetens som
psykologiska forskare besitter är efterfrågad inom många andra delar av HS-området, och
forskare i psykologi samverkar i stor utsträckning med företrädare för lingvistik,
statsvetenskap, filosofi, antropologi, ekonomi, pedagogik, etc. Den här formen av samarbeten
mellan psykologi och andra HS-ämnen är på stark frammarsch och kommer med största
sannolikhet att ytterligare öka under det kommande decenniet.
Den tveklöst mest påtagliga trenden i psykologisk forskning är dock sedan ett par decennier
ett dramatiskt ökat fokus på biologiska faktorer. En viktig förklaring till trenden är de
förfinade och mer tillgängliga tekniker som utvecklats för att studera biologiska skeenden in
vivo (e.g., PET, fMRI). Inom de flesta av psykologins delområden, t ex kognition, social-,
utvecklingspsykologi, är det idag en självklarhet att plocka in biologiska dimensioner och
faktorer - hjärnan, gener, hormoner -för att förstå och förklara människors beteenden. Det
ökade intresset för biologiska aspekter bakom mänskligt beteende har också inneburit att den
psykologiska forskningen allt oftare innefattar olika typer av psykofysiologiska mått som
EEG, ögonrörelser, hudkonduktans, etc.
Trenden mot biologi- och neurovetenskap syns tydligt inte minst genom etablerandet av nya
subdiscipliner i ämnet, till exempel kognitiv-, social-, och affektiv neurovetenskap, etc., med
egna konferenser och tidskrifter. Den ger också ett tydligt avtryck i de projekt som beviljas
forskningsmedel. Hos exempelvis VR har runt två tredjedelar av medlen de sista åren gått till
projekt med uttalat neurovetenskaplig orientering. I samband med trenden mot en biologiskt
orienterad psykologi syns också ett ökat intresse för evolutionära mekanismer bakom
mänskligt beteende. Evolutionär teori är idag således inte bara en central del av den
biologiska psykologin, utan genomsyrar många av psykologins delområden.
Det är viktigt att påpeka att det ökade intresset för biologi och neurovetenskap inte handlar
om en ensidig biologisering av psykologiämnet. Även om den neurovetenskapligt orienterade
forskningen är tekniskt avancerad och metodologiskt stringent är den teoretiska nivån ofta
förvånansvärt grund. Psykologin har under det senaste decenniet haft stor betydelse för
närliggande biologiskt orienterade discipliner som kunnat utvecklas genom att grundas i god
psykologisk teori.
Den neurovetenskapliga dominansen i modern psykologi och trenden mot stora,
internationella forskningsmiljöer har tveklöst varit gynnsamt för ämnet och genererat ny
kunskap av avgörande teoretisk och tillämpad betydelse. Det är dock viktigt att understryka
betydelsen av mångfald i ämnet. Bredden, både i teori och metod, är en av psykologiämnets
styrkor, för att förstå de komplexa fenomen som ämnet omfattar behövs olika perspektiv i
forskningen. Risken med en alltför stor dominans av ett perspektiv och ett litet antal starka
miljöer är dels att ämnet homogeniseras, och dels att nya, originella och kreativa idéer inte ges
möjlighet till utveckling. Utrymme för mångfald är ett villkor för att forskningen inte ska
stagnera och det är därför av största vikt att det på de stora forskningsråden finns goda
möjligheter till finansiering av projekt utanför det dominerande fältet. Ett konkret sätt att

värna om mångfalden är att säkerställa att forskningsrådens beredningsgrupper i respektive
ämne inkluderar forskare från flera forskningsområden och med olika teoretiska perspektiv.
Ytterligare ett fält i ämnet som är på frammarsch är forskning kring psykoterapi via internet.
Det råder stor brist på psykoterapeutisk behandling i landet, och internet har öppnat nya
möjligheter att förmedla psykoterapi på ett sätt som är effektivt både ur behandlings- och
ekonomiskt perspektiv. Det finns idag mycket kompetenta svenska forskargrupper i klinisk
psykologi som arbetar med utveckling och utvärdering av internetbaserad psykoterapeutisk
behandling av problem som ångest, depression, smärta och tinnitus. Givet det ökande behovet
av psykologiska interventioner är forskningen kring internetbehandling utan tvekan av stor
samhällsnytta, och den har också bidragit till viktig teoriutveckling inom området. I det här
sammanhanget ska det också nämnas att Socialstyrelsen nyligen har uppmärksammat att det
råder stor brist på effektutvärderingar av de psykosociala interventioner som används inom
socialtjänst och psykiatri. Utvärderingar av psykosociala interventioners effekter utgör
grunden för professionellas beslut av val av stöd till klienter och patienter och därmed för en
evidensbaserad psykosocial praktik. Socialstyrelsens slutsats är dels att finansiering av
effektutvärderingar snabbt behöver öka, och dels att kompetensen bland svenska forskare att
utföra sådana utvärderingar måste säkerställas.
Ett av de allvarligaste hoten mot det demokratiska och fredliga samhället idag är de
nationalistiska och främlingsfientliga strömningar som sveper över hela Europa. Det är av
största vikt att under de kommande åren prioritera forskning kring hur negativa uppfattningar
om stigmatiserade grupper uppstår och får bred spridning, och hur den våg av xenofobi och
destruktiv nationalism vi ser idag kan motverkas. Den experimentella socialpsykologin har
under decennier bidragit till grundläggande kunskap om hur fördomar om etniska och andra
sociala grupper uppstår, vidmakthålls och styr människors ageranden både på individ- och
samhällsnivå, och forskningsfältet har sällan varit mer aktuellt än nu. Socialpsykologin är ett
av de mest inflytelserika områdena inom psykologin internationellt, men har under många år
varit begränsad i Sverige. Sedan några år tillbaka har det dock på flera svenska universitet
utvecklats starka forskargrupper i ämnet som deltar i det internationella forskningsutbytet.
Grupperna har på kort tid blivit mycket framgångsrika både vad gäller internationell
publicering och att erhålla forskningsanslag, och flera forskare ur dessa grupper ger viktiga
bidrag till den offentliga debatten kring motverkandet av främlingsfientlighet. Det finns i
dagsläget en mycket god grund för den fortsatta utvecklingen av en internationellt
konkurrenskraftig svensk socialpsykologi, och denna utveckling bör stöttas av
forskningsråden.
3. Hur bör HS-forskningen se ut om 5-7 år
En viktig utgångspunkt för utvecklingen inom HS-området generellt är att
forskningsfinansieringen i första hand går till projekt med välformulerade, forskardrivna
frågeställningar snarare än till politiskt styrda tematiska satsningar.
Som beskrivits ovan har psykologin redan idag väl etablerade samarbeten och en nära
koppling till naturvetenskapliga discipliner som biologi och neurovetenskap. Samarbetet har

stärkt och utvecklat både psykologin och närliggande naturvetenskapligt orienterade ämnen,
och det är önskvärt att forskningsråden även fortsättningsvis bidrar med resurser till täta
tvärvetenskapliga projekt av samma slag.
Nya forskningsrön och tekniker har genererat nya frågor inte bara i psykologi utan också i
övriga HS-ämnen. Särskilt intressant är att vi idag ser hur flera traditionellt humanistiska
ämnen i högre utsträckning än tidigare börjat använda avancerad apparatur (t ex fMRI, EEG),
experimentella designer, och avancerade statistiska analysmetoder. En pessimistisk tolkning
av utvecklingen är att HS-området är på väg att uppslukas av NV, och i bästa fall kommer att
reduceras till en servicevetenskap. En mer optimistisk, och troligen också mer realistisk
tolkning är att forskningen går mot en ökad grad av multidisciplinäritet, där tidigare
ämnesmässiga, vetenskapsteoretiska och metodologiska skiljelinjer mellan HS och NV
snarare än att konkurrera om tolkningsföresträde ses som kompletterande och nödvändiga
perspektiv på komplicerade fenomen. Hur vi än tolkar utvecklingen är det sannolikt att
gränsöverskridandet mellan HS och NV kommer att öka, och att psykologin som av tradition
befunnit sig i gränslandet mellan samhälls- och naturvetenskap kommer att ha en central
position i denna utveckling. Givet att arsenalen av metoder och tekniker som hittills varit
förbehållna NV plockas upp av HS-ämnen kommer det i dessa ämnen att finnas ett ökat behov
av metodutbildning.
Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen ger oss kunskap som är
nödvändig att ha med när vi bygger framtidens samhälle. Ämnesområdet bör vara en naturligt
integrerad del av forskningssatsningar som syftar till ett stabilt samhällbygge och till att hitta
lösningar på allvarliga samhällsproblem. Den trend vi ser till gränsöverskridanden mellan HS
och NV kan möjligen leda till att nyttan av en sådan integrering blir mer uppenbar i för
framtida beslutsfattare.

Forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder
tänjer disciplinära gränser och ger ny kunskap
Förslag till VR (HS) inför nästa forskningspolitiska proposition
Jerker Rönnberg,
Föreståndare
Linnaeus Centre HEAD & Swedish Institute for Disability Research
Varför HS området?
HS området har här en viktig uppgift att fylla och fullfölja mot bakgrund av att den förra
forskningspolitiska propositionen gjorde en satsning på ”life sciences” där bl a annat en del av
satsningen bestod i att satsa på forskning om åldrande. Undertecknad hade i uppgift från
dåvarande FAS (FORTE), som fått ett regeringsuppdrag med samma innebörd
(Regeringsbeslut 2011-02-10/S2011/1516/FST) att göra en utredning om de senaste 10 årens
forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder samt föreslå former och innehåll för
framtida forskning (se Rönnberg, Classon, Danermark & Karlsson, 2012, länk
http://www.forte.se/sv/Bokhandel/Folkhalsa-och-levnadsvillkor/Forskning-omfunktionsnedsattning-och-funktionshinder-2002-2010/). Rapporten diskuterar forskning om
funktionsnedsättning och åldrande, men hela rapporten utmynnar i att föreslå kraftfulla
satsningar på spjutspetsforskning och större typ av anslag/centrumbildningar inom det
självständiga forskningsområdet funktionsnedsättning och funktionshinder.
De vetenskapliga skälen till detta är att vi sett mycket kraftfull utveckling av antalet
publikationer (se Figur 5 i rapporten), en långt mer än världsgenomsnittet positiv utveckling
av fältnormaliserade citeringar (Web of Science, se Figur 6) och att sampublicering både
nationellt och internationellt samlat sig i allt kraftfullare, men färre kluster (Figs.7, 8, 9). Den
statliga forskningsfinansieringen har generellt sett stagnerat från 2008 och framåt (se Figur 1),
vilket alltså inte rimmar med den positiva vetenskapliga utvecklingen inom området.
Rapporten diskuterar också typen av forskningsprojekt där det visar sig att det medicinskvårdvetenskapliga perspektivet dominerat, följt av ett beteendevetenskapligt och slutligen av
ett humanistisk-samhällsvetenskapligt perspektiv, där det tekniska är tämligen marginaliserat.
Den inriktning som dominerar är den relationella där individens funktionsnedsättning sätter
gränser i förhållande till miljön/uppgiften (t ex skola/arbetsliv), men omvänt, där också miljön
kan anpassas för att reducera funktionshinder. Den relationella inriktningen passar
utomordentligt väl med ett beteendevetenskapligt perspektiv men också med ett medicinskt,
där en kognitiv utgångspunkt kan användas för att begreppsligt knyta an till biologiska och
neurovetenskapliga grunder såväl som sociala konsekvenser och förutsättningar (se också
förra propositionen). Mera allmänt kallas denna fler-nivå approach för forskning om
funktionshinder utifrån en bio-psyko-sociala inriktning, som antogs av WHO år 2001.
Samtidigt som en kognitiv forskning om funktionsnedsättning hör hemma hos HS så har den
genom sin dokumenterade tvärvetenskapliga potential en möjlighet att skära genom de flesta
områdena inom VRs hägn. Det följer av det biopsykosociala synsättet att HS och Medicin
skulle kunna samverka för en synergi i detta sammanhang, eventuellt också i samarbete med
FORTE.
HS har här allmänt möjligheten att skriva fram den nya kognitiva tvärvetenskapen som finner
tillämpningspotential likväl som utvecklingspotential inom en rad områden som åldrande,

funktionsnedsättning, samt tillämpningar inom vård, rehabilitering, skola och arbetsliv. Jag
vill härsärskilt lyfta fram den lyckade satsning på kognitiv hörselvetenskap som
Linnecentrum HEAD (excellenscentrum vid VR) vid Linköpings universitet (i samarbete med
Örebro och Lunds universitet) utgör.
Trender, styrkor och svagheter inom området
Trender. Som framgått så domineras den nationella forskningen av ett medicinsktvårdvetenskapligt perspektiv, med en alltför ensidig betoning av ett individperspektiv inom
området funktionsnedsättning och funktionshinder. Internationell forskning uppvisar en mera
tydlig dominans av stora tvärvetenskapliga centra eller kluster, där med få undantag den
kognitiva analysen och de kognitiva begreppen utgör en bärande länk mellan de olika
vetenskapsgrenarna (biologiska, psykologiska och sociala nivåer) och där fokus är på vissa
funktionsnedsättningar: t. ex Nilo Mäki Institute for Reading, Jyväskyla; Deaf Centre on
Cognition and Language, U. College London, HEAR4all, Oldenburg/Hannover/Leipzig; The
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour at Radboud, U. Nijmegen, Toronto
Rehabilitation Institute (TRI); The Patrick Wild Centre for Research into Autism, Fragile X
Syndrome & Intellectual Disabilities, U. of Edinburgh; Johns Hopkins launches crossdisciplinary Science of Learning Institute, Baltimore; Visual Language Learning Center, VL2,
Washington DC; SALK Institute, San Diego.
Styrkeexempel. Ett svenskt exempel kan illustrera hur vi menar att kognitiva begrepp kan
vara tvärvetenskapligt produktiva: I Klingbergs interventionsforskning om barn med ADHD
(2002) tränades barns arbetsminne, ett begrepp som är ett genuint kognitivt-psykologiskt
nivåbegrepp och som representerar en individs simultanförmåga till lagring och bearbetning
av information. Den intressanta effekten av 5-6 veckors intensivt tränande var inte att
arbetsminnet blev förbättrat utan konsekvensen av träningen kunde avläsas också på andra
nivåer: Utifrån lärarskattningar kunde man konstatera att barnen blivit mindre motoriskt
oroliga i klassrummet, barnen kunde koncentrera sig under längre tidsrymder och förbättrade
också sina prestationer i flera skolämnen. Dessutom har man med hjärnavbildning kunnat
konstatera att de nätverk som understödjer arbetsminnets funktion också efter
träningsperioden uppvisade signifikanta förändringar. Det som visats i denna typ av
interventionsforskning är att träning av en mekanism på en psykologisk nivå inte bara har
effekter på just denna nivå utan också på både en biologisk såväl som social nivå. Det finns
alltså en vertikal sammanlänkning av nivåer via den kognitiva mekanismen, arbetsminne (se
Rönnberg, 2004).
Svagheter. Svagheten med svensk forskningspolitik är att den ännu inte uppmärksammat den
enorma grundforskning- och tillämpningspotential som finns i att utveckla kognitiva begrepp
som betecknar mekanismer som vertikalt kan koppla ihop flera förklaringsnivåer. Detta gäller
givetvis inte alla kognitiva begrepp, utan här såväl som i all annan vetenskap prövas
begreppens användbarhet mot olika typer av empiri och utvecklingen pekar så småningom ut
de begrepp som har den största vertikala potentialen.
I den horisontella dimensionen prövas generaliteten i mekanismer eller begrepp genom att
studera dem i olika sammanhang och för personer med olika former av funktionsnedsättning.
Det kan med träningsstudien ovan som exempel finnas behov av att träna arbetsminnet hos
barn med andra diagnoser. Därmed prövas om mekanismen som arbetsminnet understödjer är
generaliserbar, eller om den bara gäller specifikt för den aktuella undersökningsgruppen.

Det är i samspelet mellan vertikala och horisontella processer som den kognitiva
tvärvetenskapen om funktionsnedsättning och funktionshinder utvecklas.
Framtida forskning om kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar och
funktionshinder (5-7 års sikt)
Det är inte svårt att argumentera för att forskning om funktionsnedsättning och
funktionshinder måste tydliggöras med större satsningar än vad som hittills varit aktuella.
Prevalensen av kognitiva funktionsnedsättningar och funktionshinder är mycket större än vad
som tidigare antagits. Ett skäl är att man inte tidigare sammanställt data för alla kroppsliga
sjukdomar och nedsättningar som kan ge kognitiva störningar. Exempelvis finns påtagliga
kognitiva funktionsnedsättningar vid bröstcancer, diabetes, lungsjukdomar och hörselskador
som tidigare inte sammankopplats med kognition på samma sätt som mera klassiska skador
och sjukdomar såsom t ex stroke, traumatiska skador, Parkinssons sjukdom, MS och
Alzheimers sjukdom. Det handlar om upp till 700000 personer med kognitiva
funktionshinder i arbetsför ålder (se nyligen publicerad rapport, Karlsson, Classon &
Rönnberg, Arbetsmarknadsverket, 2014). Att notera är också att amerikanska siffror kraftigt
justerats uppåt, från tre miljoner äldre än 18 år till 15 miljoner (LaPlante, 2014).
Hinder för personer med en kognitiv funktionsnedsättning finns i interaktionen mellan
individen, hennes förhållningssätt och miljön; varken i individen eller i omgivningen. HSområdet (inklusive psykologisk vetenskap) möjliggör en detaljerad analys av de faktorer—
individuella, uppgiftsrelaterade och miljörelaterade—som både kan begränsa och möjliggöra
en optimal miljö för människor som lever med en kognitiv funktionsnedsättning. HS-området
är i själva verket ett av de få områden som samtidigt möjliggör både överordnad och
detaljerad analys faktorer relaterade till optimal livsmiljö. Framförallt menar vi att det finns
mycket att vinna på genom att relatera kognition till kommunikation, de kognitiva
förutsättningar som bidrar till meningsfull och effektiv kommunikation hos personer med
nedsättningar.
Innehållsmässigt föreslår vi att det område som berör interaktionen mellan sinnessystemen
och hur de relaterar till kognition, kommunikation och beteende är ett framtidsområde. Främst
syn och hörsel, men givetvis även områden som lukt, propoprioception, smärta eller balans
avses här. Området är viktigt för här handlar det om forskning som till sin natur är
tvärvetenskaplig och som ”vertikalt” adresserar flera förklaringsnivåer. Vi väljer här
exemplet hörsel eftersom detta område i Sverige har en lång historik och där det kognitiva
tvärvetenskapliga perspektivet de senare åren kommit att får en framträdande roll som
internationellt spjutspetsområde och där vi har stora möjligheter att etablera oss som
världsledande.
Kognitiv hörselvetenskap är ett nytt vetenskapsområde som fokuserar på den roll kognition
spelar i kommunikation för olika grupper med funktionshinder, men där hörselfunktionen
spelar en avgörande roll (Arlinger et al., 2009). Karakteristiskt för modeller inom området är
att de fokuserar på balansen och samspelet mellan sensoriska/perceptuella och kognitiva
aspekter på språkbearbetning. Centrala begrepp är arbetsminne, uppmärksamhet, kognitiv
reservkapacitet, mentaliseringsförmåga, kompensation och plasticitet i neurala nätverk.
Nyliga modeller om språkförståelse har betonat samspelet mellan arbetsminneskapacitet,
uppmärksamhetsfunktioner, exekutiva funktioner och episodiskt respektive semantiskt
långtidsminne hos normalhörande såväl som hörselskadade personer (Mishra et al., 2013;

Rönnberg et al., 2013). Att kommunicera innebär inte bara att förstå vad en talare säger, häroch-nu”, utan handlar också om vad vi minns av vad vi förstått – ett minst lika viktigt
utfallsmått. Denna approach har visat sig vara fruktbar för att dels förstå mentalt krävande
“on-line” processer under svåra kommunikativa omständigheter, dels långtidsförändringar av
plastisk natur. Området inrymmer interventionsstudier där vissa kognitiva funktioner tränas
och effekten studeras på kommunikativ förmåga. Här kan effekterna mätas både
beteendemässigt, på en neural nätverksnivå såväl som med sociala indikatorer. Longitudinella
studier av kognitions- och kommunikationsförmåga kommer att få en allt större tyngd där
hörselskadeutvecklingen över tid studeras i samspel med kognitiva förutsättningar,
förekomsten av hörapparat och hur dessa faktorer påverkar risken för kognitiva nedsättningar
och demens.
Nya kreativa hjärnbaserade mätmetoder behöver utvecklas, anatomiskt eller funktionellt, för
att rätt fånga dynamiken i det kognitiva hörandet. Kognitiva aspekter på hörapparat eller sk
cochleära implantat är väsentliga, eftersom just typen signalbehandlingen i hörinstrumenten
samspelar med vissa kognitiva förmågor. Kognitiv hörselvetenskap är inte bara relevant för
den auditiva delen av kommunikation, men också hur audiovisuell och rent visuell
kommunikation (läppavläsning, läsning, teckenspråk) gestaltas och begränsas av olika typer
av kognitiv kapacitet som är gemensamma för alla dessa kommunikationsformer och språk
(jmf. den tidigare horisontella, generaliseringsaspekten).
Området inviterar vidare till tvärkulturella jämförelser av kognitiva test och mätmetoder för
att studera de huvudkomponenter som är avgörande för en god kommunikativ förståelse. I
framtiden – skulle detta område få ett kraftfullt finansiellt stöd i den forskningspolitiska
propositionen – kan vi förutspå att förutom grundläggande kunskapsutvecklig om det
kognitiva kommunikationsområdet så kommer kliniska framsteg i former av nya test,
mätmetoder och interventioner kunna gottgöras av audiologer, neuropsykologer, kognitiva
psykologer, neurolingvister, logopeder, arbetsterapeuter m fl.
Därför är det helt avgörande att Vetenskapsrådet och FORTE finner anledning att utveckla
kraftfulla satsningar på centrumbildningar eller institutbildningar inom området
funktionsnedsättning och funktionshinder. Inte minst bör man stödja former för fortsättningar
av existerande Linnecentra (se detaljerade argument i Rönnberg, Classon, Danermark &
Karlsson, 2012).

Historia, nutid och framtid för en stark svensk religionsvetenskap
Göran Larsson, Göteborgs universitet

Religionsvetenskap är på många sätt ett illustrativt exempel på att upprätthållandet av
traditionella universitetsstrukturer och en uppdelning i olika

fakultets och

vetenskapsområden har blivit allt svårare inom dagens akademi. Religionsvetare
bedriver idag forskning och undervisning om ämnen som berör och korsar de
traditionella, men artificiella, gränser som fortfarande finns kvar mellan de
humanistiska,

samhällsvetenskapliga,

utbildningsvetenskapliga

och

medicinska

disciplinerna. Detta innebär både svårigheter och möjligheter. För att uttrycka sig med
Bengt Kristensson Ugglas ord så är det tydligt att många inom akademin (och samhället)
är mer intresserade av att övervaka gränspassager än att tänka utanför de
administrativa boxarna. Den som korsar gränser får ofta räkna med att bli ifrågasatt.
Men att utmana rådande föreställningar och att närma sig en frågeställning och ett ämne
med en kritisk och ifrågasättande blick måste vara grunden för all god vetenskap.
Religionsvetenskap är ett kritiskt studium som inte negligerar det faktum att
existentiella och "religiösa" funderingar och handlingar är centrala i mänskligt skapande
av identitet och kultur i historia och nutid. Vad det innebär att vara människa och hur vi
förhåller oss till de stora livsavgörande händelserna är några av de mest grundläggande
frågorna för all mänsklig aktivitet. Vad är meningen med tillvaron och varför ser
samhällen ut som de gör? Vad är ont och vad är gott? Hur utformas och gestaltas ett gott
liv? Dessa frågor bör vara nära sammankopplade med ett kritiskt akademiskt studium
av religion, historia och samhälle.

Religionsvetenskapens ställning och relevans
Idag bedrivs forskning och undervisning inom religionsvetenskap vid en stor mängd
högskolor och universitet i Sverige. Intresset för både forskning och utbildning tycks
vara stora och svenska forskare har under de senaste två decennierna fått en allt
tydligare internationell profil. För dagens forskare är det självklart att delta i
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internationella konferenser, nätverk och publicera sig hos etablerade tidskrifter och
förlag. Den svenska närvaron inom forskarsammanslutningar som till exempel
International Association for the Study of Religions (IAHR), American Academy of Religion
(AAR), Middle East Studies Association (MESA) och The European Society for the Study of
Western Esotericism (ESSWE) är stark. På samma sätt är det tydligt att antalet
internationella sökande till utlysningar av doktorandtjänster och andra tjänster i
religionsvetenskap i Sverige har ökat under de senaste åren. Dessa observationer
stödjer att den svenska religionsvetenskapliga forskningen är relevant och
konkurrenskraftig både på en internationell och inhemsk arena.
Samtidigt som nya metoder, teoretiska perspektiv och forskningsområden — som till
exempel kognitionsvetenskap och studiet av västerländsk esoterism — har etablerat sig
fortsätter svenska forskare att vara aktiva och framträdande inom klassiska fält som
studiet av islam, buddhism, hinduism och fornskandinavisk religion. Men i och med att
gränsen mellan religionshistoria och beteendevetenskaperna (sociologi och psykologi)
har blivit svårare att urskilja har det skett en viss förskjutning mot samtida fenomen och
hur människor praktiserar religion. Medan vissa företrädare är oroliga för att
sociologiska och antropologiska impulser skall försvaga den klassiska och historiska
grunden för en religionshistorisk forskning som bland annat bygger på ett gediget
studium av främmande språk och originaltexter är detta enligt mig snarare ett uttryck
för att vi lever i en värld som är påverkad av globala processer som migration och ny
informations- och kommunikationsteknologi. Dessa ger upphov till en ökad pluralism
och mångfald. Textstudier bör därför kombineras med fältforskning och etnografi och
nya materialtyper som till exempel konst, kroppen och det offentliga rummet bör
inkluderas. Globala processer har inneburit att det religionsvetenskapliga studiet har
fått en ökad aktuellitet i samhällsdebatten; inte minst inom frågor som rör kriser och
konflikter. Idag efterfrågar allt fler myndigheter och samhälleliga institutioner de
kompetenser och färdigheter som ett religionsvetenskapligt studium innebär. Detta
märks inte minst på det faktum att religionsvetare allt oftare blir tillfrågade i den
mediala och offentliga debatten och idag är det många forskare som ingår som naturliga
partners i offentliga utredningar. Exempel på detta är Utbildningsdepartementets
”Imamutredning” (SOU 2009:52), Statens medieråd och rapporten om ”Våldsbejakande
och

antidemokratiska

budskap

på

internet”
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Arbetsdepartementet via Nämnden för Statligstöd för Trossamfund (SST) att kartlägga
främlingsfientliga handlingar mot trossamfund som skall vara färdig i slutet av 2014.
Sammantaget är svenska religionsvetare väl rustade att möta den efterfrågan som finns
på religionsvetenskapliga analyser och utredningar bland både allmänhet och
myndigheter. Detta är en positiv utveckling, men det finns också tecken på att det är
viktigt att säkerställa de framtida kompetenser som behövs för att också kunna fortsätta
att analysera och tolka texter och samhälleliga processer som kan knytas till det
fenomen som kallas för religion.

Framtida utmaningar och behov
Precis som för övriga forskningsområden så har svenska religionsvetare svårigheter att
få sina forskningsprojekt finansierade. Pengarna från de stora forskningsfinansiärerna
är allt för små och statistik från Vetenskapsrådet visar att intresset är långt större än
vad medlen förmår täcka. Samtidigt som detta problem inte är unikt för religionsvetare
är det tydligt att det finns ett behov av att ingå i fler tvärvetenskapliga projekt. Istället
för att främst begränsa sig till HS-området bör religionsvetare också söka samarbete
med forskare som är villiga att söka projekt inom områden som utbildning, medicin och
konst. Men det kan också finnas behov av riktade insatser för att förstärka och
säkerställa att den religionsvetenskapliga forskningen i Sverige fortsätter att hålla en
hög internationell och nationell nivå.
Om jag återgår till frågan om filologins och språkvetenskapernas ställning vid svenska
universitet är det till exempel nödvändigt att betona det ganska självklara faktum att
globalisering inte endast innebär att alla läser eller talar engelska! Jämförande filologi
och klassiska språk som arabiska, sanskrit, hindi och andra främmande (både levandeoch döda) språk måste därför garanteras och stärkas inför framtiden om vi vill att den
svenska religionsvetenskapen skall förbli världsledande. Men för att stimulera
forskningen och få in nya impulser är det lika viktigt att forskare och studenter också
läser forskningsresultat författade på andra västerländska språk som tyska, franska och
spanska och inte endast begränsar sig till engelska. Speciellt riktade utlysningar och
forskningsmedel inom klassisk och historisk religionsvetenskap kan vara ett sätt att
möta dessa behov. Samtidigt är det viktigt att uppmuntra och skapa förutsättningar för
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studiet av filologi och jämförande språkforskning även på grundläggande nivå och
institutioner som ger undervisning i västerländska språk bör uppmuntras och stödjas
för att kunna ge introduktionskurser för akademiker.
Vid sidan av en förstärkning av ett historiskt filologiskt och komparativt studium av
religion är det nödvändigt att uppmuntra och skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig
forskning och undervisning som går på tvärs med dagens akademiska gränser. För att
kunna bedriva en välgrundad forskning inom till exempel kognitionsvetenskap och
religion behövs ett närmare samarbete mellan naturvetare, psykologer och
religionsvetare. Detta område är viktigt eftersom det har som en teoretisk och empirisk
ambition att förklara varför människor över huvud taget är religiösa och hur religion
kan ses som en del av kognitiva och evolutionära processer. Istället för att beskriva och
förstå – vilket är vanligt inom humanistiska forskningstraditioner – vill den kognitiva
religionsvetenskapen först och främst förklara varför människor är religiösa.
Bland dagens religionsvetare finns även ett växande intresset för medicin, hälsa och
religion (två forskningsområden som bland annat är starka vid Göteborgs och Uppsala
universitet). Inom detta fält förstås hälsa som något bredare och mer komplext än
endast avsaknad av sjukdom. Välmående, existentiella frågor, livsberättelser och
alternativa synsätt på sjukdom och hälsa är centrala frågor för dagens samhälle. Även
här skulle riktade forskningsmedel och utlysningar kunna skapa förutsättningar för
samarbete över fakultetsgränser. Andra områden som också skulle vinna på
tvärvetenskapliga studier är frågor som rör internationell ekonomi och juridik. Ett
exempel är etableringen av islamiska banker och så kallad Islamic finance; två områden
som är av stor betydelse i dagens allt mer globaliserade värld, men som än så länge är
helt frånvarande vid svenska universitet. Här behövs också förutsättningar och en ökad
ambition att samarbeta över fakultets- och ämnesgränser.
När det gäller frågor som syftar till att belysa ämnen som rör migration, integration,
diskriminering, politik och religion finns redan pågående forskning vid en mängd olika
universitet och högskolor. Samtidigt är det tydligt att administrativa och ämnesmässiga
gränser ofta försvårar för studenter och forskare att ingå i bredare sammanhang som
belyser dessa frågor ur en mängd olika perspektiv. Till exempel saknas forskning om
religion och segregation. Bidrar trossamfund till att motverka segregation eller är de en
faktor som försvårar integration och ökar klyftorna mellan människor? Detta är ett
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exempel på en fråga som förtjänar ett större forskningsprojekt och som bör inkludera
forskare från ett flertal discipliner.
Ett annat sätt att garantera en grundforskning som är autonom från ovan nämnda
processer är att säkerställa att universitet och högskolor också i framtiden får goda
möjligheter att fortsätta att fördela forskningsmedel till forskare efter egna mallar. På
ett sådant sätt kan forskning inom till exempel klassiska språk säkerställas. Men det är
påtagligt att en sådan åtgärd inte kommer att lösa alla utmaningar och dagens
utbildningspolitik tycks sällan gynna humanistisk forskning. Speciellt viktigt är det att
trycka på att religionsvetenskap också är ett bildningsämne; det vill säga ett ämne som
ger förutsättningar och kunskaper som är nödvändiga för att förstå historia och
samhälle i dåtid och nutid. Detta har inte minst blivit viktigt då migration och globala
processer har omvandlat det svenska samhället till ett allt mer pluralistiskt samhälle.
Vilka är dagens utmaningar och hur skiljer sig dessa eventuellt ifrån tidigare perioder?
Avslutningsvis vill jag betona att den svenska religionsvetenskapliga forskningen är ett
kritiskt studium av det fenomen som människor kallar för religion i historia och nutid.
Vad människor gör och tänker med något som de kallar för religion är först och främst
ett studium av människor. Frågor som rör makt och skapandet av sociala-hierarkier
(som till exempelvis genus och sexualitet) och samhälleliga ordningar är därför av
central betydelse. Ur dessa perspektiv har ett religionsvetenskapligt studium en stor
potential att ge oss möjligheter att förstå hur maktrelationer fungerar. Vem som hörs
och vem som exkluderas är ofta knutet till föreställningar om religion och den andre.
Dessa frågor är inte minst aktuella när det gäller att analysera och förstå hur religion
sammankopplas med frågor som rör identitet och tillhörighet i exempelvis dagens
Europa. Dessa frågor är inte nya eller begränsade till nutida debatter om till exempel
islams roll och plats i Europa. På ett liknande sätt hittar vi maktanspråk,
identitetsmarkörer och en politisk användning av religion i antika texter, Bhagavad-gita,
Biblen eller varför inte i L. Ron Hubbards skrifter om dianetik och Scientologikyrkan.
Men även populärkulturella företeelser som böckerna och filmerna om Harry Potter,
Sagan om Ringen eller Game of Thrones är alla fyllda av referenser till magi, religion och
ritualer och dessa kan alla ses som berättelser om vad det innebär att vara människa.
Denna ständigt aktuella fråga kan på många sätt sägas vara bränslet för all
religionsvetenskap – ett faktum som gäller oberoende om vi är intresserade av
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naturvetenskapliga ansatser, komparativ religionshistoria eller frågor som rör religion
och politik. Behovet av en kritisk akademisk religionsvetenskaplig forskning kan mot
denna bakgrund knappast vara ifrågasatt!
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Om rättsvetenskapen
Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet och innehavare av Torsten
och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap1
Inledning
Rättsvetenskapen kan sägas vara en samlingsbeteckning för en del av
samhällsvetenskaperna men den har också klara beröringspunkter med humaniora.
Den för rättsvetenskapen mest utmärkande formen av vetenskaplig verksamhet är
rättsdogmatiken,2 dvs. den verksamhetsgren som med utgångspunkt i vad man kan kalla
juridisk metod söker konstruera (och systematisera, förklara osv.) gällande rätt. Metoden
bygger på den s.k. rättskälleläran som utpekar vissa källor som särskilt relevanta vid
konstruktionen. Rättsdogmatiken är den kvantitativt dominerande formen av
rättsvetenskap och också den verksamhetsgren som i metodologiskt hänseende särskiljer
sig från andra vetenskaper.
Rättsvetenskapen inkluderar emellertid också en rad vetenskapsgrenar som har rätten
som sitt objekt, men som huvudsakligen använder metoder och material från andra
vetenskaper (inom ramen för ämnet rättshistoria arbetar man med historiska metoder,
rättssociologin arbetar med sociologins redskap osv.).
Till detta ska läggas att rättsvetenskapen är (i positiv mening) eklektisk såtillvida att
det genomförs rättsvetenskapliga undersökningar med olikartade metoder och i syfte att
tillgodose olikartade kunskapsintressen, utan att detta alltid kan sammanfattas i en
etablerad genrebeteckning. Inte sällan representeras inom ramen för en och samma
undersökning flera ”grenar” av rättsvetenskapen. På så sätt kan sägas att
rättsvetenskapliga arbeten sällan är begränsade till att tillgodose endast ett
kunskapsintresse (vad är gällande rätt?), låt vara att detta intresse ofta är det
dominerande.
I denna korta text ska jag inledningsvis försöka att ge en bild av rättsvetenskapens
betydelse i och för samhället. Vill man kan man säga att jag försöker beskriva nyttan av
rättsvetenskaplig verksamhet. Därefter avser jag att peka på två tendenser som ställer
rätten och rättsvetenskapen inför nya utmaningar för att avslutningsvis argumentera för
att det är centralt att rättsvetenskapen bejakar mångfald och pluralism samtidigt som den
bevarar och ger utrymme för sin metodologiska särart.
Det bör kanske – även om det nog framgår – framhållas att textens inledande fokus
på betydelse och nytta inte på något sätt innebär att jag förordar en ensidigt praktiskt
inriktad rättsvetenskap. Nytta är naturligtvis alltid bra, men mycken vetenskap kan
endast medelbart och på sikt sägas vara nyttig.
1

För synpunkter (av olika slag) vill jag tacka Malou Andersson, Mia Carlsson, Adam Croon, Axel
Holmgren och Claes Sandgren.
2
Inte sällan diskuteras om rättsdogmatik är en god beteckning på verksamheten, bl.a. därför att termen
dogmatik för många konnoterar ovetenskaplighet och fördomsfullhet. Mot den bakgrunden har det bl.a.
föreslagits att man hellre bör tala om analytisk rättsvetenskap (Sandgren). I detta sammanhang kan den
rent terminologiska frågan lämnas därhän.
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Varför är rättsvetenskaplig forskning viktig?
Frågan om varför rättsvetenskaplig forskning är viktig kan besvaras på flera sätt och på
flera nivåer. Jag ska här nöja mig med att dels betona rättsvenskapens betydelse på ett
mer övergripande idé(re)producerande plan, dels försöka förklara varför den
rättsdogmatiska forskningen är viktig.
Om vi tillåter oss att börja i det stora är det tydligt att rättsvetenskapen, tillsammans
med (i samarbete med, genom arbete parallellt med, genom arbete under inflytande av
osv.) såväl andra samhällsvetenskaper som de humanistiska vetenskaperna, i stor
utsträckning bidrar till att skapa, utveckla och tradera de grundläggande idéer, teorier
och ideologier kring vilka vårt samhälle är uppbyggt.
Idéer och teorier av detta slag kanske inte, såsom tekniska och naturvetenskapliga
landvinningar, omedelbart bidrar till ekonomiskt välstånd eller till förbättrade
möjligheter att bota sjukdomar, men det är inte särskilt svårt att peka på deras
grundläggande betydelse för samhället och dess utveckling. I sammanhanget kan, bara
för att ge några exempel, hänvisas till betydelsen av idéer om demokrati, maktdelning,
rättssäkerhet, mänskliga rättigheter osv. I ett rättsvetenskapligt sammanhang kan
exempelvis finnas anledning att betona sådana tankar och idéer som är av betydelse för
att binda, begränsa och kontrollera den samhälleliga maktutövningen. Man kan
emellertid också – och lika gärna – nämna grundläggande idéer som möjliggör och styr
utbytet av varor och tjänster i samhället. Det handlar alltså såväl om idéer som binder
och begränsar, men också om sådana som bidrar till att rätten blir konstruktiv, rationell
och hanterbar.
Jag har nu hållit mig på en mycket övergripande nivå, men idéer som härstammar
från rättsvetenskapen kan naturligtvis också ha en mer direkt betydelse, bl.a. när
rättsvetenskapen genom bl.a. begrepps- och teoriutveckling påverkar vår hantering av
världen och verkligheten (fråga kan exempelvis vara om utveckling av verktyg och
modeller för att hantera finansmarknaden eller miljöskadliga utsläpp).
Det är kort sagt lätt att underskatta betydelsen av grundläggande idéer om människan
och om samhället och om relationen där emellan.
Lika lätt är det att underskatta betydelsen av utveckling och reproduktion på detta
område. Även om vi naturligtvis alltid lever i en historisk kontext där mycket är givet
sedan tidigare, måste vi hela tiden återerövra betydelsen av begrepp och idéer och
återuppbygga och utveckla den överbyggnad som behövs för att samhället ska vara redo
att möta den tid som kommer. En degenerering på detta plan kommer att få
konsekvenser. I en övergripande mening kan rättsvetenskapen – på samma sätt som
många andra human- och samhällsvetenskaper – alltså ses som en del av ett större
projekt som går ut på att tradera, återerövra och utveckla sådana tankar som är
nödvändiga för samhällsbygget.
Dessa ord framstår kanske som storslagna – och det är de naturligtvis – men jag vill
påstå att de är berättigade: det sätt på vilket vi förstår oss själva och vårt samhälle är av
avgörande betydelse för möjligheten att upprätthålla grundläggande värden och
civilisationen i stort. Detta blir särskilt tydligt i tider av stora spänningar. När samhällen
degenererar (t.ex. när en demokrati utvecklas till en polisstat) kan det åtminstone i vissa
fall sägas bero på ett slags idéernas kollaps: på att de inte finns där när de behövs, på att
de inte har tillräcklig förankring för att påverka vad som sker i praktiken, på att de inte
har utvecklats och anpassats till en ny tid etc.
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***
Låt oss nu förflytta oss till en mer konkret nivå.
Ovan har framhållits att den typ av vetenskaplig verksamhet, som är mest
karaktäristisk för rättsvetenskapen, är rättsdogmatiken. Rättsdogmatiken ägnar sig
huvudsakligen åt konstruktion av gällande rätt. Termen konstruktion är medvetet vald
eftersom den ger en antydan om att gällande rätt inte är något som direkt återspeglas i
de s.k. rättskällorna utan en konstruktion som skapas med utgångspunkt i det relevanta
materialet. På så sätt underlättar terminologin förståelsen av vad verksamheten
egentligen går ut på. Med samma utgångspunkt kan man säga att de s.k. rättskällorna
inte är källor ur vilka man omedelbart kan ösa upp gällande rätt, utan källor som
innehåller ett material som kan användas för att konstruera gällande rätt.
Varför är då rättsdogmatiken viktig?
Ett kort svar på frågan är att rätten, utan rättsdogmatiken, skulle vara ohjälpligt
godtycklig, motsägelsefull och oförutsebar. Lagstiftning, rättspraxis etc. är ett råmaterial
som måste bearbetas och sättas samman till något slags produkt för att vi ska nå fram
till gällande rätt. Exempelvis finns åtskilligt som ligger outsagt i systemet och som
behöver ”plockas fram”, liksom åtskilligt av motsägelser, av logiskt eller värdemässigt
slag, som måste hanteras. Andra tänkbara metaforer är att lagtext och annat rättsligt
material är ett skelett som måste förses med kött, ett manuskript som måste tolkas och
regisseras etc. Rättsdogmatiken bidrar på detta sätt både till enhetlighet (vilket är en
förutsättning för likabehandling) och till förutsebarhet. Om man bygger vidare på
manuskriptmetaforen kan rättsdogmatiken sägas bidra till att de teaterföreställningar
som sätts upp i Ystad och Gällivare kommer att bli någorlunda likartade.
Huvudpoängen är att det, bl.a. med hänsyn till centrala värden som likabehandling
och förutsebarhet, finns ett stort behov av den bearbetning – den brygga mellan det
osorterade råmaterialet och tillämpningen – som rättsdogmatiken tillhandahåller. Den
dogmatiska forskningen bidrar på så sätt – ungefär som annan vetenskap – till vår
förståelse för, och vår förmåga att hantera, världen eller verkligheten. Det speciella med
rättsvetenskapen, dvs. skillnaden mot andra vetenskaper, ligger framför allt däri att vår
verklighet består av normer som är konstruerade av människor (av lagstiftare, domare
osv.). Rättsdogmatiken är förvisso inte empirisk i den meningen att dess uppgift är att
klargöra hur domstolarna faktiskt dömer – snarare kan den beskrivas som en
normhanterande vetenskap där fokus är på hur rättssystemet med utgångspunkt i
rättskälleläran bör konstrueras – men det handlar likväl om att utifrån ett grundmaterial
konstruera modeller och teorier som hjälper oss att hantera den värld vi befinner oss i.
Utmaningar
Om man ser på rätten i ett utvecklingsperspektiv – och söker peka på nutida och framtida
utmaningar för rättsvetenskapen – finns två tendenser som förtjänar att framhållas
framför andra.
För det första bör uppmärksammas den utveckling som kan sammanfattas med termer
som internationalisering eller denationalisering.
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Rätten har på ganska kort tid gått från att vara en huvudsakligen nationell
angelägenhet till att bli en företeelse med påtagliga övernationella och transnationella
implikationer. Vi har därför behövt omvärdera mycket av det vi mer eller mindre har
tagit som utgångspunkt för vår verksamhet. Jag tänker här på ganska basala saker som
t.ex.:
 En grundläggande tanke på ett system som hänger samman och ett därmed
sammankopplat naturligt koherenskrav (så länge man har en huvudsaklig
normgivare är det ett rimligt krav att den åtminstone drar jämnt med sig själv)
 Ett någorlunda komplett rättssystem som har förfinats och utvecklats över tid
(en väv som s.a.s. är så komplett att den ganska väl låter sig utfyllas i den
mån det finns luckor)
 En någorlunda enhetlig juridisk kultur (personer utbildade inom samma
utbildningssystem, läsande samma läroböcker, handböcker och artiklar,
verksamma mot en fond bestående av ett och samma domstolssystem etc.)
 En någorlunda enhetlig förförståelse och världsbild (jfr med tiden när det bara
fanns en eller två TV-kanaler)
 En utgångspunkt i att rätten hämtar sin legitimitet från de folkvalda (vilket
åtminstone i praktiken förutsätter något slags närhet)
Denna traditionella bild av rätten – som självfallet ska förstås som en idealtyp snarare
än som än en realistisk beskrivning – håller nu på att ersättas (processen är pågående)
av en mer mångfacetterad och denationaliserad rätt. Det finns flera skäl till denna
utveckling. Bl.a. kan hänvisas till:
 skapandet av mellanstatliga och övernationella organisationer vars
verksamhet i stor utsträckning handlar om tillskapande av (ny) juridik (jfr
EU, FN, WTO osv.)
 problem som för sin lösning förutsätter samarbete mellan flera stater (jfr
miljö, gränsöverskridande brottslighet, internet osv.)
 ökad mobilitet på olika sätt (både vad gäller personer, information, varor
osv.)
 ett intresse för att finna och fastställa vissa grundläggande normer som ska
gälla oberoende av nationsgränser.
För svensk rätts del kan särskilt framhållas de förändringar som är kopplade till
medlemskapet i den Europeiska unionen. För rättsvetenskapen leder utvecklingen bort
från en rätt som centreras kring nationalstaten bl.a. till ett ökat utrymme för
normkonflikter och för värdemässig inkoherens, till förändrade förutsättningar för
normgivning och till den spänning som naturligen uppstår mellan intresset av att bevara
nationella särdrag – som inte sällan återspeglar kultur och tradition – och intresset av att
tillnärma rättsordningarna till varandra.
En annan utmaning består i att hantera det tilltagande förrättsligandet av samhället i
stort. Inte minst i ett svenskt perspektiv kan vi se hur konflikter som tidigare har setts
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som (mer eller mindre) renodlat politiska eller etiska i allt större utsträckning hanteras
genom rätten eller, genom rättsutvecklingen, får en åtminstone delvis rättslig dimension.
Det betyder att jurister i (än) större utsträckning än tidigare konfronteras med bl.a.
övergripande samhälleliga frågor, men också med grundläggande moraliska
frågeställningar. Det betyder även att formen för normgivning förändras, bl.a. genom att
rättens normer i ökad grad inkorporerar ett slags målrationalitet (till skillnad mot den
traditionella normrationaliteten enligt vilken rättsliga avgöranden i allt väsentligt är
tillbakablickande), och för sin tillämpning förutsätter prognoser om olika åtgärders
effekter. Fråga kan också vara om att rättsliga aktörer förutsätts göra mer övergripande
samhälleliga intresseavvägningar. Denna utveckling leder fram till åtskilliga nya
frågeställningar och understryker samtidigt vikten av att rätten och dess aktörer granskas
som en central del av samhällets maktutövning. Ju mer makt en viss profession får, desto
större blir naturligtvis behovet av att analysera och granska hur och på vilka sätt denna
maktutövning kommer till uttryck.
Utvecklingen kan därmed sägas accentuera ett tema som redan tidigare har antytts,
nämligen behovet av att tillgodose olika kunskapsintressen. Vi har därmed fått en
naturlig övergång till den fjärde och sista delen av denna text.
Mot metodologisk mångfald
Som ovan framgått har det vid sidan av den forskning som varit inriktad på konstruktion
av gällande rätt sedan länge funnits andra grenar av rättsvetenskapen som närmar sig
rätten med andra utgångspunkter och i syfte att tillgodose andra kunskapsintressen. Och
även inom eller i anslutning till den rättsdogmatiska forskningen har det funnits en inte
obetydlig metodologisk mångfald.
Rättsdogmatikens relativa dominans har emellertid lett till att rättsvetenskapen
stundom har kritiserats för att vara begränsad och instängd. Bl.a. har framhållits att det
finns andra kunskapsintressen som bör tillgodoses än det som går ut på att analysera och
konstruera gällande rätt. Det har också framhållits att den juridiska metoden (med dess
kopplingar till rättskälleläran) gör att rättsdogmatiken blir alltför beroende av sitt
material. Rättsvetenskapen styrs av materialet snarare än av de frågor som är särskilt
relevanta att besvara med utgångspunkt i samhällsutvecklingen – den letar s.a.s. under
gatlyktan, snarare än på de ställen där det finns goda skäl att tro att man ska finna något.
Jag ska här inte ta ställning till om kritiken är befogad eller ej – mångsidigheten inom
rättsvetenskapen underskattas emellanåt – utan nöjer mig med att konstatera att vi under
en längre tid kunnat se ett intresse för metodologisk mångfald och förnyelse.
Man kan ange många exempel av olika slag. Ett konkret exempel på hur
rättsvetenskapliga forskare söker tillgodose andra kunskapsintressen är de studier av
rätten som huvudsakligen bygger på diskursanalys (från mitt eget område, straffrätten
och i viss mån också straffprocessrätten, kan t.ex. hänvisas till Ulrika Andersson,
Monica Burman och Moa Bladini). Litet förenklat kan sägas att intresset här inte alls är
riktat mot vad som är gällande rätt, dvs. hur gällande rätt bör konstrueras, utan mot det
sätt på vilket vi talar om rätten, mot det sätt på vilket vi konstruerar problem och det sätt
på vilket vi porträtterar rätten och dess frågor.
Skälet till att jag tar upp detta är inte så mycket att jag vill diskutera eller framhålla
någon särskilt strömning eller diskutera hur rättsvetenskaplig forskning bör utföras, utan
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att det enligt min uppfattning är av helt central betydelse för rättsvetenskapens framtid
att vi förmår att bejaka denna rörelse mot mångfald samtidigt som vi bevarar och står
upp för rättsdogmatiken. Inte sällan kan man se tendenser till motsättningar mellan dem
som i huvudsak ägnar sig åt mer rättsdogmatisk – eller i vart fall dogmatiknära –
verksamhet och dem som närmar sig rätten från andra utgångspunkter och försöker
tillgodose andra kunskapsintressen.
Jag saknar all förståelse för den hållning som ligger bakom sådana tendenser.
Vetenskaplig verksamhet måste ses som ett lagarbete där arbetsdelning, och i viss
mån också kompetensuppdelning, är en nödvändighet. Alla kan inte vara bra på allt eller
ens ägna sig åt allt – en skicklig rättsdogmatiker kan t.ex. sakna de färdigheter och den
fallenhet som krävs för att genomföra mer empiriskt inriktade undersökningar. osv.
Detta gäller också för rättsvetenskapen.
Det sagda innebär naturligtvis inte att det inte finns skäl att analysera, diskutera och
debattera metodologiska frågor. Det hindrar heller inte att det emellanåt finns skäl att
uttrycka kritik (vetenskap i alla dess former kan naturligtvis utföras dåligt). Jag tror
emellertid att det är av avgörande betydelse för rättsvetenskapens framtid att den
spirande mångfalden inte leder till hårda skolstrider utan till en omfamnande pluralism.
Vi behöver tillgodose såväl traditionella som mer nyfunna kunskapsintressen och det är
av stor betydelse att de analyser av rätten som görs i ett något bredare perspektiv inte
bara görs av andra än rättsvetenskapare.
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Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets
forskningsöversikt
Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig?
För det första har humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning ett värde i sig. Den ger
utrymme för den fria tanken, utvecklar oss som människor och hjälper oss att förstå och tolka
vår omvärld. Dessa djupt humanistiska och existentiella värden får inte underskattas, då
utarmas livet och den värld vi lever i.
Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning vidmakthåller och utvecklar också den
grundläggande förmåga att analysera, reflektera, kritiskt värdera och argumentera som är
avgörande för varje välutvecklat, demokratiskt samhälle.
Ett annat viktigt argument är att det samhällsvetenskapliga forskningsområdet berör
världens överlevnadsfrågor. Det behövs samhällsvetenskapliga teorier (alltifrån psykologiska
och socialpsykologiska till statsvetenskapliga och makrosociologiska) och
samhällsvetenskaplig forskning för att förstå, förklara och hantera samtidens stora problem –
till exempel frågor om fred och säkerhet, rasism, implikationer av klimatförändringarna och
konsekvenser av fattigdom och en alltmer orättvis fördelning av resurserna.
Samhällsvetenskaplig forskning behövs både för att identifiera de komplexa problem vi
står inför, för att förklara dem och för att skapa hållbara och legitima system som kan lösa
dessa utmaningar. De flesta av vår tids utmaningar har skapats av människor och måste lösas
genom samhälleliga processer. Det kräver kunskap om och ifrågasättande av mänskligt
beteende och av våra sociala, ekonomiska och politiska institutioner. Medborgarnas attityder
till olika energilösningar har till exempel en avgörande betydelse för vilka satsningar som
görs. Sammanhållningen i samhället påverkar hur vi väljer att satsa resurser och om
problemen tolkas som gemensamma eller inte. Varken tekniska landvinningar eller
medicinska preparat kan bidra till att skapa socialt hållbara samhällen där medborgarna
känner gemensamt ansvar och tillit. När det väl fattas beslut om gemensamma insatser, till
exempel i form av utbildnings-, vård- eller socialpolitik, behövs samhällsvetenskaplig och
humanistisk forskning för att förstå effekterna och följderna av dessa satsningar.
Därmed blir till exempel forskning om kunskapsanvändning angeläget. Det finns
mycket värdefull kunskap om teknik, medicin, fattigdom och miljö, men kunskapen tas inte
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alltid tillvara. Det behövs samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning för att förklara
motstånd eller skepsis mot olika typer av förändringar. Denna forskning är alldeles nödvändig
för att beslutsfattare skall kunna fatta välgrundade beslut om olika interventioner och
stödsystem. Den är inte bara viktigt i policyledet utan också för att ny kunskap skall kunna
implementeras i befintliga organisatoriska strukturer och processer.
Vi behöver den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen för att ställa de
viktiga frågorna om vart vi är på väg och vilka konsekvenser olika reformer och satsningar
får. Den samhällsvetenskapliga forskningen har en särskild uppgift att uppmärksamma och
bevaka oroväckande eller negativa samhällstrender – till exempel ökande främlingsfientlighet,
växande klyftor mellan rika och fattiga, medikalisering, ”managerialism” och utvecklingen
mot ”audit society”.
De historiska och samtidsanalytiska perspektiven utgör också viktiga tolkningsraster vid
oförutsedda samhällskriser. Ämnet socialt arbete har ett särskilt ansvar att uppmärksamma
frågor om sociala problem och social ojämlikhet och att bevaka rättigheterna för socialt
utsatta grupper i samhället. Det inbegriper allt sedan arvet från Chicagoskolan också ett
inifrånperspektiv med intresse för människors erfarenheter och upplevelser.

Var står forskningen i socialt arbete? (Lägesrapport inkl. styrkor,
svagheter, trender, rekommendationer)
Forskningen i socialt arbete spänner över vida fält och är inte starkt knuten till en viss
disciplinär identitet vilket har gjort den lyhörd för aktuella samhällsfrågor och
samhällsförändringar. Den nära kopplingen till ett särskilt praktikfält ger dessutom unika
möjligheter att fånga upp och undersöka välfärdspolitikens konkreta yttringar. Forskarna har
byggt upp goda kontaktytor med yrkesfältet och med det omgivande samhället vilket innebär
att den kunskap som produceras får stor spridning. En styrka är också att forskningsresultat
kan föras ut via socionomutbildningen.
Läget för forskningen i socialt arbete kan å ena sidan sägas vara mycket gott. Socialt
arbete blev ett forskningsämne först i samband med socialhögskolornas införlivande i
universiteten år 1978 och forskningen var från början av blygsam omfattning. Idag har över
350 doktorander disputerat i socialt arbete i Sverige, flest i Europa, och det finns
forskarutbildning i socialt arbete vid tolv olika lärosäten. Numera är de allra flesta lärarna på
socionomutbildningarna disputerade och det bedrivs omfattande forskning av såväl seniora
som juniora forskare. Kopplingen till en bred professionsutbildning ställer krav på bredd i
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forskningen, men det har också vuxit fram specialiseringsområden (som forskning om den
sociala barnavården och äldreforskning) där socialt arbete både nationellt och internationellt
hävdar sig väl i förhållande till andra ämnen. Att det har skett kraftansamling inom just dessa
forskningsområden beror sannolikt på att de också av stat och forskningsfinansiärer varit
prioriterade områden som man har varit beredd att satsa pengar på.
Hittills ligger styrkan i forskningen i socialt arbete framförallt i praktiknära empiriska
studier av nationell eller lokal karaktär. I förhållande till forskning i socialt arbete i andra
länder utmärker den sig genom att vara mer socialpolitiskt och organisationsteoretiskt
orienterad och också genom kritiska granskningar av den egna professionen. Här kan vi lämna
teoretiska bidrag. Den kliniska forskningen är inte lika framträdande som i till exempel USA.
Det som nyss beskrevs som forskningens styrka kan också beskrivas som dess svaghet:
att huvuddelen av forskningen består av lokalt avgränsade studier kring enskilda
verksamheter och inte sällan är finansierad av sektorsorgan som önskar belysning av särskilda
problemområden snarare än genuint kunskapssökande. I Sverige är forskningen i socialt
arbete ofta kvalitativ till sin karaktär och forskarna är bra på att ställa samhällsrelevanta
frågor. Även om de numera ofta lyckas publicera sina resultat internationellt står ämnet
ganska svagt när det gäller framgångsrika ansökningar hos de stora forskningsråden och olika
excellenssatsningar. En hel del forskare i socialt arbete medverkar förvisso i
tvärvetenskapliga forskningsprojekt, men mycket av forskningen sker inom ramen för mindre
forskargrupper. Här borde forskarna i socialt arbete kunna flytta fram sina positioner genom
strategiska satsningar på större, mer övergripande forskningsprogram och genom att tydligare
påvisa vad socialt arbete kan bidra med i tvärvetenskapligt samarbete. För att lyckas med
detta behöver forskarna i socialt arbete stå för sin egen styrka genom att tydliggöra och
utveckla de teoretiska bidragen. Det vore också önskvärt med fler och mer systematiska
jämförelser av hur det sociala arbetet organiseras i olika kulturella, sociala, politiska och
ekonomiska sammanhang – inte minst i relation till frågor om utfall och konsekvenser.
Forskningen skulle stärkas genom fler projekt som bygger på internationellt samarbete och
tydliga teoretiska utgångspunkter. På många lärosäten pågår också diskussioner om att stärka
forskningen och kvalitén i forskarutbildningen genom att i större utsträckning anta
doktorander till redan etablerade forskningsmiljöer (istället för att de själva helt fritt väljer sitt
forskningsämne). En positiv utveckling är för övrigt att doktoranderna i socialt arbete numera
ofta har en mastersexamen och därigenom har blivit mer kvalificerade och bättre förberedda
för forskarstudier.
En tydlig samhällstrend som både indirekt och direkt påverkar forskningen i socialt
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arbete är skiftet från välfärdsfokus till hälsofokus i många frågor och problem som tidigare
definierades som sociala till sin karaktär. Den ger upphov till en rad angelägna
forskningsfrågor, men har också inneburit att ämnet socialt arbete har förlorat något av sin
position till förmån för medicin och hälsovetenskaper. Genom medikaliserings- och
individualiseringsprocesser har medicinska sätt att förstå och undersöka förhållanden som
missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa (studier av hjärnans funktioner, hormoner och
gener snarare än av kopplingen till socioekonomiska och psykosociala förhållanden) fått
företräde framför de perspektiv som ämnet socialt arbete vilar på. Detta är en allmän
utveckling som förtjänar större uppmärksamhet än den hittills fått i Sverige och som lämpar
sig för fördjupade studier inom ramen för tvärvetenskapliga projekt.
Evidensrörelsen är en annan tydlig trend som också påverkar forskningen i socialt
arbete, men såväl debatten som kraven förefaller vara mer nyanserade än för några år sedan.
Få tycks längre tro att det skulle vara möjligt eller önskvärt att låta det medicinska paradigmet
och den medicinska praktiken stå som mall för forskning i socialt arbete. Flera forskare i
socialt arbete har bidragit med fördjupande resonemang och konsekvensanalyser. Samtidigt
kvarstår den spänning eller kluvenhet mellan å ena sidan vetenskapssamhällets krav på
forskning som tränger bakom ytan, och söker förståelse och förklaringar av samhälleliga
problem, och å andra sidan politiska och professionella krav på instrumentell forskning som
allt sedan begynnelsen präglat ämnet socialt arbete.

Önskemål för HS-forskningen om 5-7 år
Först och främst får vi hoppas att HS-forskningen uppfattas som en självklar och högst
angelägen samhällsaktivitet som måste värnas – och att forskning om sociala förhållanden och
välfärdsfrågor återtar och återfår sin rättmätiga betydelse och relevans i samhället.
Det är angeläget att forskningspolitiken möjliggör mångfald och ger utrymme för såväl
större riktade satsningar som mindre enskilda forskningsprojekt – ingen är betjänt av att all
forskning stöps i samma form. För forskningens utveckling vore det också bra med fler
bidragsformer där yngre forskare ges möjligheter att meritera sig.
Egentligen skulle det behövas en genomgripande översyn av hela forskningspolitiken
utifrån vad man vill uppnå och hur resurserna på bästa sätt kan användas. Ett önskemål vore
att man om 5-7 år hade utvecklat ett mer effektivt sätt att främja forskning. All den tid som så
många forskare idag lägger ner på att utarbeta och bedöma forskningsansökningar ter sig inte
som ett fruktbart användande av resurserna, särskilt med tanke på den mycket låga
beviljningsgraden. Det vore väl värt att utveckla och pröva andra metoder för att främja
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forskning av god kvalitet.
Det gäller också de utvärderingskriterier som numera tillämpas – de må vara väl
anpassade för viss typ av forskning men har en rad oönskade konsekvenser för humanistisk
och samhällsvetenskaplig forskning. Man måste överväga alternativa sätt att främja
forskningen och mäta dess betydelse. Det är viktigt att forskarna gemensamt tar sitt
professionella ansvar (och inte bara agerar karriärstrategiskt korrekt) och påvisar de bitvis
absurda konsekvenserna av dagens forskningspolitik. När det gäller ämnet socialt arbete är
det till exempel förvisso bra att internationalisering uppmuntras – andelen internationella
publikationer har också ökat kraftigt – men det är också viktigt att forskningen inte förlorar
kopplingen till yrkesfältet och allmänheten. Svenskspråkiga tidskrifter fyller en viktig
funktion, men riskerar gå i graven eftersom publicering i sådana organ med dagens
förhärskande värderingssystem (bibliometriska mått) knappast ger vare sig akademiska
meriter eller resurstilldelning. Med tanke på universitetens betoning av den tredje uppgiften är
det också märkligt att försök att nå ut med forskning till praktiker och en bredare allmänhet
värderas så lågt. Om 5-7 år har vi förhoppningsvis lyckats vända utvecklingen och man har
insett betydelsen av att värdera forskningens kvalitet (inte bara kvantitet) och nytta på klokare
sätt än nu och tar större hänsyn till varje ämnes specifika karaktär och uppdrag.
För forskningen i socialt arbete är ett önskemål att vi har lyckats etablera fler
spännande, storskaliga, tvärvetenskapliga forskningsprojekt – gärna komparativa som bygger
på teoriutveckling och internationellt samarbete. Och att vi har lyckats bygga upp strukturer
för långsiktig forskning, till exempel genom varaktiga tematiska forskningsfält (eventuellt
också gemensamma databaser som kan användas av större forskargrupper under längre tid)
som engagerar flera lärosäten och doktorander i flera generationer.

Anna Meeuwisse, professor i socialt arbete

Kerstin Jacobsson, professor i sociologi
Göteborgs universitet
Varför är samhällsvetenskaplig forskning viktig?
Samhällsvetenskaplig forskning är kanske viktigare än någonsin: å ena sidan har vi snabba
och genomgripande samhällsförändringar (kopplade till globaliserade ekonomier, globala
informationsflöden osv), å andra sidan har vi trögrörliga strukturer och stabila mönster, som
klassbakgrundens betydelse för individers livschanser. Konsekvensen är samhällen som
utvecklas ”i flera hastigheter” samtidigt.
Ojämlikheten ökar i många europeiska länder och andelen arbetande fattiga växer i Europa,
också i länder med starka ekonomier (som Tyskland); barnfattigdomen ökar också. Samtidigt
växer välståndet och möjlighetshorisonterna vidgas i andra sociala skikt.
Parallellt med den ökade globaliseringen – och delvis föranlett av denna – har vi sett ökade
nationalistiska strömningar över en stor del av Europa och/eller moralkonservativa (inklusive
homofoba) strömningar, det senare inte minst i Östeuropa. Klass/socio-materiella
frågor/intressen tolkas i etniska eller andra kulturella termer snarare än i termer av klass.
Samhällsvetenskapen, och inte minst sociologin, är skickad att fånga och förstå
motsägelsefullheten och komplexiteten i skeendena/processerna – och att hålla två tankar
(eller flera) i huvudet samtidigt.
Sociologin (och kanske i ännu högre utsträckning humanioran) antar också ett
helhetsperspektiv på människan där frågor om livets meningsfullhet också ställs, vilket är helt
centralt för att förstå vad det innebär att vara människa i vår tid, inklusive hälsomässiga
problem (C. Wright Mills ansåg f.ö. att sociologens uppgift är att i analysen knyta samman
individers personliga bekymmer med samhälleliga problem).
Samhällsvetenskapen är också helt avgörande för samhällets kollektiva självförståelse – en av
sociologins stora styrkor dess reflexivitet. Samhällsvetenskapens uppgift är att säga också det
samhällen inte vill höra om sig själv.
Lägesbeskrivning
Att studera makt och maktutövning är en av sociologins huvuduppgifter. Det har de senaste
decennierna bedrivit mycket intressant forskning som tagit avstamp i den senare Foucaults
maktbegrepp, utvecklad i sociologisk riktning av personer som Nicholas Rose, Peter Miller
och Mitchell Dean, dvs governmentality-litteraturen. Denna forskning inriktar sig på att fånga
mer subtila former av styrning och maktutövning, vilka inkluderar tekniker för självstyrning
och självreglering av individer. Jag har själv använt dessa ansatser för att studera europeisk
arbetsmarknadspolitik, såväl mål-och resultatstyrningen effekter på myndigheters arbetssätt
som konsekvenserna för individen – såväl handläggaren som den arbetslöse. Den senare
förväntas modellering om sig själv för att leva upp till normer om anställbarhet men också
handläggaren måste presentera sig och sitt arbete i enlighet med granskningskulturens normer
(audit society). Hur fruktbar denna ansats än är kan man ställa sig frågan om pendeln slagit
över för långt åt ena/andra hållet, dvs är det dags att återuppväcka maktresursansatsen (jfr
Korpi) och en syn på makt där maktresurser som har en tydlig fördelning och producerar

vinnare och förlorare. (Hegemoniska politiska diskurser i samtiden talar dock gärna i termer
om win-win – vilket jag begreppsliggjort som en postpolitisk förståelse). Också i
demokratiforskningen tycks mig maktfrågorna – och folkmakten/suveräniteten – hamnat i
periferin.
Stefan Svallfors har i dialog med andra samhällsvetare (som jag själv) initierat frågan om det
inte behövs en ny maktutredning eller i varje fall större programsatsningar som kan ge en
genomlysning av makten i det svenska samhället, fördelningen av maktresurser och
konsekvenser av den rådande maktfördelningen; hur ser maktfördelningen ut idag och hur har
den förändrats sedan den föregående maktutredningen för flera decennier sedan? Vet vi
tillräckligt om den ekonomiska makten och maktutövningen? Förutom inifrånstudier av
näringslivet skulle jag gärna se mer studier av eliter generellt.
Makt är notoriskt svårstuderat och kräver viss uppfinningsrikedom och sannolikt
metodutveckling, även om replikationer av studier gjorda tidigare (t.ex. av den tidigare
maktutredningen) också behövs.
Ett annat spännande och produktivt forskningsområde jag rört mig inom och där jag ser stor
utvecklingspotential är emotionssociologin. Även om insikten att människan är en kännande
varelse och att sociala förhållanden (relationer och strukturer) påverkar vad vi känner och hur
vi reagerar och agerar (dvs. vår agens eller brist på sådan) återfinns redan hos de sociologiska
klassikerna (Durkheim, Simmel, Cooley mm), är det de senaste decennierna som forskningen
tagit fart på allvar. Mycket teoriutveckling har också skett inom detta fält de senaste
decennierna; ambition har helt klart varit att utveckla förklarande ansatser.
Emotionssociologin har visat sig kunna koppla samman mikro- och makro, t.ex. knyta
samman frågor om makt och social struktur med människors upplevelser, känslor och
handlingsberedskap. Emotionssociologin har inte minst visat sig fruktbar för att studera
arbetslivet men också för att förstå sociala rörelser. Jag menar att den även bör kunna
användas för att förstå passivitet i vissa sociala skikt, den ökade främlingsfientligheten i vissa
sociala grupper men också den ökade psykiska ohälsan i vår del av världen. Det finns
livaktiga forskningsmiljöer och forskarnätverk i Europa och USA men jag tycker ändå att
emotionssociologin förtjänar ett ännu bredare genomslag i det samhällsvetenskapliga
forskningsfältet. Området har också potential för tvärvetenskapliga samarbeten;
emotionsstudier bedrivs inom neurovetenskap, filosofi, psykologi och sociologi mm, och de
har på senare år börjat korsbefrukta varandra.
Ett tredje forskningsområde jag är verksam inom rör civilsamhället och sociala rörelser.
Dessa två forskningsfält – även om de egentligen hör nära samman – har tenderat att
utvecklas parallellt utan större korsbefruktning. Medan civilsamhällesforskningen skulle
behöva teoriutveckling har sociala rörelsefältet å sin sida väl upptrampade teoretiska fållor, så
väl upptrampade att de snarast hämmar forskningen (forskningsfältet präglas av starka
paradigm som alla förväntas förhålla sig till – politiska möjlighetsstrukturteorin,
framingteorin, kultur/identitetsperspektivet och på senare år emotionssociologin som dock
ofta knyts till något av dessa andra paradigm). Båda forskningsfälten skulle vinna på nya sätt
att formulera forskningsfrågor, nya sätt att begreppsliggöra studieobjektet och mer oväntade
teoretiska kopplingar. Mer fokus skulle också behöva läggas vid bristen på mobilisering i
vissa samhällsskikt respektive misslyckade mobiliseringar och rörelser. Då skulle också mer
tankemöda behöva läggas på att utveckla indikatorer på framgång/brist på sådan och
möjligheten att empiriskt studera detta. Jag skulle även gärna se att civilsamhällesforskare
inte bara studerar civilsamhälleskollektiven och dess strategier i relation till det politiska

systemet utan relationen till civilsamhället från det politiska systemets sida; det skulle också
kräva samarbeten mellan t.ex. sociologier och statsvetare och ev. även jurister.
Slutligen, när sociologin utvecklades som disciplin var frågan om sammanhållningens
problem helt central; ”hur är samhället möjligt?” frågade t.ex. Simmel medan Durkheim
ägnade hela sin karriär åt att teoretiskt förstå vad som binder människor samman. Sociologin
bör både ha sökljuset riktat på segregerande och stratifierande mekanismer i våra samhällen
och att fokusera de sammanhållande krafter som faktiskt existerar och analysera
sammanhållningens förutsättningar. Det tycks mig som att mer kraft på senare år lagts på att
studera skiktning och segregering än att teoretiskt förstå och empiriskt fånga sammanhållning.
Samtidigt är ju frågan om hur vi ska kunna leva tillsammans en av de stora kärnfrågorna.
Framtidsvision: hur vill jag att det ska se ut för HS-forskningen om 5-7 år?
I min vision distribueras huvuddelen av VRs medel till projekt av grundforskningskaraktär
genom den ordinarie utlysningen. Erfarenheten från arbetet i bedömningsgrupperna är att
kvaliteten i de ordinarie utlysningarna generellt är större än vid specialutlysningar.
Erfarenheten är också att forskarna själva identifierar aktuella samhällsutmaningar och frågor
i sina föreslagna projekt utan att detta behöver styras.
Utdelningen per satsad krona torde också vara större vid projektstöd än vid megasatsningar
koncentrerade till ett fåtal s.k. excellenta miljöer. Vill VR göra större satsningar är det bättre
att utlysa programstöd, dvs möjliggöra lite mer långsiktiga och omfattande projekt. Men
resurserna bör inte koncentreras till ett fåtal miljöer (dvs forskningsfinansiärer bör undvika att
”lägga alla ägg i samma korg”). En möjlighet skulle kunna vara att utlysa programstöd för att
studera det svenska samhället i ett maktperspektiv och för maktanalysens metodutveckling.
Jag ser också gärna fler internationella projekt finansierade av VR, med internationellt
sammansatta projektgrupper, och då för avgränsande, komparativa, projekt (dvs. ej av EUprojekttyp, vilka i min erfarenhet tenderar att generera ganska ytlig kunskap och där
datainsamlingen ofta utförs av underbetalda assistenter). Jag tycker också att VRs
konferensmedel borde kunna användas till konferenser förlagda i ett annat land – om det är
motiverat av forskningens fokus. Min erfarenhet är också att de mest fruktbara
(internationella) konferenserna är de i workshopformatet, dvs med 10-20 papers. (De
resulterar lättare i utvecklade samarbeten och gemensamma publikationer.) VR bör alltså även
finansiera konferenser i det formatet.
Min vision är också ökade basanlag till lärosätena för att möjliggöra en forskande lärarkår
inom hum-samområdet, också för att säkra kvaliteten i undervisningen vid alla lärosäten (ett
jämlikhetsperspektiv kombinerat med höga kvalitetskrav). Liksom i idrott behövs det också
bredd för att nå spetskompetens.
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Makten i det svenska samhället: ett interdisciplinärt forskningsprogram
Stefan Svallfors
Sociologiska institutionen, Umeå universitet;
Institutet för framtidsstudier, Stockholm;
Institutet för social forskning, Stockholms universitet
Samhällsvetenskapen har – om den bedrivs väl – ett mycket viktigt bidrag att ge till det övriga
samhället. Den kan bidra till samhällets självförståelse genom att belysa och förklara centrala
processer, institutioner och levnadsförhållanden. Den ger oss så att säga ögon att se samhället
med. I detta är naturligtvis inte forskningen ensam. Journalistiken, skönlitteraturen och det
intresseorganisationsbaserade utredandet är några andra källor till insikter om den samtid vi lever
i. Men forskningen kan – när den är som bäst – ge ett alldeles särskilt värdefullt bidrag i kraft av
sin opartiskhet, systematik och långsiktighet, som samtliga är bristvaror i det offentliga samtalet.
Synen på den samhällsvetenskapliga forskningens roll för samhällsutvecklingen och i den
allmänna samhällsdebatten präglas ofta av en viss naivitet. Den utmålas som
”forskningsinformation”, ett berättande om fastslagna och säkerställda resultat som ska ge
underlag för upplysta och överlagda politiska beslut. Men det är inte så det samhällsvetenskapliga
bidraget ser ut och det är inte så politiken fungerar. Våra forskningsresultat landar i en
konfliktfylld politisk vardag, där de ofta används som politisk ammunition mot
meningsmotståndare snarare än som underlag för allmänintresserat beslutsfattande. Den
samhällsvetenskapliga forskningen kan ge viktiga bidrag till ett levande samtal om hur våra
samhällen ser ut och bör utformas, men politik och samhällsförändring kommer aldrig att handla
om att ”göra som forskningen säger att man ska”.
Mot denna bakgrund ska jag i denna underlagstext argumentera för att Vetenskapsrådet borde
lansera ett större forskningsprogram i syfte att genomlysa makten i det svenska samhället. Makt är
ett helt grundläggande samhällsvetenskapligt begrepp och forskningsområde och på samma gång
ett av de mest omstridda. Det handlar både om inflytande över andra aktörers agerande och om
självbestämmande. Det hör till samhällsvetenskapens viktigaste uppgifter att undersöka
maktresurser hos olika aktörer och maktens verkningar för den som utsätts för den eller utövar
den.
Samtidigt har maktfrågorna i det svenska samhället på senare år fört en ganska tynande tillvaro
inom forskningen. Det är snart ett kvarts sekel sedan den senaste svenska maktutredningen
levererade sitt slutbetänkande (Peterson m fl 1990). Sedan dess har det svenska samhället
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förändrats på många punkter (se nedan) men någon övergripande satsning på att belysa
maktfrågorna har inte genomförts. Man kan också notera att nedläggningen av
Arbetslivsinstitutet 2006/7 medförde att forskningen kring makt och inflytande i arbetslivet och
på arbetsmarknaden försvagades avsevärt.
I de övriga nordiska länderna ser det ut på ett annat vis. Där genomförde man i både Danmark
och Norge stora maktutredningar under 2000-talets första decennium, som avsåg att belysa hur
den politiska maktens förutsättningar och utövande förändrats (Togeby m fl 2003; Østerud &
Engelstad 2003). I det norska fallet var utredningen en uppföljning av en tidigare maktutredning,
som var den första i sitt slag och en förebild även för den svenska maktutredningen (Hernes m fl
1982). I Finland genomförde Finlands akademi ett omfattande forskningsprogram för att
undersöka maktförhållandena, där en rad projekt finansierades (Academy of Finland 2010). Inget
motsvarande har sjösatts i Sverige.
Detta är synnerligen olyckligt eftersom svenskt samhällsliv och politik förändrats på avgörande
punkter sedan den senaste maktutredningen, medan vi fortfarande saknar en övergripande analys
av vad detta inneburit för maktrelationerna i det svenska samhället. En kortfattad
punktuppställning av hur den politiska strukturen förändrats sedan 1990 inkluderar t ex:


Nedmonteringen av de korporativa beslutsstrukturerna, som banat väg för mer informella
och nätverksbaserade former av politiskt inflytande och kommunikation.



Stora förändringar i det ekonomisk-politiska ramverket och nya former av politisk
självbindning. Vi har idag en självständig Riksbank, flytande valuta, nya budgetregler med
medel- och långsiktiga mål inskrivna, samt en oberoende Riksrevision. Pensionssystemet
byggs kring automatiska stabilisatorer.



Dramatiskt ökad inkomstojämlikhet parad med ökad arbetslöshet och mer otrygga
anställningsformer.



Förändringar i politiskt deltagande, som sjunkande röstning i de allmänna valen parad
med ökade sociala skillnader i röstningsbenägenhet.



Svagare politiska partier i form av sjunkande medlemstal och minskande långsiktig
reformkapacitet.



Förändringar i partistrukturen, med åtta riksdagspartier (inkluderande ett
främlingsfientligt populistparti) istället för fem. Socialdemokraterna är inte längre det
dominerande partiet, blockpolitiken har stärkts samtidigt som policyskillnaderna mellan
de stora partierna minskat.
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LOs försvagning ifråga om medlemsantal och inflytande, samtidigt som tjänstemännens
fackliga organisationer stärkts. Den relativa maktbalansen mellan de olika
löntagarorganisationerna har därmed förändrats.



Ökat inslag av internationella överenskommelser, tydligast manifesterade i Sveriges EUmedlemskap. Sverige har delegerat och poolat politisk auktoritet på EU-nivån och är
bundet av EUs rättsordning.



Privatisering av välfärdstjänster och förändring av de offentliga verksamheterna genom
marknadssimulerande styrformer.



En allt mer mediatiserad politik, som bedrivs i en oavbruten mediacykel där politiska
stilar och politiskt ledarskap anpassas till medielogiken och det politiska ansvaret allt
oftare utkrävs i massmedierna.

Sammantaget innebär dessa förhållanden en grundläggande förändring av det svenska samhället
och politiken under det senaste 25 åren. Exakt vad alla dessa förändringar av politiska arenor och
processer egentligen inneburit för den politiska makten i Sverige är dock för närvarande oklart.
Motsvarande förändringar ifråga om den ekonomiska makten, inklusive kontroll och ägande i
svenskt näringsliv samt utvecklingen inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, kunde också
radas upp. Sammantaget motiverar de en större satsning på att belysa maktfrågorna i dagens
Sverige.
Det skulle vara välmotiverat att genomföra en sådan genomlysning i forskarsamhällets regi
snarare än genom en offentlig utredning, eftersom den senare ofrånkomligt kommer att präglas
av dagspolitiska ståndpunkter och hänsynstaganden. Det är dock viktigt att ett sådant
övergripande forskningsprogram ges en bred inriktning där olika forskningsinriktningar och
discipliner kan ge ett bidrag. Forskare inom sociologi, statsvetenskap, nationalekonomi,
företagsekonomi, historia, medievetenskap och flera andra discipliner kunde var för sig och
tillsammans ge värdefulla pusselbitar till att förstå hur makten förändrats i det svenska samhället.
Utöver att ha en öppen formulering så att de starkaste forskarna och perspektiven kan ges
utrymme bör man också reflektera kring de former i vilka en sådan satsning borde bedrivas (se
vidare Svallfors 2012). Här är det enligt min uppfattning för det första viktigt att ge anslag till
välkomponerade team, där väl samarbetande forskare med komplementära förmågor kan samlas
kring en gemensam uppgift. Detta torde i praktiken ofta innebära att teamen behöver vara
flerdisciplinära, även om det inte på något vis är nödvändigt. Det viktiga är att de deltagande
forskarna är ”lagom olika”: tillräckligt olika för att verkligen ha något att tillföra varandra,
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tillräckligt lika för att kunna kommunicera och komma överens om övergripande
forskningsstrategier.
Av denna anledning bör för det andra anslagen vara ”lagom stora”: tillräckligt stora och
långsiktiga för att ge möjlighet att sätta samman fungerande team som ska kunna arbeta
tillsammans under längre tid, tillräckligt små för att möjliggöra direkt interaktion och inte skapa
överdrivna transaktionskostnader och försvåra forskningens förnyelse. Man bör därför undvika
såväl s k excellenscentrumsatsningar som små 2-3-årsprojekt för enskilda forskare och deras
assistenter. Kanske ligger den ideala storleken på anslagen i dagens penningvärde någonstans
mellan 6 miljoner x 6 år och 8 miljoner x 8 år, d v s ungefär lika stora eller något större än de
programanslag Riksbankens jubileumsfond för närvarande (är de enda som) finansierar. Med
denna omfattning på anslagen kan det inte bli fråga om att finansiera mer än högst en handfull
forskargrupper och det är kanske en rimlig förväntan på en särskild satsning av detta slag.
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Inledning
Undertecknad har ombetts att göra en kort trend- och framtidsspaning inom området
humaniora – samhällsvetenskap. Min ämnesexpertis ligger inom lingvistiken och
närbesläktade områden med vilka lingvistiken kommit att samspela allt mer – såsom
kognitionsvetenskap och psykologi. Jag har också en snart sexårig erfarenhet som vicerektor
med ansvar för forskning vid Lunds universitet, vilket gett mig en betydligt bredare bild av
utvecklingstendenser och potentialer, såväl nationellt som internationellt. Jag ska därför
också anställa några bredare reflexioner. Inledningsvis ger jag en kort översikt över den
humanistiska forskningstraditionen. Därefter beskriver jag några nyare och vid det här laget
stabila trender, för att avslutningsvis anställa en kortfattad framtidsspaning.
Traditionen
Forskningsmenyn vid en humanistisk fakultet är ofta bred och mycket varierad. Den omfattar
till exempel fonetik, historia och enskilda språk såsom kinesiska. Därmed varierar teori och
metod en hel del. Så är den moderna, akustiska fonetiken apparatberoende, experimentellt
orienterad och använder sig av kvantitativa metoder, medan historia har ett stort mått av
källkritisk analys. Och den student som ska lära sig kinesiska får lägga mycket tid och möda på
färdighetsträning. Att definiera en gemensam kärna för den humanistiska
forskningstraditionen är därför inte helt enkelt. Ett djupt gemensamt drag har dock med
kulturell variation och människan som tolkande varelse att göra. Människans identitet och
existenstiella villkor och hur dessa hänger samman med kulturberoende system är också
centrala. Under 1970-talet förekom benämningen ”tolkningsvetenskaper” som ett alternativt
namn på humaniora.
En traditionell och gedigen humanistisk analys försöker förstå kulturella fenomen genom att
sätta in dem i större sociokulturella sammanhang. En typisk humanistisk forskningsfråga här
är Vad betyder X? Att förstå handlar mycket om att identifiera bevekelsegrunder,
omständigheter, motiv, avsikter och så vidare, snarare än att försöka sätta in fenomenet i ett
mekaniskt-deterministsikt sammanhang av orsak och verkan, så som man ofta gör i
naturvetenskapen när man förklarar ett fenomen.
I den humanistiska forskningstraditionen arbetar man i små grupper eller till och med ensam.
Detta arbetssätt erbjuder stor flexibilitet men resulterar ibland i underkritiska miljöer. Till
exempel blir antalet doktorander i ett ämne för få för att de ska utgöra ett stöd för varandra.
Man fokuserar ofta regionala eller nationella fenomen, varför internationellt samarbete oftast
inte spelar samma grundläggande roll som i till exempel medicin och naturvetenskap. Nära
sammanhängande med den regionala eller nationella begränsningen är former för
utvärdering och uppföljning av forskning. Domänen för en jämförelse blir sällan verkligt
internationell och detta gör det ibland svårt att fastställa kvaliteten hos en forskargrupp. Av
liknande skäl publicerar man sig heller inte lika flitigt internationellt som kollegorna i medicin
och naturvetenskap och detta gör att standardmässiga bibliometriska metoder för
utvärdering av forskningens kvalitet sällan ger rättvisande resultat för forskare inom
humaniora. Det gör det ofta också problematiskt att jämföra kvaliteten hos forskargrupper i
humaniora med dem i medicin och naturevetenskap.
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Nya trender
Sedan datorn blev kommersiellt tillgänglig för en liten eller medelstor universitetsinstitution i
början av 1980-talet har mycket förändrats. Datorn och informations- och
kommunikationsteknologi är idag var forskares självklara arbetsredskap. Det är behändigt att
skriva och redigera text på dator, att konsultera databaser och att kommunicera med
likasinnade forskare med hjälp av Internet. Men i vilken utsträckning har den digitala
revolutionen lett forskare inom humaniora att ställa nya typer av forskningsfrågor? Det skulle
vara intressant att göra en utvärdering av den digitala revolutionen med utgångspunkt i just
denna fråga.
Datalingvistiken blev snabbt ett tillämpningsområde för de mer matematiserade
beskrivningar av språkstruktur som började växa fram redan på 1950-talet. Och gränssnitt
mellan naturligt språk och databaser blev snabbt ett kommersiellt gångbart
innovationsområde. Tillgången till datorer ledde dessutom till att kvantitativa aspekter på
språkliga fenomen lyftes fram. Textsamlingar om några miljoner löpord i maskinläsbar form
gav möjligheter att hitta och analysera nya mönster, till exempel
förhållandet mellan ordförekomster och ordtyper. Om man tar ett steg till och till exempel
frågar vilken relation ordfrekvens har till minnesfunktioner i realtid (hittar man ett vanligt
ord snabbare än ett ovanligt osv), kan detta få en rad spännande konsekvenser. Individens
minne och hjärnan är inte traditionella humanistiska forskningsobjekt, varför det blir
nödvändigt för den språkvetare som på allvar intresserar sig för det mänskliga minnet att
söka samarbete med till exempel neuropsykologer. Och när dessa ska arbeta tillsammans
bryts olika forskningstraditioner. Frågor om språk och människan som tolkande varelse
kryddas med mer empiriska forskningsmetoder, såsom experimentell design, användning av
avancerad utrustning för att följa beteende och kognitiva processer i realtid, något som i sin
tur ställer krav på kvantitativ analys av mätdata. Max Planck stiftelesen såg tidigt potentialen i
detta och skapade redan 1978 ett institut i psykolingvistik, vilket ganska snart byggdes ut
med en avdelning i kognitiv antropologi.
Den digitala revolutionen har emellertid inte bara försett forskarsamhället med kraftfulla
verktyg, det har förändrat människans existentiella villkor. Snart har de flesta människor i
världen en egen mobiltelefon och tillgång till dator och på kliniken kan en enskild människas
DNA sekvenseras för att ge läkaren bättre underlag för diagnos och medicinering. Detta slags
illustrationer var otänkbara för bara tjugofem år sedan. Därmed har den digitala världen
också blivit ett möjligt objekt för humanistisk forskning (Vad betyder Internet?).
Den förändring av frågor och arbetssätt som kort illustrerats ovan samspelar också med en
förändring av forskningsinfrastrukturen. I Umeå har HUMlab etablerat sig under 2000-talet
som en internationellt ledande miljö där användningen av Informations- och
kommunikationsteknologi utforskas och vidareutvecklas ur ett humanistiskt perspektiv. Och i
Lund invigdes 2006 Humanistlaboratoriet, en öppen labbmiljö där forskare och studenter
från humaniora och samhällsvetenskap med stöd av avancerad mätutrustning och experthjälp
kan ta sina frågor om människan som tolkande och lärande varelse till en vassare empirisk
nivå. Båda dessa nya miljöer har varit synnerligen framgångsrika i att attrahera externa
forskningsmedel, såväl nationellt som internationellt.
Att de tyngre, prestigefyllda forskningsanslag till enskilda forskare eller till större miljöer som
delats ut det senaste decenniet – såsom ERC grants, Wallenberg Scholars, Linnémiljöer och
Strategiska Forskningsområden – inte bara tillfallit de traditionellt forskningstunga områdena
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naturvetenskap, medicin och teknik utan även humaniora och samhällsvetenskap är ett slags
trendbrott. De forskare som står för trendbrottet har alla en gedigen internationell erfarenhet,
publicerar sig rikligt i internationella topptidskrifter, bygger forskargrupper med
kompetenser från flera discipliner och många av dem använder avancerad
forskningsinfrastruktur. Så har till exempel en Linnémiljö (Cognition, Communication and
Learning), ett Strategiskt forskningsområde (eSSENCE), en Wallenberg Scholar (Gullberg) och
ett ERC grant (Burenhult) samtliga Humanistlaboratoriet som en förutsättning. En liknande
situation kan observeras på den samhällsvetenskapliga sidan (inklusive ekonomi), där
forskningsinfrastrukturen framförallt består av stora register och databaser.
Ett allt starkare inslag i forskningssatsningar på nationell och internationell nivå är
utmaningsdriven forskning. Stora samhälleliga utmaningar vad gäller hälsa, miljö och klimat,
sociala frågor, mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor motiverar större
forskningssatsningar där de komplexa problemen kräver samverkan mellan till exempel
medicinare, naturvetare, tekniker, samhällsvetare och humanister. De Strategiska
Forskningsområden som lanserades med 2008 års forsknings- och innovationsproposition
inbegrep intressant nog temat politiskt viktiga geografiska regioner och ett SFO gick till
framförallt samhällsvetare med inriktningen Ryssland medan ett annat gick till huvudsakligen
humanister med inriktningen Mellanöstern. Även några Linnémiljöer ägnar sig åt
utmaningsdriven forskning, såsom det samhällsvetenskapligt orienterade LUCID där expertis
från ekonomisk historia, ekosystemanalys, filosofi, humanekologi, naturgeografi,
samhällsgeografi och statsvetenskap tillsammans tar sig an frågor om hållbarhet.
Ett mervärde med de större flervetenskapliga miljöer som på detta sätt skapats är att de ofta
lyfter forskare och doktorander från underkritiska miljöer så att såväl forskning som
forskarutbildning kan bedrivas mera framgångsrikt. Ett annat mervärde är den betydande
överföring av tekniskt och metodologiskt kunnande som sker i miljöerna.
En framtidsspaning
Humaniora kommer även i framtiden att vara ett rikt och varierat område med många olika
approacher till människan som kulturell varelse. De större, delvis nya sammanhang av
forskning och forskningsinfrastruktur som skapats under det senaste decenniet har
emellertid öppnat nya vägar mot framtiden. Den utmaningsdrivna forskningens krav på
flervetenskaplig samverkan liksom steget in i toppmodern forskningsinfrastruktur leder till
ett närmande mellan humanister, samhällsvetare, medicinare, naturvetare och tekniker.
Värdet av detta kan knappast överskattas. I termer av vetenskapliga paradigm kan den
humanistiska traditionen att försöka förstå fenomen kompletteras med det
naturvetenskapliga att förklara. Båda behövs när man till exempel ska ta sig an globala
utmaningar som hälsa, klimat och miljö. Det är uppenbart att både naturen och kulturen är
determinanter till hur dessa områden utvecklats och hur de skulle kunna utvecklas. Men både
natur- och kulturperspektivet behövs även på en rad andra breda områden, till exempel
lärande och människans minne. Lärandet är centralt för människans existens och utveckling
och det finns en mycket stor variation av forskning om lärande – från humanistiska och
samhällsvetenskapliga perspektiv till neurovetenskapliga eller sådana som bygger på
artificiell intelligens. Det återstår dock att sätta samman dem till ett sammanhang som både
förmår förstå och förklara den komplicerade lärandeprocessen, så att på sikt även lärande i
praktiken kan förbättras. Och vad gäller minnet finns en stark tradition i bland annat
historieämnet att analysera det kollektiva minnet, medan individens minne är en fråga för
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psykologi och neurovetenskap. Är tiden mogen för att de två traditionerna ska börja
samarbeta? Exemplen kan lätt göras betydligt fler. Humaniora har definitivt en nyckelroll att
spela när det gäller detta slags utmaningar, något som också framhållits av LERU i dess
remissarbete inför Horizon 2020.
På den internationella arenan är framtiden mycket ojämnt distribuerad. Redan på 1970-talet
började Stanford att tona ned ämnes- och fakultetsstrukturen och skapa så kallade
independent labs and centres (idag ett tjugotal med bland andra de kända Bio-X och Media-X).
Detta lade grunden till en framgångssaga med nya forskningslinjer och genombrott. På
University College London (UCL), ett ledande universitet i LERU (League of European
Research Universities), har man de senaste fem åren arbetat målmedvetet med att bygga
starka breda forskningsteman där forskargrupper, institutioner, centra och
forskningsinfrastruktur kan docka in. Ett sådant tema är till exempel ”Wellbeing”, ett annat
”Intercultural Interaction”. Året efter att denna förändring var genomförd hade UCLs externa
forskningsfinansiering ökat med 90% och UCL ligger nu etta i Storbritannien – före såväl
Oxford som Cambridge. Och man är synnerligen väl positionerad för Horizon 2020, som har
starka inslag av utmaningsdriven forskning.
Det förefaller därför vara en god idé att stärka forskningen inom humaniora och
samhällsvetenskap med
-

öppna attraktiva forskningsinfrastrukturer som hjälper oss att överskrida
ämnestraditioner och bana väg för nya forskningslinjer och genombrott
breda starka forskningsområden/initiativ där forskargrupper, infrastrukturer,
institutioner eller centra kan docka in och samverka kring komplexa problem och stora
samhällsutmaningar

En sista framtidsspaning handlar om så kallade big data. Allt fler vetenskapsområden
producerar big data och behöver avancerad informatik för att hantera dessa. Grenar av
fysiken utgör sedan länge ett exempel, ”omics” inom biomedicinsk forskning (genomics,
proteomics med mera), registerdata och biobanker utvecklas åt samma håll. I humaniora
kommer vi också att få se big data inom en nära framtid. Max Planck Stiftelsens stora
pilotprojekt i början av 2000-talet, ”European Cultural Heritage Online”, är ett tidigt exempel
på hur forskningsdata inom humaniora skulle kunna utvecklas i denna riktning. Och om vi på
allvar ska lära oss något om kulturell variation genom att betrakta den språkliga variationen i
världen kommer vi att behöva big data av en för humaniora aldrig skådad magnitud, eftersom
endast ett hundratal av dessa språk är riktigt väl beskrivna hittills. Det torde därför vara en
angelägen uppgift att
-

olika vetenskapsområden med big data samverkar för att skapa riktigt vass informatik
och effektiva användargränssnitt. Detta rör allt från den underliggande matematiken
till praktiska och etiska frågor om access över nätet

Lund, den 23 maj 2014
Sven Strömqvist
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Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
Fokus på språkvetenskap
Åsa Wengelin
Världen och forskningen står idag inför stora globala utmaningar och ödesfrågor såsom
miljöhot, fattigdom, tillväxtfrågor, mobilitet, mångfald, konflikter mm. För att möta
sådana utmaningar krävs förståelse för hur människor, organisationer, samhällen,
kulturer, religioner m.m. fungerar och det är precis den typen av kunskap/förståelse
som skapas inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen. Här bedrivs
forskning om mänskligt tänkande, mänsklig kommunikation, mänskligt beteende – t .ex.
beslutsfattande, mänsklig utveckling – såväl fylogenetisk som ontogenetisk,
gruppdynamik, utbildning, demokrati, etiska frågor, livsåskådning, ekonomi,
mediekommunikation, ledarskap, organisationskultur m.m. och. inte minst viktigt,
forskning om hur sådana här fenomen – men även fenomen som beforskas inom andra
vetenskapsområden – har förändrats över tid. Här kan vi till exempel finna historiska
förklaringar till tidigare händelser och framgångsmekanismer i olika processer. Att
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är både viktig och nödvändig råder det
ingen tvekan om, inte heller om att det bedrivs mycket samhällsrelevant forskning. En
intressant fråga är emellertid hur skickliga vi är – och kanske till och med i viss
utsträckning hur intresserade vi har varit – på att kommunicera det. En av utmaningarna
ligger självklart i att vi undersöker komplexa frågor med komplexa resultat, där
resultaten inte alltid upplevs som lika konkreta som resultaten av till exempel
naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Ibland genererar både Humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning ”traditionella hårda resultat” men ibland består
resultaten också av att nya frågor eller perspektiv genereras. En annan utmaning är att
många av oss bedriver forskning inom områden som många människor upplever som
vardagsnära. För att exemplifiera med mitt eget område, språkvetenskaplig forskning
som dessutom råkar vara skolnära (läsning, skrivning, läs- och skrivsvårigheter) är fallet
att i princip alla människor jag möter använder språk varje dag och alla har gått i skolan.
Utmaningen kan därmed bli att förklara vikten av att beforska det många anser att ”de
redan visste”, respektive att förklara sina forskningsresultat som kanske inte alls
stämmer överens med mångas erfarenhetsbaserade bild av verkligheten. Många
områden som beforskas av humanister och samhällsvetare är allas egendom. Att bli
bättre på att kommunicera och skapa en förståelse för att de ändå kan och bör beforskas
och vad vi lär oss av detta är med största sannolikhet en överlevnadsfråga för
vetenskaps–områdena. En tredje utmaning kan vara att kommunicera att mer tillämpad
forskning bidrar till vår förståelse av människan och samhället. Detta är emellertid en
utmaning som i större grad än de tidigare nämnda gäller alla vetenskapsområden.
Mitt eget område är som sagt språkvetenskap. Med en utbildningsbakgrund i
allmänlingvistik väljer jag att definiera språkvetenskap som studiet av mänskliga språk,
den mänskliga språkförmågan och språklig kommunikation i vid bemärkelse.
Språkvetenskap i Sverige bedrivs huvudsakligen på institutioner för lingvistik, nordiska
språk/svenska språket och moderna språk, men även i viss utsträckning på institutioner
för logopedi, psykologi och utbildningsvetenskap m.fl. Naturligtvis kan jag inte på något
sätt göra anspråk på att kunna ge en rättvisande heltäckande bild av hela området.

Det språkvetenskapliga området får i sig betecknas som tvärvetenskapligt då det täcker
in allt från det som av många ses som naturvetenskapsliknande studier inom bland
annat fonetiken och gestforskning via traditionellt humanistiska metoder, som till
exempel diskursanalys och samtalsanalys och det som kanske ofta först associeras med
språkvetenskap: komparativa studier av språkstruktur, till mer samhällsvetenskapligt
och utbildningsvetenskapsliknande studier inom till exempel området svenska som
andraspråk. Viktigt att framhålla är emellertid att för en språkvetare är alla de här
studierna humaniora även om en del ligger i gränsområdet mellan till exempel psykologi
och lingvistik (psykolingvistik), neurologi och lingvistik (neurolingvistik), sociologi och
lingvistik (sociolingvistik) samt datalogi och lingvistik (datalingvistik/datorlingvistik).
Den bedömningen gör uppenbarligen även vetenskapsrådet då även studier inom till
exempel logopedi verkar ha större möjligheter att erhålla medel från HS-rådet än från
det medicinska rådet.
Floran av forskningsfrågor, perspektiv och metoder inom den svenska
språkvetenskapliga forskningen är alltså rik. Den rika floran och de många miljöerna får
anses vara både områdets styrka och svaghet. Sammantaget bedrivs det ganska mycket
språkvetenskaplig forskning i Sverige och den täcker in många olika aspekter, men den
är relativt utspridd och kan även vara utspridd inom ett och samma universitet. Av
naturliga skäl publiceras också mycket av forskningen på olika språk. Fransk
språkforskning publicerar sig på franska, tysk på tyska och så vidare. Det är inte
vattentäta skott mellan de olika miljöerna men det är inte heller på något sätt självklart
att forskarna inom engelsk språkvetenskap vet vad forskarna inom till exempel
allmänlingvistik eller nordiska språk vid samma lärosäte gör och vice versa, trots att de
om än inte helt men i viss utsträckning behandlar liknande frågor. En viss trend som kan
skönjas är att språkinstitutioner delområden av språkforskning vid olika universitet slås
ihop till gemensamma institutioner. Exempel på detta är Språk- och litteraturcentrum
vid Lunds universitet, Institionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet,
Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, och Institutionen för
språkstudier vid Umeå universitet. På så sätt skapas miljöer som i längden, i den bästa
av världar, borde kunna skapa synergieffekter mellan olika språkvetenskapliga ämnen.
Viktigt att framhålla här är att synergieffekter inte ska likställas med likriktning.
Innehållsmässigt är det svårt att se några tydliga trender. Sverige har starka
forskargrupper inom flera olika områden, t.ex. syntax, språktypologi, språkteknologi och
flerspråkighet och språkproduktion. Ett tillämpat men intressant bubblarområde som
börjar synas lite i runt om i Europa och USA men ännu kan anses vara en trend är
forskning om Klarspråk, alltså forskning om enkelt, vårdat och begripligt språk från
bland annat myndigheter. I Sverige aktualiserades området av Språklagen (SFS
2009:600) som infördes 2009. Att skapa samhällskommunikation som är tillgänglig för
alla är ett typiskt exempel på en demokratisk samhällsutmaning som kräver att olika
typer av språkvetenskaplig forskning möts, såsom syntax, semantik, psykolingvistik,
sociolingvistik, textforskning och språkvård, alltså såväl grundforskning som
tillämpning. Ur ett samhällsutmaningsperspektiv finns här dessutom goda möjligheter
att utveckla samarbeten med andra områden där demokratifrågan står i centrum, t ex
inom statsvetenskap eller offentlig förvaltning. Liknande områden är litteracitets-,
flerspråkighets- och språkdidaktikområdena. Den stereotypa bilden av en humanistisk
forskare är fortfarande idag ensamvargen som sitter på sin kammare med näsan i en
bok och klurar på ett filosofiskt problem. Det har nog till viss del men inte i lika stor

utsträckning gällt även språkvetenskapen. Man kan emellertid ana en framväxande mer
diversifierad bild, men generellt får forskargrupper inom språkvetenskapen, såväl som
inom övrig Humaniora anses relativt små i jämförelse med forskargrupper inom andra
vetenskaper och det behöver inte vara någon nackdel. En utmaning att fundera över i
relation till det här exemplet är hur man skulle skapa forskargrupper som är
perspektivöverskridande, och hur den typen av forskning ska bedömas. Idag talar vi ofta
om mångvetenskaplig forskning och ett forskningsprojekt om kognitiva processer i
skrivande (ett av mina egna) som består av forskare från lingvistik, psykologi och
kognitionsvetenskap är troligen betydligt mindre perspektivöverskridande än ett
projekt där forskare från kognitiva och sociokulturella perspektiv möts – eller en
traditionell syntaktiker och en språkdidaktiker – även om de är språkvetare allihop.
Andra liknande områden som kräver flera olika ingångar är forskning om litteracitet,
flerspråkighet, språkdidaktik, m.m. Viktigt här är att utan den lingvistiska
grundforskningen om hur olika aspekter av olika språk fungerar, kan inga sådana här
gränsöverskridande projekt heller finnas.
Metodologiskt har det hänt mycket inom språkvetenskapen under de senaste
decennierna. Korpuslingvistiken har ökat enormt både genom tillgången till större
mängder språkligt material – bland annat via internet, och genom språkteknologins
utveckling. Några utmaningar som kan skönjas där är utveckling av balanserade
korpusar – något som ansågs mycket viktigt i korpuslingvistikens barndom men som
kanske kommit lite i skymundan med den snabba utvecklingen av riktigt stora korpusar,
utveckling av talspråkskorpusar, specifikt multimodala – vilket är lika arbetskrävande
idag som tidigare och därför inte görs i tillräcklig utsträckning samt utvecklingen av
korpusar som hanterar sociala medier. Språkbanken har en twitterkorpus, men hur ser
språket ut i olika typer av e-post, sociala medier, interaktiva spel osv? Över huvud taget
ökar behovet av domän- och registerspecifika korpusar respektive korpusar där
domänen/registret är taggat. Detta av både innehållsmässiga och metodologiska skäl.
Många språkteknologiska verktyg skulle behöva verifieras för fler domäner. En annan
utmaning för korpuslingvistiken är etiska frågor och rättighetsfrågor. Att skapa en
multimodal korpus som samtidigt är anonym är i princip en omöjlighet. Vidare finns det
mycket spännande material som idag är copyrightskyddat som skulle kunna beforskas
på nya sätt om materialet digitaliserades. En tredje utmaning inom det här området är
dokumentation. Om verktyg skall tillgängliggöras och paketeras för många användare
(vilket vore önskvärt i än större utsträckning än i dag) behöver dess möjligheter och
begränsningar och designval tydligt dokumenteras.
En annan tydlig metodologisk utveckling i språkvetenskapen är den laborativt inriktade
lingvistiken. Lingvistiken har alltid haft laborativa inslag men med tillgängliggörande av
teknik för att registrera ögonrörelser, gester, artikulation, hjärnaktivitet, skrivaktiviteter
mm har vi fått helt nya möjligheter att undersöka kognitiva och neurologiska processer
vid språkproduktion och språkförståelse samt att testa hypoteser kring
språkanvändning på helt nya sätt. Genom att kombinera den korpuslingvistikens
utforskande förhållningssätt av autentiska material med den mer hypotesprövande
experimentella lingvistiken har vi fått betydligt vidare möjligheter att både förklara och
förstå olika språkliga processer.
Även inom textanalysen ser vi hur utbudet av teorier och metoder ökar. Textforskare i
Sverige använder allt från kvantitativa textlingvistiska metoder till textetnografi och

kritisk diskursanalys och arbetar ofta, liksom samtalsforskare, utifrån mer
sociokulturella perspektiv.
Metodologiskt återkommer behovet av perspektivmöten. Projekt som går från
”verkligheten” (autentiskt material) utanför labbet till labbet och tillbaka igen eller vice
versa är en stor utmaning men vore önskvärda, åtminstone när det gäller forskning som
berör samhällsutmaningar. Med det menar jag att en forskningsfråga kanske generas i
till exempel i ett språkklassrum. Där utforskas den till en viss gräns men vissa nya frågor
genereras som kanske bara kan studeras i en mer avgränsad situation. Svaren på dem i
sin tur är hypoteser som sedan behöver prövas i verkligheten osv.
När det gäller framtiden för HS-området skulle jag vilja både en fortsatt stark
grundforskning, men också ett forskningsfält som tydligare kommunicerar sin relevans
för de stora samhällsutmaningarna. Se diskussionen i inledningen. Jag skulle också vilja
se mer samarbeten generellt, såväl ämnes- som fakultetsöverskridande, men som jag
redan tryckt på flera ggr än viktigare: perspektivöverskridande. En utmaning för oss HSforskare är att inte vänta på att vi blir medbjudna av andra utan att själva ta initiativ till
att ställa de viktiga frågorna och bjuda in andra. Det räcker inte att säga att vi inte är en
hjälpvetenskap – vi har ett ansvar att faktiskt visa det också. En intressant bisats här
(med bara anekdotiskt underlag) är att HS-rådet verkar betydligt mer benäget än de
andra råden att finansiera tvärvetenskaplig forskning, oavsett om huvudsökande är en
HS-forskare, en medicinare eller något annat. Detta kanske är något för VR generellt att
diskutera.
När det gäller finansieringen av gränsöverskridande projekt krävs a) en beredning som
kan hantera det. Gränsöverskridande forsknings djup ligger just i gränsöverskridandet
– inte nödvändigtvis i lika stora djup i ämne a och ämne b, b) en planering för längre tid.
Gränsöverskridande forskning tar mer tid både i planeringsfas, i att utveckla
gemensamma diskurser, och i publiceringsfasen, och slutligen c) att de ingående
forskarna samtidigt har möjlighet att utvecklas inom sina egna discipliner. Det är just att
de bidrar med sin egen ämneskunskap som kan skapa djup i mötena. Att
Gränsöverskridande forskning dessutom är ofta nyskapande gör den till en risktagning.
Att inte finansieringssystemet sätter upp onödiga hinder för detta är essentiellt. Ett
typexempel på sådana hinder reglerna som sattes upp av Riksbankens jubileumsfond in
2014 års allmänna ansökningsomgång. Genom att begränsa möjligheterna att delta i
mer än en ansökan och genom att försätta forskare i karantän om de misslyckas att
komma vidare till andra steget två år i rad minskar man effektivt risktagandet – men
också samarbetet. Det är helt enkelt säkrare för forskaren att ansöka om pengar för det
man redan tidigare har visat att man gjort bra än att ge sig ut i mer risktagande
samarbeten på nya områden.
En annan satsning jag gärna skulle se är satsningen på den lilla forskargruppen (nu mer
Riksbankens jubileumsfonds jubileumssatsning som ett gott exempel). Det har funnits
satsningar på ”Starka (i praktiken stora) miljöer” och på Excellenta (enskilda) forskare,
men den lilla forskargruppen är med stor sannolikhet det naturliga steget vidare för den
humanistiska forskarna (om än inte i lika stor utsträckning för samhällsvetarna som
troligen arbetar så i större utsträckning redan idag).

Slutligen skulle jag vilja se en starkare infrastruktur för HS-forskningen. Här har både
forskare och finansiärer ett ansvar. HS-forskare idag beforskar både existerande och
nyinsamlade material. Allt behöver digitaliseras, märkas upp på olika sätt och
tillgängliggöras. Det här innebär inte bara tekniska utan även etiska frågor, frågor om
säkerhet, frågor om copyright och immateria och frågor om tillgänglighet.
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Inledning	
  
Jag	
  kommer	
  i	
  denna	
  korta	
  ämnesöversikt	
  att	
  beskriva	
  statistikämnets	
  historia,	
  
forskningens	
  organisation	
  och	
  inriktning	
  i	
  Sverige.	
  Översikten	
  kommer	
  till	
  stor	
  del	
  
att	
  vara	
  framåtblickande	
  och	
  fokusera	
  på	
  de	
  nya	
  utmaningar	
  som	
  statistiken	
  står	
  
inför	
  och	
  de	
  förändringar	
  i	
  utbildning,	
  forskning	
  och	
  infrastruktur	
  som	
  jag	
  tror	
  
kommer	
  att	
  behövas	
  för	
  att	
  möta	
  upp	
  dem.	
  
	
  
	
  
Statistikämnet	
  –	
  innehåll	
  och	
  kort	
  historik	
  
Statistik	
  är	
  en	
  normativ	
  vetenskap	
  om	
  hur	
  man	
  lär	
  sig	
  om	
  osäkra	
  fenomen	
  utifrån	
  
empiriska	
  observationer.	
  Ämnet	
  intresserar	
  sig	
  för	
  alla	
  steg	
  i	
  kunskapsprocessen:	
  
insamling,	
  utvärdering,	
  analys	
  och	
  presentation	
  av	
  data.	
  Statistik	
  är	
  matematiskt	
  i	
  sin	
  
natur	
  med	
  rötter	
  i	
  sannolikhetsläran,	
  men	
  den	
  centrala	
  rollen	
  för	
  data	
  och	
  lärande	
  
medför	
  att	
  statistiken	
  också	
  är	
  nära	
  besläktat	
  med	
  många	
  andra	
  ämnen	
  som	
  
datavetenskap,	
  filosofi,	
  och	
  signalbehandling.	
  Statistiken	
  har	
  en	
  central	
  roll	
  som	
  
metodvetenskap	
  inom	
  alla	
  empiriska	
  vetenskaper.	
  
	
  
Den	
  statistiska	
  vetenskapen	
  har	
  genomgått	
  stora	
  förändringar	
  sedan	
  dess	
  födelse	
  i	
  
samband	
  med	
  befolkningsuppskattningar	
  under	
  1600-‐	
  och	
  1700-‐hundratalen.	
  
Många	
  av	
  statistikens	
  tidigaste	
  framsteg	
  skede	
  genom	
  konkreta	
  tillämpningar	
  inom	
  
astronomi,	
  biologi,	
  genetik,	
  fysik	
  och	
  geologi.	
  Det	
  var	
  först	
  under	
  1900-‐talet	
  som	
  
ämnet	
  utkristalliserades	
  till	
  en	
  egen	
  vetenskap	
  med	
  solid	
  matematisk	
  underbyggnad,	
  
men	
  mycket	
  av	
  motivationen	
  och	
  inspirationen	
  till	
  ny	
  statistikforskning	
  kommer	
  
naturligen	
  fortfarande	
  från	
  problem	
  inom	
  andra	
  vetenskaper.	
  Under	
  1900-‐talets	
  
sista	
  decennier	
  vitaliserades	
  ämnet	
  av	
  den	
  snabba	
  datorutvecklingen	
  och	
  
möjligheterna	
  att	
  snabbt	
  utföra	
  komplexa	
  beräkningar.	
  Statistiken	
  står	
  nu	
  i	
  början	
  av	
  
det	
  nya	
  seklet	
  inför	
  dramatiska	
  förändringar	
  och	
  betydande	
  utmaningar	
  med	
  

datamängder	
  som	
  är	
  många	
  magnituder	
  större	
  än	
  de	
  datamaterial	
  som	
  metoderna	
  
ursprungligen	
  utvecklades	
  för.	
  
	
  
Statistikforskning	
  i	
  Sverige	
  
Forskarutbildning	
  i	
  statistik	
  finns	
  representerat	
  vid	
  majoriteten	
  av	
  de	
  svenska	
  
universiteten,	
  och	
  de	
  flesta	
  högskolorna	
  och	
  universiteten	
  i	
  Sverige	
  bedriver	
  
omfattande	
  undervisning	
  i	
  statistik.	
  Handelshögskolorna	
  i	
  Stockholm	
  och	
  Göteborg	
  
har	
  forskarutbildning	
  i	
  olika	
  ekonomiska	
  vetenskaper	
  med	
  stort	
  inslag	
  av	
  
statistik/ekonometri,	
  och	
  Internationella	
  Handelshögskolan	
  i	
  Jönköping	
  har	
  ett	
  
forskarutbildningsprogram	
  i	
  statistik.	
  Karolinska	
  institutet	
  bedriver	
  
forskarutbildning	
  med	
  inriktning	
  mot	
  biostatistik.	
  
	
  
Av	
  tradition	
  är	
  ämnet	
  i	
  Sverige	
  uppdelat	
  i	
  statistik,	
  som	
  oftast	
  tillhör	
  
filosofisk/samhällsvetenskap	
  fakultet,	
  och	
  matematisk	
  statistik,	
  vid	
  
naturvetenskaplig/teknik	
  fakultet.	
  Denna	
  uppdelning	
  är	
  ovanlig	
  i	
  andra	
  länder,	
  och	
  
gränsen	
  mellan	
  de	
  två	
  ämnen	
  kan	
  ibland	
  vara	
  svår	
  att	
  definiera,	
  och	
  stora	
  skillnader	
  
har	
  utvecklats	
  vid	
  individuella	
  lärosäten.	
  En	
  i	
  praktiken	
  ofta	
  observerad	
  skillnad	
  
mellan	
  ämnena	
  är	
  att	
  de	
  empiriska	
  tillämpningarna	
  ofta	
  följer	
  fakultetstillhörigheten,	
  
men	
  det	
  är	
  en	
  regel	
  med	
  många	
  undantag,	
  och	
  majoriteten	
  av	
  de	
  statistiska	
  metoder	
  
som	
  resulterar	
  från	
  forskning	
  i	
  statistik	
  och	
  matematisk	
  statistik	
  är	
  direkt	
  
tillämpbara	
  inom	
  alla	
  empiriska	
  vetenskaper.	
  Undervisningen	
  i	
  matematisk	
  statistik	
  
lägger	
  i	
  allmänhet	
  större	
  fokus	
  på	
  sannolikhetsteori	
  och	
  stokastiska	
  processer	
  
jämfört	
  med	
  undervisningen	
  i	
  statistik,	
  som	
  i	
  sin	
  tur	
  innehåller	
  mer	
  moment	
  om	
  
insamling,	
  bearbetning	
  och	
  analys	
  av	
  data.	
  Skillnaderna	
  tenderar	
  att	
  suddas	
  ut	
  i	
  den	
  
högre	
  undervisningen	
  och	
  forskarutbildningskurser	
  samläses	
  till	
  viss	
  del	
  mellan	
  de	
  
två	
  statistikämnena.	
  
	
  
Tabell	
  1	
  ger	
  en	
  sammanställning	
  av	
  antalet	
  doktorsexamina	
  i	
  statistik	
  och	
  en	
  
sammanfattning	
  av	
  nuvarande	
  forskningsinriktningar	
  (inhämtat	
  från	
  respektive	
  
universitets	
  webbsidor)	
  vid	
  olika	
  universitet.	
  Ur	
  tabellen	
  kan	
  utläsas	
  att	
  historiskt	
  
viktiga	
  forskningsområden	
  som	
  officiell	
  statistik	
  och	
  försöksplanering	
  har	
  
kompletterats	
  med	
  mer	
  moderna	
  forskningsinriktningar	
  inom	
  datorintensiva	
  

metoder	
  och	
  statistisk	
  maskininlärning	
  (eng.	
  machine	
  learning).	
  Ekonomi	
  och	
  
psykologi	
  är	
  de	
  två	
  mest	
  utbredda	
  tillämpningsområdena.	
  
	
  
	
  
Tabell	
  1.	
  Nuvarande	
  forskningsprofiler	
  och	
  antal	
  doktorsexamina	
  i	
  statistik	
  
under	
  åren	
  1973-‐2010	
  vid	
  universitet	
  med	
  minst	
  en	
  doktorsexamen	
  under	
  perioden.	
  	
  
Universitet	
  

Doktorsexamina	
  

Aktuella	
  forskningsprofiler	
  (enligt	
  
webbsidor)	
  

Göteborgs	
  universitet	
  

17	
  

Ekonometri	
  

Linköping	
  universitet	
  

10	
  

Bayesiansk	
  statistik,	
  Datorintensiva	
  
metoder,	
  Statistisk	
  maskininlärning,	
  
Psykometri.	
  

Lunds	
  universitet	
  

13	
  

Finansiell	
  statistik,	
  Stokastiska	
  nätverk,	
  
Multivariat	
  analys,	
  Biostatistik,	
  
Datorintensiva	
  metoder.	
  

Stockholms	
  universitet	
  

37	
  

Bayesiansk	
  statistik,	
  Försöksplanering,	
  
Surveymetodik,	
  Överlevnadsanalys,	
  
Tidserieanalys.	
  

Sveriges	
  

7	
  

lantbruksuniversitet	
  

Försöksplanering,	
  Variansanalysmodeller,	
  
Generaliserade	
  linjära	
  modeller,	
  
Epidemiologi,	
  Miljöstatistik.	
  

Umeå	
  universitet	
  

24	
  

Analys	
  av	
  registerdata	
  och	
  longitudinella	
  
studier,	
  Kausal	
  inferens,	
  Psykometri.	
  

Uppsala	
  universitet	
  

39	
  

Ekonometri/tidsserieanalys,	
  
Psykometri/strukturella	
  ekvationsmodeller.	
  

Örebro	
  universitet	
  

3	
  

Ekonometri,	
  Surveymetodik.	
  

Källa:	
  SCBs	
  Statistikdatabasen	
  och	
  UKÄ	
  [1].	
  
	
  

Statistikforskningen	
  i	
  Sverige	
  har	
  traditionellt	
  bedrivits	
  av	
  individuella	
  
statistikforskare,	
  eventuellt	
  i	
  samarbete	
  med	
  forskare	
  med	
  tillämpningar	
  inom	
  ett	
  
visst	
  empiriskt	
  forskningsfält.	
  Större	
  forskargrupper	
  i	
  statistik	
  har	
  varit	
  mer	
  
ovanliga.	
  Det	
  finns	
  dock	
  tecken	
  på	
  förändring	
  och	
  fokuserade	
  forskargrupper	
  har	
  
blivit	
  mer	
  synliga	
  inom	
  området	
  under	
  senare	
  år.	
  En	
  märkbar	
  trend	
  i	
  denna	
  riktning	
  
är	
  att	
  postdoc-‐tjänster	
  i	
  statistik	
  numera	
  ofta	
  kopplas	
  till	
  en	
  forskargrupp.	
  Det	
  ger	
  en	
  
naturlig	
  nivå	
  mellan	
  doktorander	
  och	
  mer	
  seniora	
  forskare	
  vilket	
  stärker	
  gruppen	
  

och	
  dess	
  forskning.	
  Forskningsfinansiärer	
  bör	
  därför	
  uppmuntra	
  att	
  delar	
  av	
  
projektbidrag	
  används	
  för	
  att	
  anställa	
  postdoktorer.	
  	
  
	
  
	
  
Big	
  data	
  –	
  enorma	
  möjligheter	
  och	
  svåra	
  utmaningar	
  
Det	
  finns	
  naturligtvis	
  viktiga	
  och	
  svåra	
  forskningsproblem	
  att	
  lösa	
  inom	
  alla	
  
statistikområden.	
  Jag	
  kommer	
  här	
  att	
  lyfta	
  fram	
  ett	
  akut	
  problem	
  som	
  diskuteras	
  allt	
  
oftare	
  inom	
  statistikkretsar:	
  hur	
  statistikämnet	
  ska	
  förhålla	
  sig	
  till	
  de	
  nya	
  massiva	
  
mängder	
  data	
  som	
  produceras	
  inom	
  ett	
  stort	
  antal	
  tillämpningsområden.	
  
Ny	
  teknik	
  har	
  gjort	
  det	
  möjligt	
  att	
  samla	
  in	
  närapå	
  obegripligt	
  stora	
  mängder	
  data,	
  
populärt	
  ofta	
  benämnt	
  med	
  det	
  vaga	
  samlingsnamnet	
  big	
  data.	
  Några	
  exempel	
  är	
  
DNA-‐sekvenser	
  över	
  miljontals	
  gener,	
  detaljerade	
  inköpsdata	
  från	
  stormarknadernas	
  
scanners,	
  text	
  från	
  miljontals	
  elektroniska	
  dokument,	
  ljudslingor	
  från	
  röststyrda	
  
mobiltelefoner,	
  närapå	
  kontinuerligt	
  strömmande	
  sensordata,	
  högupplösta	
  bilder	
  av	
  
hjärnaktivitet	
  eller	
  rörliga	
  bilder	
  från	
  kameror	
  i	
  olika	
  fordon,	
  storskaliga	
  
webbenkäter,	
  stora	
  datamängder	
  med	
  geografisk	
  information,	
  nätverksdata	
  över	
  
relationer	
  mellan	
  individer	
  eller	
  komponenter	
  i	
  ett	
  elektroniskt	
  system,	
  finansiella	
  
transaktioner	
  etc.	
  Bakom	
  säljande	
  tidningsrubriker	
  och	
  orealistiska	
  kommersiella	
  
löften	
  om	
  den	
  s	
  k	
  ’big	
  data	
  revolutionen’	
  finns	
  en	
  obestridlig	
  verklighet	
  med	
  stora	
  
statistiska	
  utmaningar	
  och	
  ett	
  stort	
  eskalerande	
  behov	
  att	
  satsningar	
  på	
  forskning	
  i	
  
statistik.	
  	
  
	
  
Majoriteten	
  av	
  de	
  nya	
  statistiska	
  utmaningarna	
  med	
  stora	
  komplexa	
  datamängder	
  
kommer	
  att	
  kräva	
  nära	
  samarbeten	
  med	
  specialister	
  med	
  spetskompetens	
  inom	
  bl	
  a	
  
numerisk	
  matematik	
  och	
  datavetenskap.	
  Vetenskapsrådets	
  speciella	
  utlysning	
  
Statistisk	
  i	
  empiriska	
  vetenskaper	
  var	
  ett	
  utmärkt	
  initiativ	
  för	
  skapa	
  länkar	
  mellan	
  
statistik	
  och	
  andra	
  ämnesområden	
  med	
  behov	
  av	
  statistisk	
  metodutveckling.	
  Sådana	
  
samarbeten	
  blir	
  lättare	
  att	
  uppnå	
  och	
  bibehålla	
  över	
  tiden	
  om	
  det	
  finns	
  en	
  relativt	
  
stramt	
  organiserad	
  forskargrupp	
  som	
  ger	
  en	
  tydlig	
  identitet	
  till	
  ett	
  specifikt	
  
forskningsområde.	
  Erfarenheten	
  visar	
  dock	
  att	
  tvärvetenskapliga	
  grupper	
  har	
  svårt	
  
att	
  fungera	
  och	
  överleva	
  utan	
  en	
  solid	
  förståelse	
  för	
  varandras	
  ämnen.	
  En	
  modern	
  
framstående	
  forskare	
  i	
  statistik	
  måste	
  därför	
  utöver	
  spetskompetens	
  i	
  statistik	
  också	
  
ha	
  en	
  förståelse	
  och	
  ett	
  genuint	
  intresse	
  för	
  kringliggande	
  områden.	
  Exempel	
  på	
  

nödvändiga	
  verktyg	
  för	
  en	
  modern	
  statistikforskare	
  är	
  effektiva	
  numeriska	
  metoder	
  
för	
  linjär	
  algebra,	
  optimala	
  datastrukturer,	
  parallella	
  datorberäkningar	
  och	
  
komplexitetsuppskattningar	
  för	
  algoritmer;	
  statistikforskaren	
  måste	
  vara	
  lite	
  av	
  en	
  
renässansperson.	
  På	
  samma	
  sätt	
  måste	
  andra	
  kvantitativa	
  vetenskaper	
  närma	
  sig	
  
statistiken;	
  datavetare	
  inom	
  maskininlärning	
  och	
  robotik	
  måste	
  ha	
  kunskaper	
  i	
  
sannolikhetsmodellering	
  och	
  inferensteori,	
  biologer	
  inom	
  genetikforskningen	
  måste	
  
förstå	
  statistiska	
  metoder	
  för	
  datareducering	
  och	
  regularisering,	
  och	
  sociologer	
  inom	
  
nätverksforskning	
  behöver	
  fördjupa	
  sig	
  i	
  stokastiska	
  nätverk.	
  En	
  av	
  slutsatserna	
  i	
  
den	
  uppmärksammade	
  amerikanska	
  utredningen	
  Frontiers	
  of	
  Massive	
  Data	
  [2]	
  är	
  t	
  ex	
  
att	
  statistiker	
  måste	
  lära	
  sig	
  datavetenskap	
  och	
  datavetare	
  måste	
  lära	
  sig	
  statistik.	
  
Våra	
  statistikutbildningar	
  bör	
  därför	
  innehålla	
  kurser	
  i	
  programmering,	
  
datastrukturer,	
  algoritmanalys	
  och	
  numeriska	
  metoder.	
  Dessutom	
  krävs	
  naturligtvis	
  
kunskaper	
  i	
  det	
  specifika	
  tillämpningsområdet	
  för	
  att	
  effektivt	
  kunna	
  kommunicera	
  
med	
  andra	
  forskare.	
  
	
  
Statistiker	
  har	
  börjat	
  anta	
  de	
  nya	
  utmaningar	
  vi	
  nu	
  står	
  inför	
  med	
  stora	
  komplexa	
  
datamängder	
  och	
  lär	
  sig	
  viktiga	
  erfarenheter	
  och	
  tankesätt	
  från	
  andra	
  
ämnesområden	
  med	
  forskning	
  inom	
  storskalig	
  dataanalys,	
  t	
  ex	
  datavetenskap	
  och	
  
bioinformatik.	
  Det	
  är	
  dock	
  viktigt	
  att	
  statistiken	
  fortsätter	
  att	
  hantera	
  dessa	
  
komplexa	
  problem	
  utan	
  att	
  göra	
  avkall	
  på	
  det	
  som	
  är	
  ämnets	
  grund:	
  rigorös	
  
sannolikhetsmodellering.	
  Problem	
  med	
  stora	
  datamängder	
  ska	
  hanteras	
  med	
  hjälp	
  
av	
  effektiv	
  datahantering,	
  professionell	
  programmeringsteknik,	
  robusta	
  numeriska	
  
metoder	
  och	
  snabba	
  beräkningsalgoritmer,	
  men	
  analysen	
  ska	
  fortsatt	
  utgå	
  från	
  
sannolikhetsmodeller	
  för	
  data;	
  statistikämnet	
  får	
  inte	
  reduceras	
  till	
  en	
  samling	
  ad	
  
hoc-‐mässiga	
  metoder	
  utan	
  teoretisk	
  grund.	
  Innovationer	
  i	
  matematik	
  och	
  
sannolikhetsmodellering	
  kommer	
  att	
  vara	
  minst	
  lika	
  viktiga	
  som	
  datavetenskapliga	
  
metoder	
  för	
  att	
  tackla	
  komplexa	
  storskaliga	
  problem	
  [3].	
  Maskininlärningsfältet	
  
inom	
  datavetenskap	
  har	
  blivit	
  alltmer	
  probabilistiskt	
  under	
  senare	
  år	
  och	
  mycket	
  
pekar	
  på	
  att	
  statistiker	
  kommer	
  att	
  spela	
  en	
  allt	
  viktigare	
  roll	
  inom	
  forskningen	
  om	
  
metoder	
  för	
  att	
  hantera	
  big	
  data	
  problem.	
  
	
  
	
  
	
  

Slutord	
  
Sverige	
  har	
  bred	
  och	
  stark	
  kompetens	
  inom	
  alla	
  forskningsområden	
  som	
  behövs	
  för	
  
storskalig	
  dataanalys,	
  t	
  ex	
  statistik,	
  datavetenskap,	
  numerisk	
  analys	
  och	
  
signalbehandling.	
  Infrastrukturen	
  för	
  storskaliga	
  beräkningar	
  i	
  Sverige	
  är	
  god,	
  
exempelvis	
  i	
  form	
  av	
  nationella	
  datorkluster.	
  Fokuserade	
  forskargrupper	
  i	
  statistik	
  
med	
  god	
  inblick	
  och	
  förståelse	
  för	
  andra	
  datacentrerade	
  vetenskaper	
  ger	
  goda	
  
möjligheter	
  till	
  de	
  tvärvetenskapliga	
  samarbeten	
  som	
  behövs	
  för	
  bemästra	
  analysen	
  
av	
  stora	
  komplexa	
  datamaterial.	
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Variations of relevance
To find an answer to the question “is political science relevant” demands that a more basic question is
solved; namely, relevant for what? Many different answers could be given to this question. Political
science could be relevant in the advice it can give on how to win election campaigns, on how
politicians should best act so as to get enough support for their policies in legislative assemblies, on
when and if state leaders should go to war or on how they should act in international negotiations to
best further the interest of their countries, to name a few. In this approach to the issue of relevance,
political scientists are seen as a consultants or advisors to politicians in power, who are “speaking truth
to power”, to use Aaron Wildavsky’s famous phrase (1987). The level of the relevance of political
science would then be determined by how successful are the policies coming out from this type of
advice. I do not know of any systematic study of the success rate for this way of making political
science relevant, but if we compare political science with our sister discipline economics, our
expectations should be modest (cf. Krugman 2009; Rodrik 2000, 2013).
Another idea for making political science appear more relevant is based not on informing the
political elite, but the general public. This is the political scientist as the public intellectual writing oped articles, giving public lectures and commenting upon current political affairs in the media. The
number of political events that deserves comments are, in principle, endless. Was it a good idea to
invade country X? Why is party Y now changing its rhetorical repertoire? Why does nation Z have
such a huge welfare state? What explains declining trust in government? Here, the level of relevance
would be determined by the question of whether political scientists can offer something more, deeper
or qualitatively different than what we get from the astute political journalist or pundit. Since I have
ventured (or sinned?) in this business myself a good deal, I will refrain from making any statement
about how useful this approach to making political science relevant can be.
Both these (and perhaps several other) approaches to the issue of the relevance of the
discipline have their pros and cons. According to Mark Lilla (2001), Plato deeply regretted his three
journeys to Syracuse and became convinced his advice to the King (and later Tyrant) Dionysius were
completely in vain. My impression is that many, not least our colleagues in neighboring subjects, are
quite skeptical about what political scientists have to offer as advice to political elites or to the general
public. Be that as it may, as an alternative I would like to offer another idea of what should count as
relevance, namely, in what way the discipline can contribute to overall human well-being. This idea is
based on the increasing availability of what has become known as “big data”, which can be seen as
measures of various aspects of human well-being, including poverty. Much of this data comes in the
form of “one figure per country”, which is an advantage for political scientists since the nation state is
one of its prime units of analysis. This idea, which actually goes back to Aristotle’s studies of the 158
city states about which he and his students collected information, is centered on the idea that there may
be a causal link between how a state is governed and the well-being of its citizens (or their virtue, to
use Aristotelian terminology). The standard measures of well-being are of course various so-called
objective measures, such as population health, levels of poverty, infant mortality and literacy. In
addition, a number of interesting so-called subjective measures are also now available, such as
perceptions of the level of corruption in a country, perceptions of social trust, and whether people
report being satisfied with their lives (aka “happiness”). In addition, there are now also a number of
other rankings of countries concerning respect for human rights, gender equality, innovativeness and
competitiveness, to name a few.
As mentioned, these measures come in the form of averages and can therefore disclose huge
variations, not only between individuals and social groups, but also between regions and sectors within
1
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a country. How well they actually measure human well-being can of course be discussed at length.
However, most of us would prefer to live in a country where few newborn babies die, where most
children survive their fifth birthday, where almost all ten-year olds can read, where people live a long
and reasonably healthy life, where child deprivation is low, where few women die when giving birth,
where the percentage of people living in severe poverty is low, and where many report being
reasonably satisfied with their lives (Holmberg 2007). We may also like to live in a society in which
people think that morality is reasonably high, implying that they perceive corruption to be fairly
uncommon and that they think that “most people in general” can be trusted (Rothstein 2005). If that is
the case, then the question of whether political science can be relevant becomes different from the
consultant and the public intellectual approaches mentioned above. Instead, it becomes a question of
the extent to which the discipline can contribute to increased human well-being or, to paraphrase the
title of a recent book in this approach, whether the discipline can contribute to our understanding of
why some societies are more successful than others (Hall and Lamont 2009). My first argument is that
the increased focus on the importance of institutions in general, and in particular government
institutions, not only in political science but also in economics (especially development and
environmental economics), economic history and sociology, dramatically increases the potential for
political science to be of relevance for explaining the huge differences in human well-being that we
can observe (Holmberg and Rothstein 2012). My second main argument is that this hugely increased
potential for relevance is underutilized because of a misdirected focus on what should be the main
things that we, as political scientists, try to explain.

Does democracy produce human well-being?
Research about democratization has been a huge enterprise in the discipline, with numerous studies of
how, when and why countries shift from various forms of authoritarian rule to electoral, representative
democracies. There has also been much to study, since the waves of democracy that have swept over
the globe have brought representative democracy to places where it seemed inconceivable fifty, or
thirty, or even ten years ago. More countries than ever are now, by the most sophisticated measures
used, classified as being democratic, and more people than ever live in democracies (Teorell 2010).
This is certainly something to celebrate but there are also reasons to be disappointed. One example is
South Africa, which miraculously managed to end apartheid in 1994, without falling into a full-scale
civil war. As Nelson Mandela said in one of his speeches, the introduction of democracy would not
only liberate people but also greatly improve their social and economic situation (Mandela 1994, 414).
Available statistics give a surprisingly bleak picture to this promise. Since 1994, South Africa has not
managed to improve the time children, on average, go to school by one single month; economic
inequality is as high as in 1994, which means that it remains at a world record level; life-expectancy is
down by almost six years; and the number of women who die when they give birth has more than
doubled (data from Teorell et. al. 2013). Simply put, for many central measures of human well-being,
the South African democracy has not delivered any positive results.
Another example has been provided by Nobel Laureate Amartya Sen in an article comparing
“quality of life” in China and India. His disappointing conclusion is that on most standard measures of
human well-being, the communist-autocratic Peoples’ Republic of China now clearly outperforms
liberal and democratically governed India (Sen 2011). Using a set of thirty standard measures of
national levels of human well-being, as well as some variables known to be related to human wellbeing such as capacity for taxation, and including between 75 and 169 countries, Holmberg and
Rothstein (2011b) find only weak, or no, or sometimes even negative, correlations between these
standard measures of human well-being and the level of democracy as defined above. Maybe the most
compelling evidence about the lack of positive effects of democracy on human well-being comes from
a recent study on child deprivation by Halleröd et. al (2013), using data measuring seven aspects of
child poverty (access to safe water, food, sanitation, shelter, education, health care and information)
from 68 low and middle income countries for no less than 2,120,734 cases (children). The result of
this large study is that there is no positive effect of democracy on the level of child deprivation for any
of the seven indicators. This bleak picture of the effect of democratization on economic prosperity and
other aspects of human well-being is confirmed by several other recent studies (Doucouliagos and
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Ulubasoglu 2008; Norris 2012). In sum, the picture given by available measures is this: representative
democracy is not a safe cure against severe poverty, child deprivation, huge economic inequality,
illiteracy, being unhappy or not satisfied with one’s life, infant mortality, short life expectancy,
maternal mortality, access to safe water or sanitation, gender inequality, low school attendance for
girls, low interpersonal trust or low trust in Parliament.
Why does democratization not produce better outcomes? One explanation was given by Larry
Diamond in a paper presented when the National Endowment for Democracy, in the United States,
celebrated its first twenty-five years of operations:
There is a specter haunting democracy in the world today. It is bad governance—governance that
serves only the interests of a narrow ruling elite. Governance that is drenched in corruption,
patronage, favoritism, and abuse of power. Governance that is not responding to the massive and
long-deferred social agenda of reducing inequality and unemployment and fighting against
dehumanizing poverty. Governance that is not delivering broad improvement in people’s lives
because it is stealing, squandering, or skewing the available resources (Diamond 2007, 19).

What Diamond is saying is that democracy is not enough – without control of corruption and better
governance, the life situation for citizens will not improve. Needless to say, neither Diamond’s nor my
argument is that we should not care about democracy which, and I am sure Diamond would agree, is
absolutely indispensable. The argument is that democratization is not enough to increase human wellbeing; without a reasonably high level of administrative capacity in the state, democracy will not
deliver.

State capacity, quality of government and human well-being
If we follow Diamond’s idea about the importance of “bad governance” and instead of having the
degree of democracy as the explanatory variable, turn to measures of a state’s administrative capacity,
quality of government, or good governance, the picture of what public policies can do for human wellbeing changes dramatically. For example, the above mentioned study on child deprivation finds strong
effects of measures of quality of government on four out of seven indicators on child deprivation (lack
of safe water, malnutrition, lack of access to health care, and lack of access to information), when
controlling for GDP per capita and a number of basic individual level variables (Halleröd et al. 2013).
A study of how corruption impacts upon five different measures of population health finds similar
strong effects, also when controlling for economic prosperity and democracy (Holmberg and Rothstein
2011c). Other studies largely confirm that various measures of a state’s administrative capacity,
quality of government, levels of corruption, and other measures of “good governance”, have strong
effects on almost all standard measures of human well-being, including subjective measures of life
satisfaction (aka “happiness”) and social trust (Norris 2012; Ott 2010; Holmberg et al. 2009). Recent
studies also find that the absence of violence, in the form of interstate and civil wars, is strongly
affected by measures of quality of government, and more so than by the level of democracy (Lapuente
and Rothstein 2014; Öberg and Melander 2005; Norris 2012). Below are two simple scatterplots that
illustrate the huge variation in correlations between a measure of democracy and a measure of “bad
governance” for one central aspect of human well-being, namely, expected years of a healthy life.
As can be seen, the correlation between this measure of human well-being and the level of
democracy is zero, while the correlation with “control of corruption” is substantial. This result is
shown to be repeated for a large set of other measures of human well-being and what should generally
count as “successful societies” (Holmberg and Rothstein 2011, Rothstein and Holmberg 2011). It may
be added that the result is also valid for indicators that measure whether states are able to handle their
public finances in a responsible way. While the correlation between Standard & Poor’s credit ranking
of countries and democracy is negligible, the correlation with levels of corruption is substantial.
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Poverty, state capacity and quality of government
As I have said, the average measures used in the ranking of countries can certainly disguise huge
internal differences. The issue of social and economic inequalities has been high on the agenda in
political science, not least in studies of the welfare state and in political economy. However, also in
this area, the focus has been almost completely centered on variables that relate to the “input” side of
the political system, such as the electoral success or failures of left (right) political parties or different
party systems (Korpi and Palme 2003; Iversen and Soskice 2006). Little attention has been paid to the
quality of the state machinery that is supposed to handle the often demanding and complicated tasks of
implementing social insurance systems. An example of the importance of this comes from a recent
study by Svallfors (2013). Using survey data for 29 European countries, which includes questions
about the fairness of public authorities (health sector and tax authorities) as well as questions about
ideological leanings and policy preferences, this study has shown the following: citizens in Europe
who have a preference for more economic equality, but who live in a country where they perceive that
the quality of government institutions is low, will, in the same survey, indicate that they prefer lower
taxes and less social spending. However, the same “ideological type” of respondent, who happens to
live in a European country where he or she believes that the authorities implementing policies are
basically just and fair, will answer that he or she is willing to pay higher taxes for more social
spending. To summarize: citizens who live in a country where they perceive that corruption or other
forms of unfairness in the public administration is common, are likely to be less supportive of the idea
that the state should take responsibility for policies for increased social justice, even if they
ideologically support such policies. Given this, it is noteworthy that the Oxford Handbook of the
Welfare State does not have index entries for terms like “bureaucracy”, “administration”,
“implementation”, “public administration” or “corruption” (Castles 2010).

Does democracy generate political legitimacy?
Some may argue that the normative reasons for representative democracy should not be performance
measures like the ones mentioned above, but political legitimacy. If people have the right to change
their government through “free and fair elections”, they will find their system of rule legitimate. In
regard to this, empirical research shows even more surprising results, namely that democratic rights, or
the feeling of being adequately represented by elected officials, do not seem to be the most important
cause behind people’s perception of political legitimacy. Based on comparative survey data, several
recent studies show that “performance” or “output” measures, such as control of corruption,
government effectiveness and the rule of law, trump democratic rights in explaining political
legitimacy (Gilley 2006, 2009; Gjefsen 2012). As stated by Bruce Gilley, “this clashes with standard
liberal treatments of legitimacy that give overall priority to democratic rights” (2006:58). Using a
different comparative survey data set, Dahlberg and Holmberg (2014) conclude, in a similar vein, that
“government effectiveness is of greater importance for citizens’ satisfaction with the way democracy
functions, compared to factors such as ideological congruence on the input side. Impartial and
effective bureaucracies matter more than representational devices”. Thus, if the relevance of political
science is about understanding the causes of political legitimacy, most researchers in this discipline
have studied the parts of the political system that are less relevant.

What does political science want to explain?
The relevance problem of political science can readily be seen from this “input-output” perspective of
the state. First, remarkably, political science seems uninterested in having measures of human wellbeing as the main dependent variable. Instead, the main part of the discipline is interested in
explaining politics, rather than what the political machine (i.e., the state) can do (or in many cases is
doing) for people. Thus, most political science tries to explain things like “who wins elections?”,
“when and why are countries democratizing?”, “why do parties change their strategy?”, or “how do
states negotiate international agreements?”. As recently argued by Fukuyama (2013), the discipline
has paid little attention to the capacity of the state to actually do things that improve human wellbeing. Second, if the relevance of research in political science is understood in terms of how it may
improve human well-being and/or improve political legitimacy, then political scientists have, to a
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large extent, been focusing on the least important part of the political system, namely, how the access
to power is organized – that is, electoral and representative democracy and democratization –, ignoring
the more important part of the state machinery, how power is exercised, or in other words, the quality
of how the state manages to govern society. As Fukuyama argues (2013), this seems to have been
driven by an underlying ideological view inspired by neo-classical economics, particularly strong in
the United States, which emphasizes the need to limit, check, and control (and also minimize) the
state, which is basically seen as a “predatory” organization. In order words, how to tame the beast has
the central focus, not what the animal can achieve.
The result is that the quality of the administrative part of the state, which we now know is of
the utmost importance for increasing human well-being, has been severely under-studied, undertheorized, and under-measured in political science. It is also (and maybe even more) surprising that
public administration scholars have largely ignored this comparative “human well-being” aspect of
their enterprise (cf. Pierre and Peters 2009). In sum, a political science that ignores empirical study
and that lacks a sound theoretical conception of the part of the state that is most important for
delivering human well-being (and political legitimacy!), may very well deserve at least some to the
critique of being irrelevant that has lately been launched at the discipline (Cohen 2009). This should
be seen in the light of the fact that most human misery in today’s world is, in all likelihood, not caused
by a lack of medical technology or treatments, lack of economic resources, or lack of technical
devices. We have the resources and knowledge of what we need to create reasonably good human
well-being for the world’s population. The reason for the massive amounts of social and human misery
that exist today is probably related to the fact that a majority of the world’s population lives under
dysfunctional government institutions. Thus, if political science could produce knowledge that would
improve the quality of government, minimize corruption, and increase the state’s administrative
capacity, the discipline would become more relevant for the life of real, existing people and societies.

Political theory, state capacity and quality of government
This neglect of the importance of states’ administrative capacity and the quality of government
institutions in general can also be seen in political theory. One example comes from Richard Arneson,
who discusses the issue of whether welfare distribution should be tailored to people’s preferences.
First, he recognizes that this would perhaps be impossible because we could not imagine public
authorities with the capacity to collect and use the amount of information necessary to accomplish
such a task. Nevertheless, he states that he will “ignore these practical feasibility problems” and
instead “assume that correct and full information regarding people’s preferences is available at no cost
whatsoever to whatever institutions we establish to implement the principles of distributive justice that
we accept” (Arneson 1990, p 158f, see also Cohen 1989). Although such reasoning may be justified as
interesting thought experiments, they are launched by these political philosophers as policy devices.
In general, political philosophers have been remarkably uninterested in, and unaware of, the political
importance of the administrative and institutional sides of politics. When they deal with the question
of what the (democratic) state ought to do to increase social justice, they ignore the problem of what
this state is capable of doing. David Estlund even claims that political philosophy is easily distorted by
an “ever present thought that it might be of practical importance” (Estlund 2008, p. 1). As Wolff
states, philosophers tend to “fall short of taking up the challenge of thinking hard about questions of
the process and, even more importantly, consequences of implementation” (Wolff 2011, p. 192). One
example comes from an important approach in political theory known as “luck egalitarianism”.
Scholars using this approach argue that citizens should only be compensated by the state for problems
in their lives that they themselves cannot be held responsible for. The main idea is that the differential
impact of circumstances for which an individual cannot reasonably be held responsible (“brute luck”)
are to be neutralized by some type of public policy, whereas consequences due to the different choices
people make (“option luck”), are to be left intact. A typical case is John Roemer’s idea that, when
deciding whether people who have contracted lung cancer should get medical treatment in a public
program, patients should be divided into classes giving information about whether their decision to
smoke was their own responsibility or not. As he argues, the choice to smoke is “determined” by a
person’s social circumstances, such as her class, ethnicity, gender, education, etc. Thus a steel worker
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would have a much greater chance of getting his lung-cancer treated by society than a female college
professor who, because of her given circumstances, decided to smoke, and she should thus take the
full financial responsibility for getting medical treatment (Roemer 1996, 1995, 1998). The problem
with this approach is that anyone with the slightest knowledge of research about implementation
problems in public policy would realize that having a bureaucracy that would a) collect all this
information about citizens and b) make decisions based on this mountain of information would create
an administrative Leviathan that would severely delegitimize any public health care insurance system
(Rothstein and Uslaner 2005). How could the information and problems of integrity involved in
solving the problem of personal responsibility for issues like obesity, venereal diseases and injuries
from dangerous sport activities be approached? What type of administration could handle the issue of
whether unemployment is due to “brute luck”, for which the individual has the right to receive
unemployment insurance, or is a result of choices, for which the individual should be held responsible,
such as not showing enough effort to get new skills, following the changes in the global economy
(Risse 2002). I wish the “luck-egalitarians” best of luck with solving these issues because they will for
sure need it. In sum, the policies that would follow from “luck egalitarians”, such as Arneson, Cohen
and Roemer, are likely to result in implementation nightmares that, as is very well known from
empirical research, would create a political majority against increased efforts for social justice. The
ethics of disregarding this knowledge is comparable to medical researchers who would ignore wellknown dangerous side effects when they present new drugs or treatments. To paraphrase noted
Holocaust scholar Yehuda Bauer, the troublesome issue is whether political science and other
academic disciplines are still “producing technically competent barbarians” (Rothstein 2005a).

Empirical measures of the relevance problem in political science
Can this neglect of issues relating to the output side of the political machinery in large parts of
political science be empirically verified? The answer is yes. I have looked at two sources that should
capture what political scientists are interested in. The first is the article database, Thomson’s Web of
Science, where I have searched for articles, published over the last twenty years (since 1993), that
have the term “corruption” as a keyword, either in the title or in the abstract. Instructing the database
to sort these more than 8,000 articles by the times they have been cited gives the following result. The
most cited such article, published in a political science journal, is placed as # 42. Higher up on the
citation list, the dominance of articles published in economic journals is overwhelming. The picture
that comes out of this search is that economics completely dominates the field of research in
corruption, with thirty-three articles scoring higher than the most cited article by political scientists.
This is also seen in the fact that, over the two decades 1990-2010, the flagship journal of the
discipline, the American Political Science Review (APSR), published only six articles about corruption
according to this measure, out of a total of 904. Another quite telling example is that, out of the 211
articles published by APSR over the last five years (2009-2013), only one has the term “poverty” in
the abstract, as a keyword or in the title. The same surprisingly low result is true for the terms “human
welfare”, “human development” and “infant mortality”. The scores for “literacy” and “life
satisfaction” are zero (data from author’s own search of Thomson’s Web of Science December 10,
2013). Obviously, these central measures of human welfare are issues that the leading journal in the
discipline, and those who publish in it, find uninteresting and/or irrelevant.
It should be added that it was economists and not political scientists who, in the late 1990s,
drew attention to the devastating effects that “bad governance” had on development (North 1990;
Rodrik 2000; La Porta et al. 1999). On the one hand, political science should be grateful and applaud
the interest economists now pay to the importance of political institutions and good governance for
development (Rodrik et al. 2004; Acemoglu and Robinson 2012). On the other hand, I would argue
that leaving the issue of what should count as “good government” to economists is a little like giving
the full responsibility of how to conduct wars to the generals. I believe the historical record shows that
this has turned out to be a bad idea.
The second source for the argument that political science has neglected issues about the state’s
administrative capacity and the quality of government are the many “handbooks” that have been
published over the last decade in various fields of the discipline. None of the following list of ten such
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“handbooks” includes a chapter, or even a section of a chapter, that deals with issues of how states’
administrative capacity and the quality of government relate to human well-being. However, the
Handbook of Comparative Politics does have a chapter that, to some extent, deals with this issue
(titled “The Poor Performance of Poor Democracies”) but it is, symptomatically, written by an
economist.
Table 1. Political Science Handbooks that do not deal with the state’s
administrative capacity versus human well-being
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The Oxford Handbook of Political Science
The Oxford Handbook of Comparative Politics
The Oxford Handbook of Public Policy
The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis
The Oxford Handbook of Political Theory
The Oxford Handbook of the Welfare State
The Oxford Handbook of Political Economy
The Oxford Handbook of Political Institutions
The Oxford Handbook of Political Behavior
The Oxford Handbook of Law and Politics

Eight of these huge volumes do not even have an index entry for the term “corruption” (the exceptions
are the Political Economy and the Political Behavior handbooks). The Oxford Handbook of Political
Science does have two index entries on “poverty”, but over fifty for “participation”, and more than a
hundred that begin with the term “party”. The Oxford Handbook of Comparative Politics also has two
entries for “poverty”, but over fifty for “preferences”, and not a single entry for “corruption”. Since
American political science, at least quantitatively, is so dominant in the discipline, it is noteworthy
that, according to Michael Johnston, “American political science as an institutionalized discipline has
remained steadfastly uninterested in corruption for generations " (Johnston 2006, p 809). Given the
detrimental effects that corruption has on all standard measures of human well-being, including
poverty, and how prevalent corruption, according to all standard measures, is in most countries in the
world, this ignorance is nothing less than astonishing. This is all the more surprising since three of the
most acclaimed books in the field published over the last twenty-five years have put forward the
importance of state capacity. In Protecting Mothers and Soldiers, Theda Skocpol (1992) explained
why the United States failed to develop a Northern European type of welfare state by emphasizing the
corruption and other forms of malpractices that tainted the implementation of the war veterans
pensions scheme after the Civil War. In Making Democracy Work, when measuring the quality of
democracy in Italy’s regions, half of the indicators Robert Putnam (1993) used were about
administrative capacity. Also, in in her “modern classic” Governing the Commons, Nobel Laureate
Elinor Ostrom put a lot of emphasis on the relation between high levels of social trust in the local
communities she analyzed and their ability to create legitimate administrative arrangements for
preventing overuse of their common natural resources.
Interestingly, the newly published Oxford Handbook of Mexican Politics has about fifty
entries for corruption in its index. It should also be added that political scientists have been interested
in “clientelism”, however, that is usually understood as various forms of vote-buying and not related
to issues about the state’s administrative capacity or quality of government (Stokes 2007; Kitschelt
and Wilkinson 2007). In sum, the picture that comes out of these handbooks, which in total amount to
around 7,000 pages, is clear. Political scientists are very interested in “politics” but they are not that
interested in what politics imply for the well-being of citizens. Second, political science is dominated
by scholars who are interested in the part of the political machine that studies the “input” side of the
political system but are largely ignorant of the part that has to make sure that, whatever policies are
decided upon, they are also implemented in an orderly, fair, efficient and impartial manner. Since the
quality of the latter, as shown above, has very important implications, not only for human well-being
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as such, but also for the possibility of getting broad based political support for policies that may
increase human well-being, this indicates that those who have argued that the discipline lacks
relevance may be, at least partly, right.

Theory: why state capacity and quality of government generate human well-being
The argument that the state’s administrative capacity, control of corruption, and quality of government
is central for development and human well-being is certainly not based only on empirical findings. In
addition, what can be seen as the “institutional turn” in the social sciences gives ample theoretical
support for the existence of a strong causal link between “good” administrative institutions and human
well-being. The central idea is that, in order to be “successful” in producing high levels of human
well-being, societies need a much larger pool of public goods than has generally been understood in
neo-classical economics and rational choice oriented political science (Hall and Lamont 2009). As
argued by North, Wallis and Weingast (2009, p. 11), this does not only include things like the rule of
law, secure property rights, and physical infrastructure. In addition, they argue that goods like
education, public health, and social insurance programs should be added to the list of public goods that
societies need in order to prosper. Moreover, they also argue that successful societies have much
larger governments (as seen as the percentage of GDP that is public spending) than less successful
societies. As Rodrik has argued, developing countries lack a large set of public and merit good types
of institutions “that economists usually take for granted, but which are conspicuous by their absence in
poor countries” (Rodrik 2000, p. 4). This is not only a problem for developing or former communist
countries. Available measures of corruption and quality of government show a huge variation within
Europe. Moreover, countries like Greece and Italy now score lower than several African countries.
The causal link between quality of government and human well-being can be thought of as
follows: creating and maintaining a large enough amount of public goods is by and large a “trust
game”. First, since public goods usually have to be paid for by taxes, citizens must trust that most
other citizens are actually paying their taxes. Second, they must also trust that most other citizens will
not overuse or abuse the public goods in question. Third, they must also trust that those in charge of
managing the public goods can be trusted not to subvert them to private goods (that is, engage in
corruption). Social (or generalized) trust is thus the key and here the empirical evidence is, for once,
clear. Societies that have higher levels of social trust also have higher levels of human well-being
(Healy et al. 2001).

Quality of government, social trust and human well-being
The central question is then, what generates high levels of social trust in a society? The most
widespread idea has been that social trust is generated “from below”, by people being active in
voluntary associations (Putnam 2000). In this Tocquevillian approach, the capacity of a society to
produce social trust depends on citizens’ willingness to become active in broad based, nonexclusionary, voluntary organizations. However, the evidence that associational membership of adults
creates social trust has not survived empirical testing (Armony 2004; Delhey and Newton 2003;
Dinesen 2013; Claiborn and Martin 2000; Herreros 2004; Robbins 2011; Wollebæck and Selle 2003).
To take one example, one large-scale empirical study, which aims to explain variations in social trust
based on the World Values Study surveys and covering no less than sixty countries, concludes that
“perhaps most important and most surprising, none of the four measures of voluntary activity stood up
to statistical tests, in spite of the importance attached to them in a large body of writing, from de
Tocqueville onwards” (Delhey and Newton 2004, 27).
As a response to the failure of the society-centered approach to produce good empirical
indicators for its claims about how the causal mechanisms generating social trust operate, the
institution-centered approach claims that, for it to flourish, social trust needs to be embedded in, and
linked to, the political context as well as formal political and legal institutions. According to this
approach, it is trustworthy, uncorrupt, honest, impartial government institutions that exercise public
power and implement policies in a fair manner that create social trust and social capital (Rothstein
2005b). For example, Delhey and Newton concluded from their above mentioned study that
“government, especially corruption free and democratic government, seems to set a structure in which
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individuals are able to act in a trustworthy manner and not suffer, and in which they can reasonably
expect that most others will generally do the same” (2004, 28). Using survey data from 29 European
countries, Bjørnskov (2004) concluded that a high level of social trust is strongly correlated with a low
level of corruption. Another study, also based on comparative survey data, concludes that “the central
contention … is that political institutions that support norms of fairness, universality, and the division
of power, contribute to the formation of inter-personal trust” (Freitag and Buhlmann 2005).
Using scenario experiments in low trust/high corruption Romania and in high trust/low
corruption Sweden, Rothstein and Eek (2009) found that persons in both these countries, who
experience corruption among public health care workers or the local police, when travelling in an
“unknown city in and unfamiliar country”, do not only lose trust in these authorities, but also in other
people in general in that “unknown” society. Another recent large-scale survey, consisting of 84,000
citizens/respondents, in 212 regions within 25 European countries, gives strong support to the theory
that high levels of corruption and low levels of quality of government are important causal factors
behind low social trust. In addition to the standard question about social trust, this survey has detailed
questions about both perceptions and experiences of the extent to which three regional public services
(policy, health care, education) are seen as impartial, of high quality, and clean from corruption.
Taking advantage of the extreme variation among European countries and regions in both levels of
social trust as well as quality of government (QoG), this study shows evidence for the impact of QoG
on variations in social trust in European regions also when controlling for wealth. The effects of civic
engagement, income inequality and ethnic diversity (as measured by the percent of citizens in each
region born outside the European Union ) are negligible, while the effects of QoG is robust and strong
(Charron and Rothstein 2014).
In sum, what comes out of this research is that the major source of variations in generalized
trust is to be found at the output side of the state machinery, namely the legal and administrative
branches of the state, which are responsible for the implementation of public policies. Thus, the theory
that high levels of the state’s administrative capacity and quality of government generate social trust,
which makes it easier to create large sets of public goods in a society, and which explains why such
societies are more successful than their opposites in fostering human well-being, is currently supported
by an extensive amount of empirical research.

Conclusions: the seven sins depriving political science of its potential for being relevant
for human well-being
1.
When thinking about the relevance of what they do, most political scientists think about being
advisors, either to the political elites or to inform the general public. These are aspects of relevance
with limited importance.
2.
Most political scientists are uninterested in explaining what the “political machine” (that is,
the state) can do for improving human well-being broadly defined. There is a lack of understanding
that a very large part of human misery in today’s world is caused by the fact that a majority of the
world’s population live under deeply dysfunctional government institutions.
3.
Most political scientists, especially the American branch, have for ideological reasons
concentrated their thinking about the state on how to tame and limit its power and therefore have been
less interested in issues about the state’s administrative capacity and the quality of government.
4.
Most political scientists take it for granted that democracy is the main source of political
legitimacy, which seems not to be the case.
5.
Issues of “bad governance”, especially corruption in public administration, have largely been
ignored by political scientists.
6.
The detrimental effects of “bad governance” upon political legitimacy, prosperity and human
well-being, are mostly unknown to political scientists.
7.
Normative efforts in political theory about how to increase social justice have ignored
problems about implementation and governance that are empirically and theoretically well established.
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Jenny Larsson, baltiska språk, SU
Vision för den språkhistoriska forskningen i Sverige
Den språkhistoriska forskningen står stark i Sverige i dag. Språkhistoria är ett ämne som
förenar forskare från olika humanistiska områden. Vid mitt eget universitet, Stockholms
Universitet, finns ett etablerat språkhistoriskt nätverk som omfattar ca. 50 forskare från en
lång rad olika institutioner. Även på nationell nivå finns ett sammanhållet nätverk av
språkforskare som arbetar med språkens historiska utveckling, och nationella nätverksmöten
har ägt rum i Uppsala, Göteborg och Stockholm; årets möte kommer att hållas i Umeå. Det
språkhistoriska perspektivet är en nödvändig del av språkvetenskapen och likaså en viktig del
av de olika filologiska disciplinerna. Studier i latin är av vikt för den som vill förstå de
romanska språkens utveckling och på samma sätt utgör sanskrit den nödvändiga grunden för
studiet av de moderna indiska språken. Likaledes är en förståelse för det fornengelska språket
i Beowulf berikande för studiet av den moderna engelskan och studiet av det gotiska språket i
Wulfilas silverbibel en grund för vidare studier av de germanska språken. En utbildning i
jämförande indoeuropeisk språkvetenskap innehåller till stora delar filologiskt arbete och som
student övas man i att läsa texter på äldre språk, såsom sanskrit, latin, grekiska, gotiska,
fornkyrkoslaviska, hettitiska, forniriska osv. Man läser bland annat Iliaden och Odysséen,
Vedaskrifterna, forniriska sagor, hettitiska ritualtexter, runstenar och mycket annat. Språket
blir en nyckel till dessa forntida kulturer och för varje språk man tillägnar sig får man också
tillgång till nya kulturer med allt vad det innebär av historier, lagar, myter och gudaväsen. Ett
stort antal klassiska humanistiska discipliner såsom historia, filosofi, teologi,
medeltidsforskning och idéhistoria vilar i grunden på textstudier och läsning av texter på
originalspråk. I våra svenska arkiv och bibliotek finns rika samlingar av äldre texter och
dokument som endast genom gediget filologiskt arbete i kombination med språkhistorisk
insikt kan läsas, ordnas kronologiskt och tillgängliggöras för en bredare internationell
forskarkrets. Stora delar av dessa värdefulla samlingar riskerar att förbli glömda om inte
filologer och språkhistoriker drar fram dem i ljuset. Inte så sällan kastar dokumenten nytt ljus
över händelser i det förflutna och ger oss en rikare och mera komplex kunskap om skeenden i
historisk tid. Även för den komparativa religionshistoriska forskningen är historiska
språkstudier och läsning av originaltexter en mycket betydelsefull komponent. Det
kulturhistoriska värdet av den språkhistoriska forskningen kan inte överskattas och det är
därför viktigt att jämförande filologi och studiet av äldre språk och språkstadier kan
garanteras inför framtiden.
I Sverige finns en bred kompetens inom det språkhistoriska området; vi är många som
arbetar med historisk språkforskning, men eftersom vi finns utspridda på ett stort antal
institutioner i hela landet skulle det vara värdefullt att försöka etablera en tydligt profilerad
forskningsmiljö för språkhistorisk forskning för att säkra att den högkvalitativa
språkhistoriska forskning som bedrivs i Sverige kan fortsätta frodas och växa. Speciellt
riktade utlysningar och forskningsmedel inom historisk språkvetenskap skulle kunna vara ett
sätt att tillgodose detta behov. Som det ser ut just nu saknas det en naturlig samlingspunkt för
den historiska språkvetenskapen i Sverige.
Baltiska språk
Jag är docent i baltiska språk och anställd vid Stockholms universitet. När det gäller de
baltiska språken intar Sverige en mycket viktig position i Norden. Det är nämligen endast vid
Stockholms universitet i hela Norden som man kan studera lettiska och litauiska ända upp till
doktorandnivå. Stockholms universitet har fått ett särskilt regeringsuppdrag och åtagit sig att
erbjuda undervisning i dessa politiskt och historiskt viktiga språk. Intresset för dessa språk är

stort; Sverige och de baltiska länderna har en gemensam historia med djupa rötter och det
finns fortfarande livaktiga kontakter mellan våra länder. I både Litauen och Lettland är
språket en viktig kulturbärare och en betydande del av den nationella identiteten. Både lettiska
och litauiska är dessutom viktiga nyckelspråk för de indoeuropeiska språkens historia och en
stor del av den aktuella forskningen gällande de baltiska språken är av språkhistorisk art.
En ämnesöverskridande jakt på det indoeuropeiska urspråket
En av huvuduppgifterna för den historiska lingvistiken är att ta reda på hur alla språk
hänger ihop och kartlägga hur språken har utvecklats genom historiens gång. Språkhistoriska
studier bedrivs inom alla språkfamiljer, men när det gäller den indoeuropeiska språkfamiljen
har forskningen kommit särskilt långt när det gäller att kartlägga släktskapet mellan språken
och identifiera den gemensamma kärnan i dessa besläktade språk för att rekonstruera ett
gemensamt ”urspråk”. De lingvistiska huvuddragen i detta gemensamma urspråk är således
kända, men man vet betydligt mindre om de förhistoriska människor som kan antas ha talat
detta språk och det har visat sig vara mycket svårt att knyta språket till en historisk tid eller
specifik plats på kartan. Under de senaste decennierna har det dock skett en rad genombrott i
forskningen inom närliggande discipliner, såsom arkeologi, biologi och människans
evolutionshistoria. Framförallt den molekylära revolution som har pågått inom arkeologin de
senaste 20 åren har inneburit att man numera kan använda ett flertal naturvetenskapliga
analysmetoder för att kartlägga förhistoriska släktskapsförhållanden och migrationsmönster. I
synnerhet den teknik som har gjort det möjligt att analysera DNA från flera tusen år gamla
människoben innebär möjligheter att få fram information om förhistoriska människor av en
typ som man tidigare knappt vågat drömma om. För två år sedan publicerade forskare från
Stockholm, Uppsala och Köpenhamns universitet en banbrytande artikel i Science som fick
stor internationell uppmärksamhet: Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and
Hunter-Gatherers in Europe. Genom att studera DNA i tre skelett från en jägarkultur på
Gotland och ett skelett från en jordbrukarkultur i Västergötland kunde man visa att de tre
skeletten från Gotland påvisade släktskap med andra folkgrupper som idag lever i norra
Europa, speciellt i Finland. Genuppsättningen hos skelettet från jordbrukarkulturen liknande
däremot genomet hos de människor som idag lever i Grekland och på Cypern. Slutsatsen blev
att människor från södra Europa vandrat norrut och då fört med sig jordbruket till Norden –
samtidigt som den äldre jägarkulturen levde vidare i norra Europa. För en språkhistoriker är
detta ett oerhört spännande resultat. För det visar att människor faktiskt har flyttat sig över
Europa. Människor och deras språk, får man förmoda. Men naturligtvis kan generna inte
avslöja någonting om vilket språk de här människorna talade.
Samtidigt med de stora framstegen inom arkeogenetiken har nya datorbaserade
analysmetoder utvecklats för att kartlägga språkens geografiska utspridning. Eftersom de
indoeuropeiska språken kan antas ha spridits över Europa och delar av Asien genom
migration vill olika internationella forskargrupper nu försöka spåra tillbaka dessa migrationer
till den gemensamma startpunkten för att på så vis kunna avgöra var det indoeuropeiska
urspråket ursprungligen talades. Genom att applicera bayesianska sannolikhetsmodeller för
fylogenetik på ett stort lingvistiskt material i kombination med känd information om
tidpunkter då man tror att olika språk har splittrats (t.ex. brottet mellan rumänska och de andra
romanska språken när de romerska trupper drogs tillbaka 270 e.kr.) har dessa forskare försökt
spåra hur de indoeuropeiska språken har spridits genom tidiga migrationer. Arbetet
resulterade i artikeln Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language
Family och publicerades i Science år 2012. Den här forskningen har huvudsakligen bedrivits
vid Max Planck-institutet i Leipzig och en av nyckelpersonerna i forskargruppen Evolutionary
Processes in Language and Culture, professor Michael Dunn, har nyligen rekryterats till
Uppsala universitet. Det satsas samtidigt också på genetiken – i det nystartade

forskningsprojektet Atlas över förhistoriska människors genom i Sverige är planen att
undersöka förhistoriska befolkningsmönster genom att titta på genetiska data från 400
förhistoriska individer.
Dessa ämnesöverskridande initiativ strävar mot att kartlägga människors spridning över
Europa under förhistorisk tid. En viktig komponent i den här typen av undersökningar är
naturligtvis språket, eftersom språk sprids tillsammans med människan. Genom att använda
språkhistoriska metoder kan vi bland annat avgöra vilka språk som har varit i nära kontakt
under historiens gång, identifiera lånord och främmande substrat samt fastställa relativa
kronologier för ljudutvecklingar i de olika språken. Det är naturligtvis också möjligt att
använda det rekonstruerade ordförrådet för att försöka tidsbestämma språket. Om vi vill
uppnå en samlad förståelse av människan i förhistorisk tid är den språkhistoriska forskningen
en mycket viktig pusselbit.
Framåtblick
Den språkhistoriska forskningen befinner sig just nu i ett spännande skede. Vår vetenskap
står sannolikt inför stora genombrott när det gäller att kunna spåra språkens historia och
ursprung. Men för att ett verkligt genombrott ska kunna ske krävs det att forskare från olika
ämnen bereds möjlighet att samarbeta och föra en kontinuerlig dialog kring nya resultat och
idéer. Det krävs också att språkvetare inte ryggar tillbaka för att integrera traditionellt
naturvetenskapliga analysmetoder i forskningen – endast genom att kombinera metoder och
evidens från molekylär genetik, datorbaserad lingvistik och historisk språkforskning kan vi
lyckas med vårt gemensamma mål – att kunna spåra människan och hennes språk tillbaka i tid
och rum.
Avslutande reflektion
För att svara på frågan om vilka förväntningar allmänhet och beslutsfattare bör ha på den
här typen av forskning så vill jag avsluta med att understryka att en ökad insikt i människans
historia, migrationsmönster och språkliga utveckling framförallt möjliggör en djupare
förståelse för mänskligt språk och beteende, och en sådan kunskap kan också leda till
oväntade insikter om såväl vår historia som vår samtid och framtid. Allmänhetens stora
intresse för språkhistoria, vilket manifesteras i de många frågorna till tidningarnas
språkspalter och radions språkprogram, hänger säkerligen samman med en önskan att förstå
de djupare kulturella och historiska sammanhangen. Det nutida Europa kännetecknas av ett
komplicerat lapptäcke av etniska grupper och språksamhällen och både EU och Europarådet
har som uttalat mål att arbeta för att främja Europas kulturella identitet och mångfald. I detta
arbete är kunskap om de språk som talas i Europa och deras ursprung oerhört värdefull,
framförallt när det gäller de många minoritetsspråk som talas i vår världsdel. I ett samhälle
som förändras i snabb takt blir det allt viktigare att vi är medvetna om våra historiska och
kulturella rötter. En balanserad förståelse av vår egen bakgrund sätter vår känsla av identitet i
perspektiv, och underlättar därmed en opartisk inställning till språkliga, sociala och religiösa
normer som avviker från våra egna.

Rodney Edvinsson
1) vilka förväntningar bör allmänheten, vetenskapssamhället och de politiska beslutsfattarna ha på humanistisk
och samhällsvetenskaplig forskning?
Den rådande diskursen, inom exempelvis New Public Management, är att humanistisk och samhällsvetenskaplig (HS)
forskning bör producera kollektiva nyttigheter som kan mätas och värderas med olika indikatorer. Mätning och
värdering är förstås nödvändig för att avgöra resursfördelning och att garantera att de skickligaste forskarna anställs
på olika akademiska positioner. Felaktiga beslut gör att samhällsnyttan inte optimeras givet kostnaderna. Det
riskerar att underminera HS-områdets legitimitet inför allmänheten. Jämfört med naturvetenskapen är dock det
vetenskapliga kravet på en objektiv och oberoende ställning till studieobjektet svårare att uppfylla för HSforskningen. Akademin som helhet är integrerad i det rådande samhällssystemet och intar därför inte en socialt
neutral ställning.
Går det överhuvudtaget att värdera vetenskaplig produktion och skicklighet på ett vetenskapligt sätt? Ett
kumulativt-atomistiskt vetenskapsideal är att bara publiceringar i ledande internationella tidskrifter har egentlig
betydelse. Det kan ställas mot ett humanistiskt-holistiskt där formen för publicering kan variera och fokus på
indikatorer kritiseras. Det kumulativt-atomistiska vetenskapsidealet ger hög reliabilitet och internationell förankring,
men bristfällig validitet. En instrumentell anpassning att maximera olika indikatorer och en kortsiktigt inriktad
hyperkonkurrens med lågt risktagande riskerar att slå ut viktig forskning inom HS-området. Viss spetsforskning
lämpar sig bäst att publiceras i monografiform. Forskning inom HS-området som bara förhåller sig till huvudfåran i
det internationella vetenskapssamhället riskerar att underminera sin samhällsrelevans. I det humanistiskt-holistiska
vetenskapsidealet är monografin ett självklart inslag. Värdering görs på ett mer kvalitativt sätt av helheten. Det ger
hög validitet, men bristfällig reliabilitet och internationell förankring. Tjänstetillsättningar i ämnen där publicering i
internationella tidskrifter inte väger tungt tenderar vara mer godtycklig och subjektiv. Detta riskerar att cementera
personliga beroendeförhållanden, klassfördomar och internrekrytering på bekostnad av skicklighet.
Problemet med New Public Management är i sig inte mätning och värdering av vetenskaplig verksamhet. Tvärtom
kan vi behöva nya indikatorer över exempelvis monografiers vetenskapliga kvalitet. Mer resurser bör också läggas
på att vetenskapligt granska grundvalarna för bedömningar av forskares och universitetslärares prestationer.
Problemet är förväntningen att all vetenskap ska mätas efter en formaliserad unilinjär skala i enlighet med något
slags uppnådd kvasi-konsensus. Istället bör vetenskaplig pluralism vara ett eftersträvansvärt mål. Utan sådan
pluralism riskerar mätobjektet att skadas. Indikatorer kan aldrig fånga allt som är vetenskaplig kvalitét och
skicklighet. Det är svårt att på förhand identifiera nydanande forskning. Vad som kan uppfattas som onyttigt eller av
låg vetenskaplig kvalitét i en viss tid kan senare visa sig vara av stor relevans för fortsatta vetenskapliga genombrott.
Dagens moderna samhälle behöver en samhällskritisk forskning. Vetenskapsfält där paradigm inte utmanas tenderar
så småningom förtvina och stå handfallna inför nya företeelser och kriser. Sociala rörelser som ifrågasätter rådande
uppfattningar om vad som är samhällsnytta är centrala för vilket utrymme som skapas inom akademin för
heterodoxa perspektiv och vilket genomslag de får i utbildningen.
Allmänheten och vetenskapssamhället bör förvänta sig att forskare ser det som sin etiska skyldighet att säga sin
mening i vetenskapliga frågor, även om detta skulle utmana maktstrukturer och starka sociala nätverk i samhället
och akademin. Mer autonomi till universiteten är inte samma sak som mer autonomi till forskare. För att stärka den
enskilde forskarens ställning och integritet behövs snarare mer av nationell (och i förlängningen internationell)
standardisering och konkurrens, främst via forskningsråden. Academic Rights Watch har genom flera
uppmärksammade fall visat på att New Public Management och autonomireformen har lett till minskad akademisk
frihet för enskilda forskare och mer av toppstyrning. Den långa period som forskare utsätts för av otrygga
anställningar, oklara karriärvägar, bristande delaktighet i beslut och personlig beroendeställning bidrar till okritisk
konformism. Många potentiellt nydanande forskare sållas ut i processen. Mot denna bakgrund bör nydisputerade få
en reell möjlighet att i nationell konkurrens erhålla meriteringsanställning. En idé som skulle kunna prövas är statlig
tillsvidareanställning av alla som antas som docenter, vilket förutsätter nationell standardisering av varje
ämnesinriktning och placering dit behoven finns. Det skulle innebära en mindre godtycklig karriärväg än vad som är
fallet idag, samt att mera av fokus läggs på att bli vetenskapligt framstående internationellt.

Vetenskaplig skicklighet är en nödvändig (men inte tillräcklig) förutsättning för pedagogisk skicklighet och
akademiskt ledarskap. Idag ställs i allt högre utsträckning formella krav för anställning som professor, och ibland
även lektor, som inte handlar om vetenskaplig skicklighet. Pedagogisk och administrativ utövning genomgår dock
sällan samma typ av kritiska prövning som vetenskaplig produktion. Många formaliserade krav handlar mer om
erfarenhet än skicklighet. Till skillnad från exempelvis publiceringar i internationella tidskrifter som bedöms efter
resultat, där alla har möjlighet att skicka in manuskript för bedömning, ges inte alla forskare i hela landet samma
möjligheter till pedagogisk och administrativ meritering givet kompetens. Bedömning av skicklighet bör i så stor
utsträckning som möjligt göras på basis av meriter som alla forskare har haft möjlighet att uppnå. För att skapa starka
framtida forskningsmiljöer bör en andel av forskarutbildningens resurser fördelas i nationell konkurrens till de för
framtiden mest lovande forskarna.
Akademins byråkratisering, förvandlingen av student till kund, urholkning av vetenskaplig skicklighet som grund
för högre akademiska titlar, otrygga anställningar, grovt använd kvantifiering, och decentraliserad toppstyrning är
olika sidor av samma process – en statligt sanktionerad kommodifiering av kunskapsproduktion för en massmarknad,
som samtidigt innebär ett slags avfeodalisering. En modernisering och internationalisering av svensk akademi är
nödvändig, men formerna för den bör utformas så att vetenskapens grundläggande kännetecken som öppen,
nyfikenhetsdriven och kritiskt prövande samtidigt inte undermineras.
2) vilka visioner har du för forskningen inom ditt vetenskapsfält framöver?
Svenskt ekonomisk historia är idag ett dynamiskt ämne som innefattar många inriktningar, och som är alltmer
internationaliserad. Den kulturella vändningen inom det svenska historieämnet har bidragit till att försvaga
socialhistorien. Det skapar ett ännu större behov av ekonomisk historisk-forskning. Att ge en vision av ämnet på litet
utrymme kan omöjligen ge rättvisa åt alla områden. Istället vill jag här fokusera på mitt vetenskapsfält som är
historisk statistik, som möjliggör analys och teoriutveckling av långa ekonomiska och sociala processer. Sverige har
en unik ställning med historiska data över flera områden som går längre tillbaka i tiden än i andra länder. Svenska
ekonomhistoriker har gjort viktiga bidrag till historiska studier av bland annat demografi, ekonomisk tillväxt, miljö,
klimat, genusarbetsdelning, priser, konjunkturcykler, monetära relationer, finansiella system, företagsräkenskaper,
och inkomst- och förmögenhetsfördelning. De flesta av dessa områden har i någon mån historisk statistik som grund.
HS-området saknar fortfarande en tillräckligt bra generell teori av mänsklighetens utveckling, med samma
ställning som evolutionsläran inom biologin. Är en sådan ”grand theory” ens möjlig eller önskvärd? Även om
tillväxtmodeller, senast unified growth theory, gett viktiga verktyg att förklara vissa aspekter av ekonomins
utveckling från mänsklighetens gryning till idag, har samhällets historia hittills visat sig vara alltför komplex och
mångfacetterad för att fångas i deducerade lagar. I samband med Söderhavsbubblan sägs Isaac Newton ha sagt att
stjärnors förflyttning kunde han beräkna, men inte människors galenskap. Kriser, konflikter och krig är inte bara
avvikelser från en trend, som det ibland antas i olika modeller, utan en endogen del av det ekonomiska och sociala
systemet. Kanske finns ännu inte ens den matematik som krävs för att förklara dylika fenomen. En annan väg är
induktiv – att först kvantitativt kartlägga hela mänsklighetens historia. Datorisering och digitalisering, och tidigare
infrastrukturella satsningar, har skapat tidigare aldrig föreställda möjligheter till att göra det. Komparativ svensk
forskning kan göra avgörande bidrag.
Rekonstruktion av historiska dataserier är i sig en krävande vetenskaplig uppgift, men är sällan publiceringsbar i
ledande internationella tidskrifter, speciellt om den är alltför detaljerad i sin källkritiska diskussion. Samtidigt är
sådana historiska rekonstruktioner efterfrågade av forskare internationellt. Rekonstruktion av historisk statistik är
problematisk då definitioner ändras över tid, och kräver också en kvalitativ analys. Olika tidsseriebrott uppstår. Även
utan tidsseriebrott kan samma variabel ha olika innebörd under olika historiska perioder. Det är en stor skillnad
mellan insamlande av löpande statistik, där det ofta är möjligt att få de statistiska data som efterfrågas, och
insamlande av historisk statistik, där forskaren försöker att på bästa möjliga sätt använda den data som råkar finnas
tillgänglig. Länkning av tidsserier kräver inte minst kunskaper om aktuella historiska förhållanden. För att utveckla
historisk statistik som ett ledande internationellt fält i Sverige behövs en nationell kraftsamling och ett samarbete
med andra samhällsvetenskapliga ämnen. På internationell nivå behövs nya publiceringskanaler, med peer-review
förfarande inom ramen för ett mer flexibelt format än dagens internationella tidskrifter.

Min vision omfattar också ett strategiskt samarbete med andra ekonomiska vetenskaper. Den rådande
situationen – där samarbete nästan är obefintlig – är sub-optimal ur ett samhällsperspektiv. Det finns stora kulturella
skillnader mellan ekonomisk historia och nationalekonomi. Samtidigt gör skillnaderna att dessa två ämnen skulle
kunna komplettera varandra både inom forskning och utbildning. Forskarutbildningarna i nationalekonomi
tillhandahåller inte tillräckliga kunskaper i källkritik, heterodox ekonomisk teori, social teori, doktrinhistoria,
vetenskapsteori, begreppsanalys, kvalitativa metoder och ekonomisk och social historia, vilka är självklara
komponenter i forskarutbildningarna i ekonomisk historia. Svenska ekonomhistoriker har idag bristfälliga kunskaper
i ekonomisk modellering, ekonometri och matematik, samtidigt som det i allt högre utsträckning förutsätts sådana
för att kunna publicera sig i internationellt ledande ekonomisk-historiska tidskrifter. Denna situation är en
konsekvens av akademisk specialisering. Idag finns ett stort behov av återintegrering. De kulturella skillnaderna
mellan ekonomisk historia, speciellt business history, och företagsekonomi är mindre, inte minst vad gäller
vetenskapssyn och metod. Business history analyserar företags och bankers organisation och styrning genom arkiv,
och bidrar med mer komplexa förklaringar av aktörers beteenden (t ex inför och under finanskriser) än vad som är
möjligt med enbart matematiska vinstmaximeringsmodeller. Denna forskning står nära företagsekonomi.
Nationalekonomi som ämne genomgår för närvarande en spännande utveckling internationellt, med en vändning
mot övrig samhällsvetenskap och ett ökat intresse för historiska data (senast Pikettys omtalade bok). Experimentell
ekonomi är ett framväxande fält, där vissa psykologiska företeelser beaktas, även om inte den axiomatiskt-deduktiva
metoden därigenom ifrågasätts. Den viktigaste ekonomiska empirin kan erbjudas av historien. Idag fattas många
beslut om ekonomisk politik på basis av modeller som använder data som inte går längre tillbaka i tiden än 10-20 år.
Ett samarbete mellan nationalekonomer och ekonomhistoriker skulle kunna kombinera nyvunna insikter inom
ekonomisk teori och ekonometri med historisk och kvalitativ forskning. Ett annat bidrag är att utveckla ekonomisk
filosofi och begreppsanalys. Ett problem är att många makroekonomiska begrepp är konstruerade som underlag för
ekonomisk politik snarare än för vetenskaplig analys. Ett exempel är bruttonationalprodukten, vars officiella
definition varken är logisk konsistent eller genusneutral. Forskning kring historisk statistik visar att rådande
ekonomisk begreppsanvändning inte är kontextlös, utan förändras och beror på sociala styrkeförhållanden.
Avancerad ekonometri kan inte kompensera för bristfälligt definierade och rekonstruerade data.
Ett samarbete mellan de ekonomiska vetenskaperna kan även bidra till att utveckla heterodox ekonomi. Svensk
nationalekonomi har en imponerande ställning i det internationella vetenskapssamhället, men det har också skett
på bekostnad av vetenskaplig pluralism. Post-keynesiansk, feministisk, nyösterrikisk och marxistisk ekonomi finns
knappt på svenska universitet och högskolor. Det är svårt att publicera artiklar med sådana utgångspunkter i de
högst rankade nationalekonomiska tidskrifterna. Då ekonomisk teori har en svag förankring inom övriga HS-området
har heterodox ekonomisk teori inte heller kunnat hitta någon bas utanför nationalekonomin, möjligtvis med
undantag för schumpeteriansk teori inom företagsekonomi. Viktiga bidrag inom heterodox ekonomi är analysen av
marknaden som en social relation, teoretiseringen av fullständig osäkerhet samt att makroekonomin ges en
självständig ontologisk ställning i förhållande till mikroekonomin. Den senaste finanskrisen har tagit huvudfåran
inom nationalekonomin på sängen. Det finns idag ett sökande efter alternativa teorier om varför ekonomiska kriser
uppstår. Sökandet efter en mer empiriskt och historiskt förankrad ekonomi liknar situationen efter 30-talsdepressionen. Paradigmatisk vetenskap bedrivs i mötesplatsen mellan ortodoxi och heterodoxi i en miljö som präglas
av pluralism angående vad som är god vetenskap. En vändning till ekonomisk historia kommer vara en viktig del av
ett möjligt framtida paradigmbrott.
/Rodney Edvinsson, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet
och Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala universitet
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forskning
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VR undrar om vilka förväntningar allmänheten, vetenskapssamhället och de politiska beslutsfattarna bör
ha på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och vilka visioner jag har för forskningen inom
mitt vetenskapsfält framöver. I min reflektion nedan så försöker jag besvara dessa två frågor på samma
gång. Jag kommer inte att gå in på frågor som förvisso är av stor vikt men tämligen självklara, t ex att
forskning bedrivs på ett redligt och metodmässigt sunt vis, att den integreras i undervisningen på våra
universitet och högskolor, mm. Jag kommer också att ha ett bredare perspektiv än mig eget
forskningsfält och snarare tänka på hela HS-området.
Vad jag tycker att allmänheten, vetenskapssamhället och de politiska beslutsfattarna kan förväntas sig
är att humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning tar sig an de stora frågorna och utmaningarna som
mänskligheten står inför. Detta kräver långsiktig och ofta tvärvetenskaplig forskning av internationell
toppklass. Man behöver knyta samman forskare från olika discipliner under tre till åtta år för att
därigenom producera forskning som är genuint informerad av kunskap och metoder från flera områden.
Det ger också större möjliget att framställa policyrelevanta resultat då mer abstrakta idéer från vissa
områden (t ex politisk filosofi) ofta kräver belysning av mer empiriskt och policyinriktade ämnen (t ex
delar av ekonomi och statsvetenskap). Genom min erfarenhet från det Fransk-svenska programmet i filosofi
och ekonomi vet jag vikten av att forskare möts över längre tid för att tvärvetenskapliga samarbeten ska bli
lyckosamma. Det behövs också personer i gruppen som kan kommunicera med forskare från olika fält, d
v s fungera som en brygga mellan olika vetenskapliga traditioner och språk, och där kommer inte minst
seniora forskare med sådana erfarenheter att spela en viktig roll.
Låt mig ge några exempel på sådana stora frågor som jag hoppas vi kommer att kunna tackla inom
HS-området framöver:
•

Vårt ansvar mot framtida generationer. Hur vi ska hantera klimatförändringen har stigit fram som
vår tids stora ödesfråga där beslut idag kommer att ha konsekvenser för livsförhållandena väldigt
långt in i framtiden. Huvudfråga är hur man ska värdera framtida liv och deras välfärd i våra beslut,
en fråga som har en direkt koppling till ytterst viktiga praktiska problem, som klimatförändring,
överbefolkning, utrotning av djurarter och människosläktets överlevnad. Här behöver man
samarbete mellan forskare i filosofi och ekonomi men också forskare inom statsvetenskap, sociologi
och företagsekonomi som kan ta sig an frågan om vilka institutionella förändringar som krävs nu för
att vi ska kunna hantera vårt ansvar mot framtida generationer.

•

Demokrati för det 21:a århundradet. Den politiska utvecklingen under de senaste trettio åren och
de miljöproblem som mänskligheten nu står inför har gjort reflektioner kring demokratins natur och
värde allt mer brådskande och viktigt. Å ena sidan har ett antal länder bytt politiska system från
enpartisystem, diktaturer och minoritetsstyre till någon form av demokratiska system. Detta ger
intrycket av en seger för demokratin. Å andra sidan så tycks multinationella företag, övernationella
stater och institutioner tillskansa sig makt från demokratiskt valda nationella regeringar till förmån
för icke-valda organ. I de etablerade demokratierna har väljarnas missnöje med politiska partier och
den demokratiska processen ökat samtidigt som valdeltagandet har minskat. Det demokratiska
styrelseskicket har dessutom, både i teorin och i praktiken, en slags "nutidsbias" då den endast
avspeglar nu existerande människors preferenser (de är de som röstar i valen). Samtidigt är det
framtida människor som kommer att få bära bördorna av många av de beslut som fattas i dag.
Klimatförändringen t ex kommer mestadels att påverka framtida generationer. Dessa aspekter tyder
på en kris för demokratins position som det bästa styrelseskicket. Mot bakgrund av detta behöver vi
igen ställa grundläggande frågor om omfattningen och gränserna för demokratiskt styre och dess
värdemässiga grund. Vilka frågor bör beslutas demokratiskt? Vad är den lämpliga domänen för
demokratiskt styre? Är dess domän bara nationalstater eller bör den även tillämpas på övernationella
stater av betydande storlek eller kanske till och med globalt? Kan det appliceras på icke-geografiska
enheter som internationella institutioner och företag? Kan framtida människors intressen
representeras bättre i den nuvarande demokratiska ordningen? Är en sådan representation förenlig
med ett demokratiskt system? Kärnfrågan som löper igenom alla dessa frågor är: Vem ska ha rätt att
delta i vilka beslutsprocesser? Här behövs sammarbete mellan politiska filosofer, statsvetare,
national- och företagsekonomer, ekonomihistoriker, m fl.

•

Nya teknologier och mänsklighetens framtid: Den tekniska utvecklingen på 1900-talet gick i en
aldrig tidigare skådad takt och livsförhållandena idag är på många sätt väldigt olika jämfört med år
1900. Det är mycket troligt att förändringarna under 2000-talet kommer att bli ännu mer
revolutionerande p g a framsteg inom vetenskap, teknik och medicin. Exempel på områden är
förbättringar av människans förmågor (fysiska, kognitiva, humör och livsförlängning) m h a
läkemedel, genteknologi och andra tekniker; syntetisk biologi; artificiell intelligens (AI);
nanoteknologi; avancerad övervakningsteknik; geoteknik (dvs avsiktlig global förändring av jordens
miljön för att hantera klimatfrågan). Det är lätt att föreställa sig att någon av dessa teknologier
kommer att producera stora vinster för mänskligheten i termer av välstånd och välmåga. Men även
de potentiella riskerna är stora. Experter på olika globala katastrofrisker uppskattade i en enkät från
2008 att sannolikhet att den mänskliga arten kommer att dö ut före 2100 är så hög som en 19% och
att de största riskerna kommer från nya teknologier. T ex kan framsteg inom syntetisk biologi utlösa
(avsiktligt eller oavsiktligt) globala epidemier och liknande katastrofer kan uppstå från
självreproducerande nanorobotar. Det är av yttersta vikt för att uppskatta sannolikheten för sådana

händelser, och för att förstå hur de kan undvikas. Huvudfrågorna som pockar på svar är (1) ”Om vi
vill säkra en god framtid för mänskligheten, vilka forskningsområden inom naturvetenskap, teknik
och medicin är viktigast att prioritera, vilka områden är mindre brådskande och vilka områden (om
några) bör undvikas helt och hållet?” och (2) ”Hur kan forskningsprioriteringar i enlighet med svaret
på första frågan bäst förverkligas med tanke på världens politiska situation och institutionella
struktur? Här behövs samarbete mellan matematiker, filosofer, datavetare, miljösystemanalytiker, AIforskare, vetenskapshistoriker, m fl.
•

Diskriminering, feminism och rasstudier. Inom postkolonial teori, genusvetenskap och filosofi
har den dominanta diskussionen av diskriminering, sexism, och rasism varit från ett historiskt,
litterärt och diskursivt perspektiv. Dessa perspektiv har på senare tid kompletterats av mer empiriska
ansatser i ekonomi, psykologi och statsvetenskap. Inom analytisk feminism och analytiska rasstudier
(”analytical race studies”) angriper man dessa problem med metoder och verktyg från framförallt
analytisk filosofi (moralfilosofi, politisk filosofi) men även från nationalekonomi och analytisk
sociologi. Typiska problem som är föremål för undersökning är hur man ska förstå begrepp som ras
och etnicitet; hur ras respektive etnicitet konstrueras i en modern ”färgblind” värld; om omedveten
bias (”implicit bias”) i beteende är evidens för rasitiska och sexistiska fördomar; vad utgör
diskriminering och när är den otillbörlig; om positiv särbehandling är förenlig med liberala idéer om
lika möjligheter; och hur liberala och rättighetsbaserade samhällen ska förhålla sig till krav på
särbehandling och erkännande av gruppidentiteter. Det finns redan en växande om än liten litteratur
inom analytisk feminism medan analytiska rasstudier kan sägas vara i sitt födelseskede. Det är av vikt
att stärka denna nya men viktiga forskningsinriktning som naturligtvis har en stor potential att göra
ett avtryck i den intensiva debatt som förs om dessa frågor i Sverige och internationellt och också
kan ge svar på pockande frågor som det mångkulturella samhället och tillväxten av främlingsfientliga
rörelser ställer oss inför. Sådana ansatser skulle involvera filosofer, genusvetare, forskare inom
rasstudier, historiker och sociologer.
För att få till forskningssamarbeten av ovanstående typ krävs en viss flexibilitet vad gäller

bidragsformer, både avseende storlek och utformning. Naturligtvis behövs projektbidrag av det slag som
VR för närvarande delar ut, där enskilda forskare söker bidrag för väl avgränsade projekt och där
bedömningen avgörs av projektets kvalitet. Men det behövs också större medel som kan sökas av några
ledande forskare för att knyta samman forskare från olika discipliner under 3-8 år för att därigenom
producera forskning som är genuint informerad av kunskap och metoder från flera områden. För att
detta ska vara attraktivt för ledande seniora forskare krävs dock att man är generös med att ge medel för
administrativt stöd då ingen toppforskare är intresserad av att bli förvandlad till forskningsadministratör
utan ordentlig tid för egen forskning. Den ledande forskaren ska aktivt formulera spännande och
fruktbara forskningsteman och söka upp lämpliga forskare för att bilda grupper som kan söka externa

medel för forskning men han/hon ska inte, som det oftast är idag, behöva ägna större delen av sin tid till
detta och till att skriva själva ansökan. Därför är det mycket önskvärt om det fanns möjlighet för
etablerade forskare att söka rejäla initieringsbidrag under enklare former för att på en kortare tid anställa
en forskningskoordinator som arbetar med ansökan. För sådan initieringsansökan ska det inte krävas att
man skriver en detaljerad och arbetskrävande projektansökan, utan där man kan hänvisa till den
forskning man bedriver och de meriter man har. Man behöver också vara generös med administrativt
stöd för själva det tvärvetenskapliga forskningsprojektet då projekt som involverar många personer från
olika discipliner tar mer administrativa resurser i anspråk.
Låt mig säga några ord om den tvärvetenskapliga forskningens natur då det finns en viss oklarhet
om vad som räknas inom detta område. Den bästa tvärvetenskapen är ofta inte alls den som innebär att
två vetenskaper metod- och ämnesmässigt smälter samman, vilket finansiärer titt och tätt verkar ha i
åtanke i sina utlysningar. Den bästa tvärvetenskapen är snarare av mindre genomgripande karaktär och
innefattar tvärvetenskapliga möten, seminarier och workshops över längre tid där man tar sig an olika
aspekter av samma fråga från olika vetenskapliga perspektiv, man drar nytta av varandras kritik och
resultat mm, men man publicerar fortfarande inom sina respektive discipliner. Denna ansats har fungerat
ypperligt i det Fransk-svenska programmet i ekonomi och filosofi. Den gör det också lättare att
uppehålla den vetenskapliga kvalitén då granskningen av resultaten sker på traditionellt vis av referees för
de bästa tidskrifterna och bokförlagen.
Slutligen, hur önskar jag att allmänheten, vetenskapssamhället och de politiska beslutsfattarna
ser på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i framtiden? Jag hoppas att de ser forskare inom
HS-området som viktiga aktörer i den offentliga debatten genom högklassig forskning som visar hur
vetenskapen kan bidra när det gäller lösningen av viktiga samhällsfrågor och framtidens utmaningar.
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Allt som oftast möter jag som samhällsvetenskaplig forskare mycket lågt ställda förväntningar på
samhällsvetenskapen. Dessa återspeglas ofta i uppfattningar om ”pseudo-vetenskap som aldrig ger några
raka svar”. Naturvetenskap, å andra sidan, ”levererar”: teknologier, svar på frågor, patent och produkter.
Enligt min mening är det inte realistiskt, eller produktivt, att ställa samma typ av förväntningar – svar på
frågor, teknologier, produkter och patent – på samhällsvetenskapen som på naturvetenskaperna. En
anledning till detta är att principen om reflexivitet är mer framträdande inom samhällsvetenskapen. I
kontrast till atomer kan de individer, grupper eller processer vi studerar förstå att de studeras och kan
därmed ändra beteende på grund av att de studeras. En annan anledning är att när naturvetenskap bygger på
axiom och tidigare sanningar är en av de stora poängerna med humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning att ifrågasätta det tidigare tagna för givet. Svaren blir då ofta mindre raka, snabba, och formlerna
och patenten finns därför nästan aldrig inom samhällsvetenskapen. Man bör inte heller, tycker jag, förvänta
sig att de ska finnas.
Detta innebär inte att det är befogat att ha lägre ställda förväntningar på samhällsvetenskaperna – snarare
tvärtom. Skillnaden i förväntansbilden rymmer en ljuv ironi. De frågor där vi som mest frenetiskt söker svar
inom naturvetenskapen – framförallt hälsa och resursfrågor i vid mening – är i grunden mänskliga skapelser,
och de kan därför bara lösas av förändringar i hur människor beter sig enskilt och i grupper. Tekniska
lösningar är reaktiva, i den meningen att de möjligtvis kan förmildra effekterna av mänskligt beteende –
men de har inte potentialen att ändra en underliggande samhällelig problematik. Internet i all ära, men det
är marknadsekonomin som har förvandlat både mormor och atmosfären till handelsvaror. Därför är det är
endast genom att förstå konsekvenserna av en marknadsekonomi som samhällelig organisationsform och
därigenom möjliggöra en föreställning om alternativa idéer för samhällets organisation som vi kan komma
tillrätta med de problem som följer av att betrakta mormor som en vara.
Om man bara överför den typen av förväntningar man har på naturvetenskaper till humaniora och
samhällsvetenskapen riskerar man att förminska, snarare än förbättra, dess inverkan på vår gemensamma
framtid. Ställer man förväntningar på produkter, ”klara” svar och formler för beteende kommer man till viss
del att få sådant levererat, men till priset av att djupet att kunna gå bakom de förgivettagna ramarna för de
samhällsnormer som gäller för dagen. Kanske borde vi omformulera frågeställningen: fråga inte vilka
1

förväntningar man kan ha på samhällsvetenskapen utan hur du kan ställa förväntningar på
samhällsvetenskapen. Allmänheten, vetenskapssamhället och beslutfattarna bör förvänta sig att humanistisk
och samhällsvetenskaplig forskning a) visar oss (som mänsklighet), i en exposé tradition hur vi ser ut och
varför och b) möjliggör för oss att föreställa oss hur det skulle kunna vara.
När det gäller mitt vetenskapsfält, företagsekonomi, ser jag ett starkare engagemang för centrala
samhällsfrågor som kritiskt för ämnets fortsatta relevans. Det antas ofta att företagsekonomi är begränsat
till hur företag ska tjäna mer pengar, eller hur de ska skötas för att bli långlivade. Företagsekonomi kan, och
har, ha en betydligt mer samhällscentral roll än detta. Företagsekonomi är samhällsvetenskap, och min
övergripande vision är att företagsekonomi ska bli en mer tydligt samhällsrelevant vetenskap.
Samhällsorganisation har, under de senaste årtiondena, kommit att handla i allt större utsträckning om
ekonomi och organisation: allt kan (och det antas ofta att det bör) omorganiseras för att få ekonomin att
fungera bättre. I många fall antas det även att ekonomin (läs ”konkurrens” eller ”marknad”) kan få
organisationen av samhället att fungera bättre. Dessa är starka antaganden som i många fall har antagit en
status av självklarhet, mycket genom de till synes ”klara” svaren på frågor kring samhällsorganisation som
kan härledas genom en speciell läsning av viss nationalekonomisk teori. Företagsekonomi, med en mer
eklektisk teoribildning än nationalekonomin och med en djup förankring i hur organisationer och
organisering sker, har en helt central roll att informera och kritisera dagens och morgondagens
samhällsdebatt och samhällsorganisation.
Skolor, universitet, vård och flera andra samhällscentrala aktiviteter har omorganiserats radikalt under de
senaste decennierna. Namnen på dessa reformer må växla, men ett ökat inslag av ekonomiserande och
ekonomiskt tänkande löper som en sammanhållande tråd genom dessa. Nationalekonomiska resonemang
har ofta åberopats som vetenskaplig grund för dessa reformer, men en företagsekonomisk förståelse behövs
för att förstå hur samhället förändras. Det handlar i allra högsta grad om reflexivitet; när vi förändrar sättet
vi behandlar varandra så förändrar vi både oss själva och andra. Hur förändrar det en skola och dess
verksamhet att bli konkurrensutsatt? Där kollegialitet tidigare organiserade interaktionen lärare emellan, vad
sker om det är rivalitet? Är en lärare den samma om elever blir kunder? Hur organiseras samarbete under
konkurrens? Fungerar det som motivation, vilket antas i konkurrensmodeller, att bli bortvald (av en elev, en
vårdtagare eller en kund)? Frågorna är många, men de ekonomiska vetenskaperna är oss, hittills, svaren
skyldiga.
2

Dessa är exempel på frågeställningar som jag vill ses en framtida företagsekonomisk forskning hantera. En
viktig del i en sådan utveckling är att hitta vägar genom vilket nationalekonomiska och företagsekonomiska
teoribildningar, synsätt och studier kan i möjligaste mån komplettera – snarare än att ersätta – varandra.

3

Johan Östling

Humanisternas kunskapsuppdrag

De allra senaste åren har det gått att notera ett atmosfärskifte i den svenska debatten om
humaniora. Den krisens retorik som satte sin prägel på diskussionen under det föregående
decenniet är inte längre allestädes närvarande. Det innebär inte att avgörande förhållanden –
resurstilldelning, forskningspolitiska prioriteringar, samhällets uppfattning om vad som
kännetecknar angelägen vetenskap – har förändrats till humanisternas fördel. Men det finns
flera tecken som tyder på att svenska humanister har börjat ompröva sin självförståelse – och
i förlängningen möjligen sitt kunskapsuppdrag.
Anders Ekströms och Sverker Sörlins ambitiösa bok Alltings mått stod för något nytt
när den kom ut 2012. Vid sidan av fylliga historiska teckningar och analyser av samtiden
argumenterade författarduon konsekvent för humanioras betydelse för samhället.
Humanisternas raison d’être var för Ekström och Sörlin inte som bärare av traditionen,
bildningen eller ens det kritiska tänkandet. I stället talade de genomgående om samhällets
behov av humanistisk kunskap.
Härvidlag har deras bok troligen redan haft inflytande, åtminstone över en intern
akademisk diskussion. Långt fler talar i dag om ”humanistisk kunskap” än för bara något år
sedan. I fjol utkom dessutom Till vilken nytta?, där Tomas Forser och Thomas Karlsohn
samlat bidrag från trettiofyra forskare och skribenter om humanioras predikament och
framtid (jag skrev själv en text). Åtskilliga kapitel var systemkritiska, men hos många fanns
det också en önskan att formulera något mer framåtsyftande. Denna anda avspeglades i
undertiteln: En bok om humanioras möjligheter.
Det går att finna fler exempel från senare tid på humanister som framhäver sin egen
samhällsrelevans. Den humanistiska tankesmedjan Humtank, som lanserades i april 2014,
skall de kommande tre år ”visa på de humanistiska ämnenas nödvändighet för
samhällsutvecklingen”. Också den norska rapporten Hva skal vi med humaniora? utmärks
av en milt offensiv ton. ”Samfunnet har behov for humanistisk kunnskap” slår författarna, sju
yngre Osloprofessorer, fast i rapportens första mening.
I grund och botten välkomnar jag denna nya inriktning på debatten. Den förefaller
mycket mer konstruktiv än den på en gång uppgivna och nostalgiska stämning som för inte
länge sedan dominerade. När det är sagt finns det en risk att repertoaren begränsas och att
en ensidig uppfattning om humanioras värde stadfästs, i värsta form av ett slags
nyinstrumentalism. Det är förhoppningsvis sant att humaniora kan lämna avgörande bidrag
till att lösa många av mänsklighetens stora problem. Men denna upptagenhet vid samhällets

stora utmaningar, grand societal challenges, kan samtidigt inskränka kunskapsuppdraget.
Hos exempelvis Ekström och Sörlin framstår humaniora mer som en vetenskap för samhället
än som en vetenskap om människan som kulturvarelse. De tar avstånd från ett ekonomistiskt
nyttobegrepp och vinnlägger sig om att påvisa hur användbart humanistiskt vetande kan
vara, men deras ideal är och förblir kunskap i samhällets tjänst. Därför finns skäl att
påminna om andra aspekter av kunskapsprocessen.
Alltsedan högmedeltiden har universitetet haft som uppgift att tillhandahålla
kvalificerad yrkesutbildning, under lång tid uteslutande för blivande präster, läkare och
jurister. Därjämte fanns det en filosofisk fakultet som var inriktad mot de lägre, förberedande
studierna, utan klar professionell målsättning. Från början av 1800-talet började dess
verksamhet att växa och öka i betydelse. Även om fakultetens ämnen kunde ligga till grund
för en framtida yrkeskarriär hade de det gemensamt att de också förmedlade allmänna
färdigheter och insikter. Det gällde botanik och partikelfysik, socialpsykologi och
nationalekonomi, iranistik och konstvetenskap. Under 1900-talet var det i synnerhet sant för
de humanistiska disciplinerna.
Vid det moderna universitetet har det följaktligen alltid existerat både större och
mindre ämnen som inte har haft en utpräglad yrkeskaraktär. Det har funnits olika sätt att
argumentera för deras existensberättigande. Många svenska humanister har de senaste
decennierna rättfärdigat sin sysselsättning med att den inte bara befordrar
professionskunskaper, utan även främjar kommunikation, kulturell kompetens, kritiskt
tänkande eller förmågan att problematisera och se saker i sitt sammanhang. Längre tillbaka
fanns det ett annat lösenord: bildning. Det upplevde sin glansperiod under årtiondena
omkring 1900, men utmönstrades successivt under efterkrigstiden. Sedan en tid tillbaka
förekommer det emellertid återigen i den allmänna debatten, även om åtskilliga verksamma
humanister fortfarande ogärna tar det i sin mun.
Är bildningsbegreppet lämpligt för att fånga de dimensioner av kunskapstillägnelsen
som inte kan inordnas i de yrkesinriktade programmen? Min misstanke är att det vidlåds av
för många tvetydiga konnotationer för att vara riktigt verkningsfullt under 2010-talet. Ändå
finns det skäl att dröja vid det. Ur ett historiskt perspektiv är bildningstanken en
manifestation av ett pedagogiskt synsätt där personlighetsdaning eller medborgarfostran står
i centrum för kunskapstillägnelsen. Det är en vision om hur människan och kulturen kan
formas, vilket inte hindrar att det inom sig rymmer en rad spänningar: mellan individuell
utveckling och kollektiv skolning, mellan fast pensum och fri forskning, mellan
traditionsförvaltning och traditionskritik.
Oavsett begreppsbruk utgör den historiska bildningsdiskussionen ett intellektuellt arv
som humanister och för den delen samhällsvetare inte kan ignorera när de reflekterar över
sin egen uppgift som lärare och forskare. Precis som flera debattörer på sistone har pläderat

för betydelsen av humanistisk kunskap för att möta samhällets stora utmaningar bör vi
anstränga oss för att formulera en ny förståelse för de aspekter av den högre utbildningen
som inte handlar om att förmedla och tillgodogöra sig specifika yrkesfärdigheter. I en tid när
”anställningsbarhet” är ett officiellt honnörsord och högskolan betraktas som
kunskapssamhällets fabriker är detta en grannlaga uppgift.
En seriös reflexion över det humanistiska kunskapsuppdraget kan knappast äga rum i
ett vakuum; den måste relateras till vår tids genomgripande förändringar av det större
kunskapssystemet. Skolans avinstitutionalisering, offentlighetens och medievanornas
transformation, marknadslogikens genomslag inom alltfler samhällssfärer, globaliseringens
effekter – allt påverkar villkoren för framtidens universitet. Och allt måste beaktas om vi vill
forma kunskapsprocesser som inte enbart handlar om yrkesutbildning, utan även om att
utveckla människor och medborgare.

Johan Östling är docent i historia och Pro Futura-forskare vid Lunds universitet och
Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala.*

*

Mina resonemang griper delvis tillbaka på bidrag som jag har skrivit de senaste åren, däribland ”Onyttiga studier

har fått en liten renässans”, Svenska Dagbladet, 31/3 2011, ”Humanisters betydelse för samhället”, Respons,
2014:3 samt flera texter som härrör ur min pågående forskning om Humboldttraditionen och universitetets idé.

Maja Schlüter
Expectations from society, policy makers and the scientific community
We live in a rapidly changing world where humans increasingly have the capacity to change the
biosphere from local to global scales while at the same time strongly depending on it for their wellbeing. In view of this interdependency we need to better understand the nature and implications of
interactions between human behavior, the social, institutional and political structures and processes
that shape them and the bio-physical processes that provide the living basis for all life on the planet.
Humans and ecosystems co-evolve, i.e. feedbacks between human action, ecosystem change and
subsequent change in human behavior determine future pathways. The non-linear and adaptive nature
of human-environment systems, also called social-ecological systems (SES), the complexity of
interactions across multiple scales, boundedly rational and strategic human behavior, etc. give rise to
uncertainty and surprises that pose significant challenges for management and governance.
Acknowledging the interdependent and complex adaptive nature of SES demands for approaches in
science and policymaking that 1) take into account interdependencies between humans and natural
systems or critical lacks thereof, e.g. when policies are developed without consideration of ecological
impacts and subsequent effects on human well-being and 2) are able to cope with internal and external
change and seize them as opportunities to foster transitions towards more sustainable practices, 3) can
deal with uncertainties and unexpected events.
The social sciences have a fundamental contribution to make in addressing these challenges. While the
natural sciences have made great advances in understanding the dynamics of the biophysical world in
the face of global change, the human dimension and the role of human adaptive behavior from the
individual to the global level for the future state of regions and the whole earth is much less well
understood. However, human action and the social, institutional and political settings that shape it, is
critical for addressing today’s challenges. Society can expect from the social sciences to enhance our
understanding of the social consequences of global environmental change, possible future pathways
towards more sustainable use of the planet’s resources and, most importantly, options for individuals
and society for actions to reach such desirable pathways and enhance human well-being. This includes
novel insights into processes and structures that enable individuals, societies and the global community
to better adapt to emerging issues and develop policies and actions that maintain critical functions
within society and ecosystems.
Policymakers should expect from the social sciences insights and recommendations for how to build and
enhance the capacity of societies to cope and adapt to novel conditions and to transition towards more
sustainable pathways. Research is particularly needed with respect to how to deal with complex issues
arising from multiple processes interacting across scales, and with uncertainty arising from global
change and other drivers outlined above. This includes identifying ways to foster integration of
knowledge and learning as a prerequisite for adaptation, but also insights into incentives and
motivations for sustainable behaviors. For those of the scientific community interested in questions of
sustainability understanding human behavior and its motivations, i.e. how they are shaped by social,

institutional, political and ecological factors, as well as ways to incorporate these insights into the design
of policies and institutions is of utmost importance.
Visions for the future
In the following I specify my visions for five aspects of social science research that could help us to
address the environmental and social challenges of rapid global change.
1) Enhanced understanding of human individual and collective behavior and its feedbacks with the biophysical environment
In the context of resource or environmental management research and policy making is often based on
the assumption of rational, profit maximizing human behavior. However, the behavioral sciences are
uncovering a diversity of motivations that influence decision making and behavior among them social
norms, loss aversion, and reputation. Incorporating novel insights from sociology, psychology,
experimental economics, cognitive sciences, etc. in analyzing coupled human-environment systems will
enable us to develop a more realistic understanding of human and institutional responses to
environmental change. At the same time research in the behavioral sciences investigates the role of
environmental factors (e.g. experience of nature, interaction with nature, etc.) in shaping human
cognition and behavior. Answers to questions such as the following will allow us to better understand
and “forecast” possible future pathways.





What are patterns of individual, societal and global responses to global change? How do they
depend on given bio-physical and larger scale institutional contexts now and in the past?
How does the natural environment and changes thereof influence human cognition, decision
making and social interactions? How do humans and institutions deal with increasing
complexity? What are key behavioral motivations in different contexts and how can one bridge
the gap between pro-environmental intention and behavior.
How do actions and social processes interact across temporal, spatial and organizational scales;
e.g. what is the impact of global trade on well-being and ecosystems in local landscapes and vice
versa?

2) Identification of novel ways to create or foster sustainable societal, political and individual actions
and behaviors
Current approaches to address issues arising from global change often fail for various reasons. In the
future insights into human behavior and policy processes at different scales should inform the
development of policies and programs to enhance those features of coupled SES that enable adequate
responses and adaptation to unexpected and novel situations. These features include for instance 1)
spaces and options for the co-creation of knowledge amongst diverse actor groups with different
knowledge systems, such as scientific and tacit, 2) processes that foster learning and innovation, 3)
flexible institutional structures that enable continuous adaptation and in some cases radical change to
meet novel challenges. Our understanding of how to achieve a transition to more sustainable practices
for the use of renewable and non- renewable resources will be greatly enhanced.

3) Truly cross-disciplinary research and education
The need for inter- and transdisciplinary research has long been recognized however it still remains a
challenge. Building on past experiences, research on cross-disciplinary processes as well as new
generations of young scientist raised in interdisciplinary study courses, we will be better able to bridge
disciplinary boundaries and conduct truly integrative research that treats human-environment systems
as a single system (not as two separate systems with some links between them). Traditional disciplinary
structures in the academic system will become more open for cross-disciplinary research.
4) Development of new approaches and methods
The field will have developed new approaches and methods that 1) provide common analytical
frameworks for integrative studies of human-environment systems, 2) are able to capture the links
between social and ecological processes/feedbacks and the dynamics they give rise to, 3) incorporate
multiple perspectives in order to achieve higher confidence in our understanding of the dynamic of
these complex adaptive systems. The use of simulation modeling such as agent-based modeling for
exploration of the implications of given assumptions on human behavior and social or ecological
processes and the development of alternative pathways is more widely practiced.
5) New ways of teaching and communicating the human dimension of sustainability
Research and practice will have developed new approaches to teach and communicate complex issues
of global change and sustainability of human-environment systems. This includes questions regarding
how to communicate complexity and uncertainty, how to teach integrative thinking and approaches,
how to deal with the multitude of available frameworks, theories and past research.

Latour och den kulturvetenskapliga forskningens potential
På senare tid har jag läst mycket Latour. Latour heter Bruno i förnamn och är för närvarande
professor vid Sciences Po i Paris, men det behöver man sällan tillägga i Sverige. Det brukar
räcka med att nämna efternamnet för att de flesta humanister och samhällsvetare i de kretsar
där jag rör mig ska veta vem som åsyftas.
Latour skriver ibland tidskriftsartiklar. Bland världens forskare är han dock framför
allt känd för sina böcker. Till de mest uppmärksammade hör Laboratory Life (med Steve
Woolgar), The Pasteurization of France, Science in Action, We Have Never been Modern,
Pandora’s Hope, Politics of Nature och Reassembling the Social. De är alla mycket originella
och tankeväckande arbeten – om människan, historien, samhället, vetenskapen, lagen,
tekniken, politiken, naturen – som är genuint svåra att placera i disciplinära fack. Liksom så
många andra tongivande franska tänkare skriver Latour förvisso gärna på sitt modersmål.
Men hans böcker blir i regel snart översatta och utgivna på amerikanska eller brittiska
universitetsförlag. Så är också fallet med hans senaste monografi, An Inquiry into Modes of
Existence, som utkom på Harvard University Press 2013, ett år efter originalutgåvan.
Förutom att läsa vad Latour själv har skrivit har jag på senare tid också läst en hel del
om Latour i texter som författats av svenska forskare. Svenska humanister och samhällsvetare
citerar och refererar nämligen gärna Latour i sina arbeten. Vissa har honom som teoretisk
inspirationskälla, andra som metodologisk utgångspunkt. Inte sällan dyker hans begrepp eller
namn upp i forskningsansökningar. ”According to Latour…”. Intressant är också att dessa
forskare som hänvisar till Latour kommer från så många olika ämnen: vetenskapsteori,
idéhistoria, sociologi, etnologi, företagsekonomi, geografi, miljövetenskap och förstås det
tvärvetenskapliga fältet vetenskaps- och teknikstudier (STS), som han bidragit till att etablera
och där han anses ha sin intellektuella hemvist. Alla håller verkligen inte med Latour, särskilt
inte vissa analytiska filosofer och naturvetenskapligt inriktade forskare som förknippar
honom med postmodernism, relativism och 1990-talets ”Science Wars”. När Latour härom
året tilldelades det prestigefyllda Holbergpriset var reaktionerna i forskarsamhället delade.
Somliga ser Latour snarast som en motståndare, men ändå som någon som man måste förhålla
sig till. Latour har inflytande i ordets rätta bemärkelse.
Anledningen till att jag på detta vis valt att lyfta fram Latour handlar inte om en
önskan att Vetenskapsrådet särskilt borde stödja just Latour-relaterad forskning. Jag är själv
inte någon devot anhängare av hans läror. Mycket av det han skrivit tror jag inte ens att jag
fullt ut begriper. Min tanke är istället att använda honom som ett exempel för att formulera en
vision för svensk humaniora och samhällsvetenskap, i synnerhet den med kulturvetenskaplig
inriktning.
Latours styrka som forskare är att han intresserar sig för och utforskar stora, djupa
och komplexa frågor, att han ägnar sig åt metodutveckling och utvecklar egna
begreppsvärldar, och att han publicerar sina resultat i originella arbeten som får stort
inflytande på flera vetenskapliga och i viss mån även politiska områden. I min vision gör även
svenska forskare inom humaniora och samhällsvetenskap så i betydligt större omfattning än
vad som nu är fallet. Utbildningsminister Jan Björklund brukar som bekant säga om
naturvetenskaperna, att Sverige inte bara ska dela ut nobelpris, i framtiden ska vi vinna dem
också. Någon liknande högtflygande vision om humaniora och samhällsvetenskap har jag
aldrig hört honom formulera, men jag skulle vilja uttrycka det så, att i framtiden ska svenska
forskare på dessa områden inte bara bygga sin forskning på utländska forskares arbeten, de
utländska forskarna ska också bygga sin forskning på svenska forskarnas. Eller annorlunda
uttryckt: Istället för att regelmässigt hänvisa till internationella auktoriteter för att motivera
eller underbygga sina studier blir de svenska forskarna själva – i alla fall några av dem –
sådana internationella auktoriteter. Så är det förstås i vissa fall redan. Men i framtiden borde

fler svenska forskare än nu kunna ha sådana framträdande positioner. Då omtalas Andersson,
Pettersson och Lundström med samma intresse och respekt i Frankrike som Latour nu omtalas
i Sverige.
Jag vill understryka att detta inte är en fråga om att vetenskap skulle vara en tävling
(det är det inte) eller att svenska forskare måste förhålla sig till den globala konkurrensen
(vetenskapen är global). Det är en fråga om ambitioner och om att ta tillvara inte bara
naturvetarnas och medicinarnas utan också humanisternas och samhällsvetarnas fulla
potential.
För att lyckas med detta krävs mod, tid och naturligtvis goda villkor och
förutsättningar. Delvis är det en fråga om ekonomiska resurser, vilket ytterst handlar om
fördelningspolitik, och om regeringen och Vetenskapsrådet inte helt vill tappa kontakten med
kulturvetenskapligt inriktade humanister och samhällsvetare borde en politik utvecklas och
anslaget till dessa områden höjas. Men lika viktigt är att forskarna ges möjlighet att på egen
hand (och tillsammans med kollegor) få gå sina egna vägar och arbeta långsiktigt. Ansvaret
för detta ligger framför allt på lärosätena men även de externa forskningsfinansiärerna bör
noga tänka över de normer som styr och formar anslagstilldelningen.
I min vision för framtiden har följande fem önskemål blivit uppfyllda. För det första
har den idag mer eller mindre uttalade tendensen att humanister och samhällsvetare förväntas
anpassa sina verksamheter till naturvetenskapernas arbetsformer, publiceringstraditioner,
meriteringssystem och i viss mån även teoribildningar brutits. Vetenskapsrådet är inte
ett ”Naturvetenskapsråd” utan förstår och bejakar att olika vetenskapsområden har olika krav
och behov. Detta innebär, för det andra, att de vetenskapliga resultatens kvalitet inte
mekaniskt bestäms av hur de publiceras och kommuniceras (i tryckt eller digital form) utan av
innehållet. Valet av publiceringsform – monografier, antologier, tidskriftsartiklar etc. – styrs
efter vad som passar respektive forskningstyp bäst, inte tvärt om. Även svenska naturvetare
och medicinare skulle för övrigt kunna öka sitt genomslag och nå nya publiker om de slapp
det korta formatets tyranni.
För det tredje behöver humanister och samhällsvetare inte tvingas begränsa sina
studier inom snäva disciplinära gränser. Vetenskapsrådet stöttar, snarare än motarbetar, de
postdisciplinära och integrativa former som forskningen i praktiken antar ute på lärosätena.
Samarbeten mellan humaniora och samhällsvetenskap, till exempel för att kombinera
synkrona och diakrona analyser, anses vara lika legitima ur tvärvetenskaplig synpunkt som
samarbeten mellan, säg, naturvetenskap och humaniora eller teknik och medicin. För det
fjärde främjas tvärvetenskap på ett över ämnesgränserna jämlikt sätt. På motsvarande vis som
till exempel biologer och medicinare (och naturvetenskapligt inriktade psykologer och
kognitionsvetare) idag får ett mycket stort stöd för att studera mänskliga och kulturella
fenomen, får kulturvetenskapligt inriktade humanister och samhällsvetare stöd för att studera
till exempel natur, teknik, industri, ekonomi och medicin. (Jfr Kaiserfelds klargörande
exempel om skillnaden mellan att stödja ämnesspecifik forskning ”inom” respektive fri
forskning ”om”.)
Slutligen, för det femte, uppmuntrar Vetenskapsrådet goda projektidéer genom att, i
alla fall ibland, låta idéerna väga tyngre än de sökandes meriter historiskt sett. Genom att
bryta trenden att forskare främst får anslag för projekt som direkt bygger vidare på pågående
eller tidigare genomförda projekt främjas mer nyskapande forskning. Detta gäller för juniora
likväl som för seniora forskare. Vidare vägs forskningsförslagen lika tungt oavsett på vilken
institution den sökande har sin hemvist. Matteuseffekten inom finansieringssystemet, som
innebär att de forskare och miljöer som redan har de största anslagen per automatik ska få
ännu mer, medan de som har små ska få mindre, har avvecklats.
Att forskare inom humaniora och samhällsvetenskap (liksom sina kollegor inom
naturvetenskap och medicin) ges möjligheter att utveckla sina verksamheter på ett för dem

optimalt och långsiktigt sätt – till exempel genom att arbeta ensamma eller i team över
ämnesgränserna och skriva såväl specifika tidskriftsartiklar som stora böcker om stora frågor
på det språk som man föredrar (samt likt Latour få stöd för översättningar) – betyder inte att
de ska vara världsfrånvända eller bara publicera för sina närmaste kollegor. Universiteten ska
verka i och tillsammans med samhället.
I svensk forskningspolitik hålls vad som tidigare kallades den tredje uppgiften högt.
Men genom att den samhälleliga nyttan med vetenskap numera huvudsakligen beskrivs i
termer av innovation och samverkan med näringslivet både osynliggörs och försvåras många
av de mest centrala bidragen till samhället som humaniora och samhällsvetenskap kan ge (se
inledningarna i ämnesöversikterna). Detta gäller för övrigt mycket annan forskning också.
Det är i alla händelser rimligt att allmänhet och beslutsfattare har höga förväntningar
på vad den skattefinansierade humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen kan
åstadkomma. Förväntningarna måste emellertid vara lika verklighetsförankrade som
forskningen. Det inbegriper bland annat insikten, att varken resultaten eller
samhällseffekterna av den vetenskapliga forskningen kan förutsägas. Också detta gäller
förstås för andra vetenskapsområden än humaniora och samhällsvetenskap.
Forskningsresultatens innehåll bör inte heller reduceras till enbart nya ”rön” som till äventyrs
kan sammanfattas i ett pressmeddelande eller expertutlåtande, eller värderas med de
måttstockar som gäller på den samtida ekonomiska och politiska marknaden. I arbeten av till
exempel teoretisk, historisk eller syntetiserande karaktär utgör ju hela verket resultatet, och
huruvida sådana arbeten kommer beslutsfattare och allmänhet till godo beror rätt mycket på i
vad mån de tar del av dem. Viktigt att komma ihåg är också, att den kunskap och kompetens
som humanister och samhällsvetare besitter är mycket större än vad som framgår av deras
publikationer.
Det finns ingen motsättning mellan att bedriva djup, nydanade forskning och att på
ett meningsfullt sätt medverka i sammanhang bortom universitetets hägn. För att återknyta till
den akademiska världsstjärnan Latour bör det framhållas, att han sannerligen inte kapslar in
sig i sin egen självtillräcklighet. Tvärt om ägnar han sig åt många olika saker samtidigt som
han skriver sina stora böcker som läses och studeras av forskare i hela världen. Latour bidrar
regelbundet med öppna föredrag och med artiklar i tidningar, tidskrifter, antologier och på
social medier, han tar initiativ till utställningar och installationer, han utvecklar
transdisciplinära utbildningsprogram, han driver konstprojekt och han utnyttjar digitala
tekniker på nya sätt. Till boken An Inquiry into Modes of Existence hör till exempel en
ambitiös experimentell interaktiv digital plattform med samma namn,
http://www.modesofexistence.org, där alla hugade i hela världen (över 13 år) är välkomna att
medverka med inlägg om vad det innebär att vara människa, och om vilka värden som
egentligen är viktiga, i en tid präglad av global ekologisk kris. Projektet, som för övrigt stöds
av ERC, har beskrivits som en form av ”filosofisk crowdsourcing”.
Många av Latours arbeten är direkt inriktade mot vad som skulle kunna kallas
demokratiska problem eller samhälleliga utmaningar, även om dessa problem och utmaningar
inte precis är formulerade med forskningspolitikens vanliga språkbruk. Han är tveklöst en
viktig röst i det offentliga intellektuella samtalet i och utanför Frankrike, en röst som talar till
både forskare, beslutsfattare och allmänhet. Även när det gäller utåtriktade och
transdisciplinära eller samverkande verksamheter av betydelse för samhället kan nog Latour
fungera som en förebild. Men det kan för all del många svenska humanister och
samhällsvetare också göra, detta trots de krafter som idag verkar för att isolera dem i
inomvetenskapliga subkulturer.
Christer Nordlund
Professor i idéhistoria vid Umeå universitet

Paula Henrikson

Vilka förväntningar bör allmänheten, vetenskapssamhället och de politiska
beslutsfattarna ha på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning?
En forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har till uppgift att undersöka
produkter av mänsklig kultur och människans möjligheter som social och kulturell
varelse, hennes potentiella horisonter: Vad ligger inom människans handlings- och
föreställningsförmåga? Vilka verkligheter tänker hon sig som möjliga och angelägna?
Och i förlängningen: Vilka utsikter finns till en fredlig och meningsfull existens som är
i balans med världens resurser? Komplexa samhällsutmaningar som de samhället står
inför idag kräver samarbeten över alla vetenskapens områden, där inte minst HSforskningen spelar en viktig roll. Sådana samarbeten förutsätter både ödmjukhet och
självsäkerhet: å ena sidan en öppenhet och beredskap för nya synsätt, å andra sidan den
självtillit som insikten att HS-forskningens perspektiv är essentiella innebär.
Hänvisningar till forskningens samhällsroll, som frågor om beslutsfattares
förväntningar gärna leder till, får dock inte innebära att själva forskningen underordnas
en instrumentell och kortsiktig förståelse av ’nytta’. De förväntningar man bör ha på
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är först och främst att den vägledd av
nyfikenhet nalkas det okända och bidrar med ny kunskap. Framgångsrik
grundforskning kan inte dirigeras fram, utan bara ges goda förutsättningar. Det handlar
om att ge forskare tid och resurser att forska, men också om att skapa levande
forskningsmiljöer och göra forskningsbanan attraktiv. En styrka som ofta framhävs hos
humanioran och samhällsvetenskapen är forskningens många direkta kontaktytor mot
samhället: idealt sett står den nationella forskningen i mötespunkten mellan högt
specialiserade, internationella miljöer och det breda demokratiska samtalet. Forskarens
nätverk måste i denna mening vara både vertikala och horisontella; dessa dimensioner
kan inte ställas mot varandra.
Den trend som innebär att beslutsfattare vill stämma av sina förväntningar med
hjälp av olika former av utvärderingar är begriplig, men tycks ofta kontraproduktiv.
Bibliometriska beskrivningar har fördelen att de är förhållandevis enkla att ta fram,
men nackdelen att de knappast besvarar den ställda frågan; de säger helt enkelt inte
tillräckligt mycket om forskningskvalitet. Kollegiala utvärderingar kan potentiellt
besvara frågan bättre, men har nackdelen att de storskaligt utförda tar stora resurser i
anspråk; de har dessutom dålig generaliserbarhet mellan forskningsfält. Sannolikt
skulle förväntningarna på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning uppfyllas
bättre om man i högre grad lade resurserna på att stödja de inomvetenskapliga,
kollegiala granskningsstrukturer som redan finns inbyggda i den akademiska
verksamheten, såsom seminarier, konferenser, fackgranskningar vid publiceringar,
sakkunniggranskningar vid tjänstetillsättningar och forskningsansökningar. I den
befintliga forskningsorganisationen finns rutiner som ska säkerställa och driva kvalitet,
men som riskerar att försvagas när fokus flyttas till yttre utvärderingar.

Vilka visioner har du för forskningen inom ditt vetenskapsfält framöver?
Jag hoppas att forskningen ska präglas av en forskarinitierad, nyfikenhetsstyrd
mångfald, av produktiva samarbeten och av ett levande vetenskapligt utbyte i
internationella och nationella miljöer. Basen för detta är välfungerande strukturer för
forskning och undervisning, en sund och stabil, kollegialt styrd akademisk organisation
som präglas av tillit, långsiktighet och förutsägbarhet, samt starka, självständiga
ämnesmiljöer med resurser att ta kreativa initiativ och arbeta proaktivt.
Öppna utlysningar är att föredra framför styrda forskningsprogram; samtidigt bör
basanslaget prioriteras. Resurser bör läggas på att åstadkomma kreativa mötesplatser,
såväl starka ämnes- och institutionsmiljöer som flexibla, internationellt och
mångvetenskapligt sammansatta centra och institut, som möjliggör möten över
geografiska och disciplinära gränser. I sammanhanget vill jag särskilt framhålla de för
många humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen centrala
forskningsseminarierna, som innebär ett kontinuerligt kollegialt kvalitetsarbete.
Satsningar som underlättar internationellt utbyte bör prioriteras. Forskningspolitiken
bör inte heller skiljas från undervisningspolitiken. Akademiska lärare bör ha reell
möjlighet att forska i tjänsten, och undervisning och forskning måste förstås som en
helhet: dagens studenter är morgondagens forskare.
Bland de specifika områden inom mitt vetenskapsfält som jag tror har framtiden
för sig, sett till de möjligheter och utmaningar som dominerar samhället idag, vill jag
nämna fyra. Det första ansluter till områden som bokhistoria, skrift- och
mediepraktiker samt digitalisering; de nya möjligheterna till datasamling och
databehandling kan dessutom innebära ett uppsving för den traditionellt mödosamma
men viktiga arkivforskningen. Digitaliseringen kan på så vis göra helt ny kunskap om
litteraturen före 1850 möjlig. För det andra föreställer jag mig att det samtida intresset
för identiteter och identitetspolitik kan leda till förnyade undersökningar av
föreställningar om humanitet, identitet och kulturmöten i deras historiska och i vid
mening politiska uttryck. För det tredje tror jag att många frågor med anknytning till
bildning, lärande och skola återstår att besvara, frågor som exempelvis rör kreativitet,
föreställningsförmåga, demokrati och instrumentalitet vs. allsidighet. För det fjärde
tänker jag mig att det breda fält som går under begreppet ekokritik kommer att visa sig
allt viktigare och att en långsiktig, historisk förståelse av ekologismens humanistiska
dimensioner och naturen som mänsklig kategori är nödvändig för framtidens
utmaningar.
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Medicinsk humaniora och bioetik
Vetenskapsfältet medicinsk humaniora, även kallat humanistisk och samhällsvetenskaplig
hälsoforskning, har funnits i institutionaliserad form i Sverige sedan början av 1980-talet. Vid
Linköpings universitet skapades tidigt en sådan forskningsmiljö. På senare år har
centrumbildningar och forskargrupper med inriktning mot medicinsk humaniora etablerats vid
flertalet universitet och högskolor i Sverige. Vetenskapsfältet är också internationellt väl
förankrat. Centrumbildningar och vetenskapliga tidskrifter i fältet medical humanities har
funnits sedan 1960-talet i USA, medan vetenskapsfältet medicinsk humaniora i Storbritannien
framför allt vuxit sig starkt sedan 1990-talet och då inte minst tack vare
forskningsfinansiering från stiftelsen The Wellcome Trust.
Termen medicinsk humaniora ska förstås i bred bemärkelse och inkluderar såväl
humanistiska som samhällsvetenskapliga studier av hälso- och sjukdomsrelaterade frågor –
ofta med fokus på de komplexa relationer som kan föreligga mellan hälsa, individ, kultur och
samhälle. En delvis överlappande beteckning är bioetik. Bioetiska studier kan innefatta
filosofiska, sociala och kulturella analyser av etiska aspekter av medicinsk teknikutveckling
och användning, möten mellan patienter och vårdpersonal, liksom av ny biologisk kunskap
och tillämpning i stort. Även om vetenskapsfältet bioetik internationellt präglats av filosofer
och läkare så har också exempelvis antropologer, etnologer, sociologer och teologer gett
viktiga bidrag. Bioetikens tvärvetenskapliga potential i form av samarbeten över disciplinära
gränser inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området liksom över fakultetsgränser
bör ses som en styrka. I Sverige liksom i den engelskspråkiga litteraturen förstås beteckningen
medicinsk etik ofta som snävare än bioetik, och då med fokus på etiska aspekter av medicinsk
verksamhet och teknikutveckling. Nedan använder jag beteckningen medicinsk humaniora
även om några av de exempel jag ger också kan ses som bioetiska.
Vad bör allmänheten, vetenskapssamhället och politiska beslutsfattare förvänta sig?
Ett barn föds. En av de första frågor som barnets föräldrar får från släkt och vänner kan
handla om barnets kön. Är det en flicka eller en pojke? När ett barn föds med s.k. oklart kön
kan medicinsk personal inte på ett enkelt sätt fastställa barnets kön. Enligt svenska riktlinjer
ska då barnets könstillhörighet utredas, och beslut om könstillhörighet fattas på basis av
faktorer som den specifika diagnosen, genitalias utseende, möjlig kirurgi, behov av livslång
hormonbehandling, fertilitetsmöjligheter, familjens uppfattning och kulturella hänsyn.
Ytterligare beslut fattas om eventuell kirurgi för att barnets kön ska se antingen mer manligt
eller kvinnligt ut, och de kirurgiska ingreppen har varit omdebatterade i den internationella
litteraturen (se t.ex. Creighton och Liao 2004). Ibland har en operation följts av flera, och
operationer som var tänkta att motverka individens upplevelse av att vara annorlunda kan då
istället bidra till densamma. De medicinska tillstånd som gör att barn föds med oklart kön
liksom en del medicinska tillstånd som gör att ungdomars kroppar i tonåren inte utvecklas på
ett sätt som är typiskt för det egna könet kallas med ett medicinskt samlingsnamn för tillstånd
med avvikande könstillhörighet.
Medan medicinsk forskning bland annat kan utreda orsaker till dessa tillstånd eller
utveckla hormonella eller kirurgiska behandlingsmetoder, så bidrar forskning i medicinsk
humaniora med systematiska analyser av personers berättelser och erfarenheter av den egna
kroppen, vardagssituationer och medicinsk behandling när den egna kroppen inte följer den

vanliga kroppsutvecklingen för det egna könet. Sådan forskning kan också bidra med en
fördjupad förståelse och granskning av sociokulturella normer om hur manliga och kvinnliga
kroppar förväntas se ut, liksom hur sådana normer kan bidra till beslutet att låta den egna eller
det egna barnets kropp opereras (Zeiler och Wickström 2009).
Exemplet ovan kan illustrera vad forskning från fältet medicinsk humaniora bör
förväntas bidra med. Sådan forskning har länge intresserat sig för individens egen berättelse
och sätt att skapa mening och förståelse kring den egna kroppen, livssituationen liksom mötet
med hälso- och sjukvårdspersonal när hon eller han blir sjuk, lever med funktionsnedsättning
eller med olika former av kroppsliga variationer. Den kan förväntas att gå i bräschen för
granskningar av hur medicinsk terapi, kirurgi och teknik liksom erfarenheter av smärta och
sjukdom kan påverka och forma vår självförståelse, våra sätt att skapa mening i tillvaron,
liksom vår interaktion med andra och omvärlden.
Forskning i medicinsk humaniora bör förväntas bidra med en fördjupad förståelse av
människan som en kulturell och biologisk varelse som enskilt och tillsammans med andra kan
forma tillvaron, dess möjligheter och begränsningar – med fokus på människans ”levda värld,
som den påverkas av sjukdom och kroppslig förändring” som Rolf Ahlzén uttryckt det (2013,
279). Forskning i medicinsk humaniora kan också förväntas kunna undersöka hälso- och
sjukvård som en del av sociala, kulturella och historiska sammanhang. Ett sådant synsätt
möjliggör, som ett exempel, undersökningar av vad medicinska diagnoser är, vilken roll de
fyller i individers samtida vardagsliv i Sverige, och vilken betydelse de kan få för synen på
vad det är att vara människa liksom för hur individen bemöts och ges hjälp i hälso- och
sjukvården (Svenaeus 2013).
Forskning i medicinsk humaniora kan vidare förväntas undersöka samspel mellan
medicinsk teknikutveckling, samhällsdebatter, medicinetisk policy och lagstiftning. Ett
exempel kan återigen fungera illustrativt. Sedan 1980-talet råder konsensus i västvärlden om
det riktiga i att definiera en människa som död när hennes hjärnas samtliga funktioner totalt
och oåterkalleligt har fallit bort. Innan dess hade dödsdefinitionsdebatten varit intensiv.
Medicinsk teknikutveckling hade gjort det möjligt att upprätthålla blodcirkulation och
andning även om hjärnans funktioner irreversibelt gått förlorade. Organdonation efter döden
gick att utföra. Men när är en människa död? Sedan 1988 regleras frågan om när döden ska
anses ha inträffat i svensk lag. Döden inträffar när hjärnans alla funktioner irreversibelt
förlorats. Delstaten New Jersey i USA liksom Japan har dock valt andra juridiska vägar och
öppnar upp för två olika dödsdefinitioner: hjärndödsdefinitionen och den traditionella
hjärtlungdödsdefinitionen. I det senare fallet anses en person vara död när hjärt- och
andningsverksamhet varaktigt har upphört. Skälet till dessa lagstiftningar är att man vill
bejaka kulturell och religiös mångfald. Inte alla individer delar övertygelsen att döden
inträffat när all hjärnaktivitet irreversibelt förlorats, synen på döden hänger samman med
uppfattningar om vad det är att vara en person och om en individ i New Jersey eller Japan av
kulturella eller religiösa skäl vill definieras som död i enlighet med en av de två möjliga
dödsdefinitionerna så ska den önskan respekteras. Med den här formen av lagstiftning följer
andra svårigheter av såväl filosofisk, etisk som social natur, men poängen jag vill göra här är
en annan: medan medicinsk vetenskap på ett utmärkt sätt kan fastslå kriterier som ska ha
uppnåtts när all hjärnaktivitet oåterkalleligt upphört liksom utarbeta tester för att avgöra om
kriterierna nåtts, så kan forskare i fältet medicinsk humaniora undersöka olika synsätt på
döden, på vad det är att vara en person, och på när vi upphör att existera som personer.
Dödsdefinitionsdebatten exemplifierar vidare hur medicinsk teknikutveckling kan blåsa liv i
medicinfilosofiska frågor, hur sådana frågor – som frågan hur döden bör definieras – kan
komma att regleras i lagstiftning vilket i sin tur kan sätta ramarna för det lagliga användandet
av specifik medicinsk teknik.

Slutligen kan medicinsk humaniora, på grund av dess tvärvetenskapliga tradition och
potential, förväntas vara kapabel till nya synteser mellan teori och empiri. Speciellt intressant
i sammanhanget medicinsk humaniora är forskning där empiriskt orienterade forskare
tillsammans med mer teoretiskt orienterade forskare undersöker en komplex etisk, social eller
kulturell problematik i medicinsk verksamhet. Medicinsk humaniora kan också vara öppen för
dialog mellan olika teoretiska perspektiv inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga fältet,
där dessa kan ses som kompletterande i undersökningen av ett komplext fenomen snarare än
nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande. Vissa teoretiska perspektiv och vetenskapsteoretiska
utgångspunkter kan givetvis vara svår- eller icke-förenliga, men för att komplexa fenomen
bättre ska förstås bör utgångspunkten vara inriktad på dialog och nya synteser.
Visioner för vetenskapsfältet medicinsk humaniora
För att möta vår tids utmaningar behövs samarbete över disciplin- och fakultetsgränser. I
praktiken underlättas inte alltid sådant samarbete. I den utsträckning som vetenskapsfältet
medicinsk humaniora utmärks av tvärvetenskaplighet riskerar det att inte riktigt passa in i
disciplinära humanistiska och samhällsvetenskapliga ämneskategorier eller i medicinska
forskningsutlysningar. I det förra fallet riskerar vetenskapsfältet att falla mellan disciplinära
ämneskategorier. I det senare fallet kan den riskera att nedprioriteras, framför allt om dess
bidrag framför allt är att förstå och kritiskt granska exempelvis ett visst begrepp eller fenomen
ur humanistiska eller samhällsvetenskapliga perspektiv. I min vision för vetenskapsfältet
medicinsk humaniora undviks ovanstående olyckliga scenario genom att bedömningsgrupper i
forskningsråden inte alltid eller primärt struktureras disciplinärt, utan också ibland tematiskt.
I min vision har också insikten om att samarbete över disciplin- och fakultetsgränser
krävs blivit självklar, och återspeglas i utlysningar om projektbidrag på nationell nivå liksom
inom europeiska forskningsprogram. Vidare har satsningar gjorts för att integrera mer
teoretisk och mer empiriskt orienterad forskning i området medicinsk humaniora. Sådana
satsningar kan möjliggöra nya synteser, liksom teori- såväl som metodutveckling. För att en
sådan vision ska bli verklighet krävs välfungerade forskargrupper där forskare bidrar med
olika perspektiv, är öppna för varandras särart och tillräckligt lika och olika för att kunna
berika varandra.
Etiska, sociala och kulturella analyser av medicinsk teknik, praktik, terapi liksom
sjukdomserfarenheter kan på ett förtjänstfullt sätt kombineras. För att det ska bli möjligt
behövs mer forskningsfinansiering av projekt minst i storleksordningen 6-8 miljoner. Också
detta ingår i min vision för vetenskapsfältet. Mindre projekt kan ofta bara finansiera en
forskare, vilket inte premierar tvärvetenskapliga projekt. Slutligen så ger flera forskningsråd
pengar till nystartade internationella forskningssamarbeten eller konferenser. Det ger
möjlighet att skapa forskningsnätverk och samarbeten, vilket inte minst är viktigt för forskare
i början av sin akademiska karriär. I den här skisserade visionen fortsätter sådan finansiering.
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1. Vilka förväntningar bör allmänheten, vetenskapssamhället och de politiska
beslutsfattarna ha på humanistisk forskning?
Varför är humanistisk kunskap viktig? Frågan kan naturligtvis besvaras på många
olika sätt, men ofta poängteras det att humanistisk forskning syftar till att skapa
förståelse – till skillnad från naturvetenskaplig forskning som istället är inriktad på att
förklara olika fenomen. Att bidra till en ökad förståelse av människan som biologisk,
kulturell och social varelse framstår som en högst angelägen och viktig uppgift, men
ändå är det inte ovanligt att möta en påtaglig oförståelse för den betydelse som
humanistisk forskning kan ha för både individ och samhälle. En vanlig uppfattning är
att efterfrågan på humaniora är liten, och humanistiska ämnen blir därför lätt föremål
för nedskärningar och indragningar. Detta är naturligtvis ingen nyhet men frågan har
kommit att få särskild aktualitet på senare tid; forskning och undervisning i
humanistiska ämnen betraktas inte längre som en självklarhet inom högre utbildning.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det faktiskt finns ett stort behov av och
ett stort intresse för humanistisk kunskap i samhället – trots att humanistisk forskning
många gånger ifrågasätts. Jag tror att denna paradox möjligen kan bottna i att
humanistisk kunskap inte alltid betraktas som ett resultat av forskning på samma sätt
som naturvetenskaplig kunskap gör det. Men precis som inom naturvetenskapen
krävs inom humaniora långsiktigt forskningsarbete för att skapa ny kunskap. Jag
menar därför att vi inte bör betrakta humaniora som något väsensskilt utan som ett
vetenskapsområde bland andra. En konsekvens av detta synsätt är att
förutsättningarna för humanistisk forskning bör likna dem som gäller för andra
vetenskapsområden, och omvänt gäller att allmänheten, vetenskapssamhället och de
politiska beslutsfattarna bör ha samma förväntningar på humanistisk forskning som
på annan forskning. För vetenskapssamhället innebär en sådan syn att humaniora
inte kan reduceras till en hjälpvetenskap som möjligen bidrar till att belysa
naturvetenskapliga och medicinska frågeställningar ur en annan synvinkel utan att
humanistisk forskning skapar viktig och relevant kunskap som annars inte skapas
någon annanstans. För de politiska beslutsfattarna pekar det på behovet av en
forskningspolitik som inte bara ger resurser till humanistisk forskning utan också har

förväntningar på vad denna forskning ska åstadkomma. Som idéhistorikern Thomas
Karlsohn påpekar i Svenska Dagbladet (2014-04-11) saknas det en seriös
forskningspolitik för humaniora: ”Fakturan betalas, men finansiärerna har inga
preciserade idéer om vad utgiften skall ge i återbäring.” För allmänheten, slutligen,
innebär det att man bör förvänta sig att de humanistiska forskarna delar med sig av
sina forskningsresultat och redogör för hur de kan bidra med nya perspektiv – precis
på samma sätt som allmänheten kan förvänta sig att forskare från andra
vetenskapsområden gör. Humanistiska ämnen utgör viktiga forskningsfält som
Sverige som kunskapsnation knappast har råd att bortse ifrån.

2. Några visioner för forskningen inom nordiska språk framöver

Från att i föregående avsnitt ha haft humaniora i allmänhet i åtanke ska jag nu vända
blicken mot mitt eget ämnesområde: språkvetenskap, närmare bestämt de nordiska
språken. Inom universitetsämnet nordiska språk studeras de nordiska språken:
danska, färöiska, isländska, norska och svenska. I Sverige ligger förstås tonvikten
ofta på studier av svenska, vilket gör att ämnet i hög utsträckning är en nationell
angelägenhet. Det gör att ämnet skiljer sig från många andra forskningsområden; om
det inte vid de svenska universiteten bedrivs forskning om och utbildning i vårt
modersmål kan vi inte gärna räkna med att det ska ske någon annanstans. Vi har
således ett ansvar att tillföra nya kunskaper om svenska språket och att utbilda dem
som behöver sådana kunskaper på professionell nivå. En förutsättning för att uppfylla
detta ansvar är att vi kan säkra nya generationer av framgångsrika forskare. Tyvärr
är dock meriteringstjänsterna mycket få inom humaniora, och nordiska språk utgör
tyvärr inget undantag i sammanhanget. För nordister är dessutom möjligheterna att
söka sig utomlands mer begränsade, vilket knappast heller bidrar till att främja
återväxten. Min första vision är därför att det skapas en tydlig karriärordning för unga
forskare – även inom humaniora. Om vi inte säkrar ett system för rekrytering och
meritering riskerar det att hota återväxten av yngre humanistiska forskare. Med tanke på

svenskans status som nationellt forskningsämne är det allvarligt.
Även om universitetsämnet nordiska språk i hög utsträckning kan betraktas som
en nationell angelägenhet innebär det inte att forskningen enbart är av nationell eller
nordisk relevans. Dagens forskning blir alltmer internationell, och den ökade

internationaliseringen medför att också nordister måste röra sig på en större arena.
Jag ser detta som mycket positivt: därigenom har vi möjlighet att ge bidrag med
utgångspunkt från de nordiska språkens synvinkel samtidigt som mötet med nya
teorier och metoder kan bidra med nya perspektiv i studiet av det egna språket. Men
internationaliseringen får inte innebära att alla är hänvisade att publicera sina
forskningsresultat i engelskspråkiga tidskrifter eller vid internationella konferenser.
Som nordister har vi ett ansvar för svenskan som vetenskapligt språk, och vi måste
även i framtiden kunna publicera forskningsresultat om de nordiska språken på
dessa språk. För att det ska vara möjligt krävs dock att det även framöver finns
utrymme för nationella tidskrifter där sakkunniggranskade artiklar kan publiceras. Min
andra vision är därför att det även framledes kommer att finnas ett utbud av
vetenskapliga tidskrifter där högkvalitativ forskning kan publiceras på svenska.
Humanistiska forskningsmiljöer är ofta små och forskningsuppgifterna individuella.
Naturligtvis måste det även i framtiden finnas utrymme för denna typ av forskning.
Samtidigt är min uppfattning att den humanistiska forskningen skulle stärkas och bli
effektivare om vi i högre grad kunde inspireras av andra vetenskapsområden där t.ex.
projektarbetsformer och sampublicering är självklara inslag på ett helt annat sätt än
inom dagens humaniora. Min tredje vision är att forskningen i nordiska språk i
framtiden i högre utsträckning kommer att vara ett lagarbete.

(1) Förväntningar.
Vilka effekter skulle en allmän förlängning av gymnasieutbildningen med ett år ha?
Allmänheten och beslutsfattare bör förvänta sig att humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning kan bidra med svar på frågor som denna, genom att kunna dra historiska paralleller,
ge användbara tankesätt att analysera frågan, och leverera modeller för att simulera
förändringar i vår omvärld.
Är det en vision? Nej, det är verklighet idag. Under de senaste hundra åren har vi sett en
fördubbling av det antal år som en svensk medborgare i genomsnitt tillbringar i utbildning.
Humanistisk och samhällsvetenskaplig har redan studerat en del effekter av dessa reformer.
Vi vet hur utbildning påverkar livslängd, intelligens, hjärnstruktur, social kompetens,
jämställdhet, språk, och inkomst. Vi har mycket kunskap kring hur gemensam kunskap
formar kulturer och knyter individer tillsammans. Vi har levererat detaljkunskap som att
utbildning är relaterat till minnesförmåga och risken för att bli dement när man är äldre, men
kan också applicera generella modeller för att räkna på den samhällsekonomiska nyttan av
utbildning.
Så, allmänheten, beslutsfattare, och forskare bör förvänta sig det man alltid förväntar sig att
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning: Genom att studera våra samhällen,
kulturuttryck, och tankestrukturer, i nutid och dåtid, på kulturnivå, gruppnivå, och
individnivå, så lär vi oss hur människan och människor i grupp fungerar. Den kunskapen ter
sig relevant för jordens framtid: Hur kan vi samarbeta kring klimatfrågan? Vilka har de
historiska betingelserna för gott samarbete mellan kulturer, religioner, och länder varit?
Varför uppstår religiösa motsättningar? Vad är mänskliga rättigheter? Humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning är i högsta grad relevant för dessa stora frågor, och många
därtill, och allmänheten, forskarsamhället, och beslutsfattare bör förvänta sig att dessa stora
frågor också angrips av forskare inom området.
(1) Vision
Gör man en nätverksanalys av relationerna mellan olika vetenskaper uppträder det oväntade
resultatet att ett samhällsvetenskapligt ämne som psykologi har en central roll i nätverket.
Varför har mitt ämne, trots sin allmänt låga inom-vetenskapliga status, en sådan central
position inom vetenskaperna? Mitt ämne har denna position eftersom det studerar hur cell och
samhälle interagerar: Hur kulturella betingelser påverkar individen ända ner till nervcellernas

funktion och hur nervcellernas funktion förklarar beteende och därmed samhällsfenomen.
Ämnet är alltså centralt eftersom det är av naturen tvärvetenskapligt. Min vision för detta fält
är att ämnets forskare börjar se detta som den styrka det är, och inte försöker förneka denna
roll genom att försöka efterlikna andra mer molekylära vetenskaper.
Martin Lövdén

Jonas Olofsson
Psykologins svarta magi
Jag har en obehaglig bild i huvudet som jag har svårt att glömma. Bilden föreställer Sture
Bergwall som traskar runt i ett skogsparti utanför Piteå i augusti 1994.
Skogspromenaden hade syftet att få Bergwall, då känd som Thomas Quick, att återkalla
bortträngda minnesdetaljer från när han styckmördat en tonåring. Som läsaren säkert
känner till var hela historien påhittad, men denna vetskap förändrar inte nämnvärt mitt
minnes hållfasthet och emotionella ladding. Psykologiska spekulationer bidrog till att
skapa den falske seriemördaren. I denna text, som handlar om den psykologiska
forskningens roll i samhället är det svårt att inte anknyta till denna makabra historia.
Det är nämligen sannolikt att hela psykologiämnet i mångas ögon befläckats av denna
rättsskandal. Vad kan vi lära oss av den?
I motsats till hur fallet har beskrivits menar jag att Quick-skandalen kan betraktas som
en triumf för den vetenskapliga psykologin. Tack vare decennier av mödosamt
experimentellt arbete vet vi att händelseminnet är rekonstruktivt, det ger inte en
objektiv bild av det som inträffat utan berättar snarare en historia som för tillfället
verkar sannolik. Vi vet att teorin om att bortträngda traumatiska minnen från tidig
barndom kan plockas fram genom långa terapisessioner saknar vetenskapligt stöd. Och
vi vet att trovärdiga, men falska minnen lätt planteras av forskare, inkännande
terapeuter, och av hollywoodfilmer som handlar om att bli bortrövad av utomjordingar.
Min bild av Bergwall i skogen är inget tillförlitligt minne, utan ett collage av vad jag läst,
hört och sett om utredningen. De biologiska mekanismerna för händelseminnens
inkodning, konsolidering och framplockning är mycket väl utforskade. I min egen
forskning har jag och mina kollegor visat hur hjärnans minnessystem blockeras av
Sobril, det ångestdämpande preparat som skrevs ut till Quick i mycket höga doser under
rekonstruktionsarbetet. Sedan 1990-talet har skepsisen mot teorier om bortträngda
minnen ökat kraftigt, även om det fortfarande finns ett glapp mellan forskare och
praktiserande terapeuter. Efter Quick-skandalen hoppas jag att alla blivande psykologer
tränas i evidensbaserade behandlingar, och att samtliga delar av rättspsykologiska
utredningsarbeten genomförs i enlighet med konsensusuppfattningar i den
vetenskapliga psykologin. De vetenskapliga metoderna är den kompass som gör det
möjligt att undvika nya rättsskandaler. Problemet, vars implikationer vida överstiger
Quick-skandalens, är att kompassen inte alltid fungerar. Den svarta magi som präglade
Quick-utredningen riskerar därför också att på olika sätt sippra in i den vetenskapliga
psykologin.
Vi börjar från början. Allmänheten, vetenskapssamhället och beslutsfattare bör kunna
förvänta sig psykologisk grundforskning av högsta kvalitet som ger underlag för
samhälleliga tillämpningar. Den svenska forskarvärldens utvärderingssystem upprättar
incitamentsstrukturer för att främja detta mål. Sedan några år tillbaka är det ett erkänt
problem att svenska forskare alltför ofta producerar ymnigt men utan riktig spets. Det
finns alltså behov av metoder som möjliggör översikter och jämförelser av verkshöjden i
produktiva forskares gärning. Mätningar av ”impact”, såsom citeringsindex och antal
publikationer i ledande journaler reflekterar forskningens genomslag och utgör starka
prediktorer för senare forskningsframgångar. Impactmätningar fungerar i praktiken
som kvalitetsindikatorer och kommer sannolikt ha en fortsatt stor betydelse. Hur

forskningens kvalitet avspeglas i impactmätningarna är således en viktig fråga. Svaret
beror på hur kvalitet definieras. En rimlig och enkel definition av högkvalitativ forskning
är att den dels är innovativ, dels att den är tillförlitlig. Tidskrifter med hög impact
publicerar framför allt artiklar som redovisar banbrytande upptäckter. Dessa artiklar får
ofta stor genomslagskraft och blir i regel de mest citerade i sin genre.
Impactmätningarna är dock inte särskilt känsliga för om de banbrytande
forskningsresultaten går att reproducera av andra forskare. Oberoende replikeringar av
resultat citeras sällan, även när replikeringarna korrigerar avgörande misstag i
originalstudierna. Många är de doktorander som misslyckats med att upprepa de
banbrytande experiment som de läst om i textböcker. Forskningens tillförlitlighet, som
borde vara hörnstenen i den vetenskapliga verksamheten, har hamnat i skymundan. I
denna incitamentsklyfta mellan innovation och tillförlitlighet uppstår märkliga fenomen.
En stor del av forskingsresultaten inom psykologiämnet är falska. Det vet vi eftersom
psykologiska experiment nästan alltid rapporterar statistiskt säkerställda effekter, trots
att stickprovsstorlekarna ofta är för små för att upptäcka effekter av genomsnittlig
storlek. I stället publicerar forskare resultat som sannolikt uppstått av en slump i det
komplexa datamaterialet. I den svenska forskningsdebatten har detta bekymrande
faktum ännu inte fått stor uppmärksamhet. En glädjande internationell trend är dock
försöken att på olika sätt granska forskningsresultat utifrån deras tillförlitlighet. Just nu
pågår storskaliga och systematiska försök att reproducera forskningsresultat från
ledande psykologiska journaler. Preliminära resultat visar att även om många
banbrytande fynd går att återskapa, uppvisar många fenomen minskade effektstorlekar
över tid, för att ibland till slut ibland visa på motsatt resultat från den initiala studien.
Det psykologiska fenomenet ”verbal överskuggning” etablerades på 1990-talet när
psykologen Jonathan Schooler visade att igenkänningsminnet för ansikten kan
försämras av att man beskriver dem verbalt. Detta banbrytande fynd, som ofta
åberopats i vittnespsykologin, hör till de som försvagats över tid. Det var som om en
osynlig kraft styrde forskningsresultaten, säger den numera luttrade Schooler i en
intervju. Han kallade sardoniskt sina egna svårigheter att upprepa de tidigare resultaten
för ”kosmisk habituering”, eftersom det verkade som att kosmos förlorade intresset för
hans idéer. Den idag mest vedertagna termen är ”minskningseffekten” (decline effect),
en term lånad från parapsykologin där positiva resultat sällan går att reproducera
eftersom de initiala fynden uppkom av en slump.
Även hjärnavbildningsforskningen hemsöks av onda andar. För några år sedan spreds
en artikel med titeln ”Voodoo correlations in social neuroscience” på nätet. I artikeln,
som senare kom att publiceras med en annan titel, visade författarna att
hjärnavbildningsforskningen präglades av en osäker metodik som resulterade i en stor
andel falska positiva resultat. Artikeln utlöste en het debatt. Bland de mer ockulta
inslagen var när forskare lyckades frammana ”hjärnaktivitet” hos en död lax. Debatten
har förändrat den naiva bild som tidigare präglade synen på hjärnavbildning inom
psykologin, och den har lett till en ökad medvetenhet om risken för slumpfaktorers
inverkan på komplexa datamaterial.
Den svarta magin tycks alltså ha fått fäste inom vetenskapen, och dess första regelrätta
sekt upptäcktes nyligen. En taiwanesisk forskare avslöjades med att ha organiserat ett
hemligt nätverk av forskare som hjälpt varandra i peer-reviewprocessen och därigenom
underlättat publicering. Forskaren avslöjades när det visade sig att han under falska

namn agerat som expertgranskare av sina egna manuskript i den tekniska tidskriften
Journal of Vibration and Control. Räkna med att fler sådana sekter avslöjas i framtiden,
också inom psykologiämnet.
Forskares strävan efter nyskapande resultat uppmuntras av forskarvärldens
incitamentsstrukturer. Men det kan leda oss bort från idén om vetenskaplig
tillförlitlighet – och det undergräver forskningens anspråk på att kunna göra nytta i
mordutredningar och i samhället i övrigt. Min vision för framtidens vetenskapliga
psykologi är därför ett mer ”tillbakablickande” forskarsamhälle, där tillförlitlighet och
innovation utgör likvärdiga kriterier för vetenskapligt erkännande. Kanske kommer
forskares och tidskrifters status att avgöras utifrån ”tillförlitlighetsindex” på samma sätt
som vi idag mäter citeringsindex? Jag tror att psykologin redan är på väg mot en bättre
balans mellan framåtblickande och tillbakablickande. Endast när vi uppnår denna balans
kommer jag kunna skaka av mig farhågan att vi vandrar i skogen med en falsk ledsagare.
Jonas Olofsson
Docent och lektor, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet.
Pro Futura Scientia VII fellow, Swedish Collegium for Advanced Study.
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E n h et en för st yr n in g och
sa m or dn in g, Vet en ska psr å det
Vä st r a J ä r n vä gsga t a n 3, Box 1035
101 38 St ockh olm
E -m a il: a n der s.su n din @vr .se

Vilk a fö rv ä n tn in g ar bö r a llm ä n h e te n , v e te n s k a p s s a m h ä lle t
o c h d e p o litis k a be s lu ts fa tta rn a h a p å h u m a n istis k o c h
s a m h ä lls v e te n s k a p lig fo rs k n in g ?
Den n a fr å ga ka n t ycka s h a et t en kelt sva r . E n ligt den t r edje
u ppgift en ä r sven ska u n iver sit et och h ögskolor a n sva r iga för a t t
sa m ver ka m ed det om giva n de sa m hä llet , in for m er a om sin
ver ksa m h et sa m t ver ka för a t t for skn in gsr esu lt a t kom m er t ill n yt t a .
Så ledes bör a llm ä n h et en s, vet en ska pssa m h ä llet s och de polit iska
beslu t sfa t t a r n a s
för vä n t n in ga r
på
h u m a n ist isk
och
sa m h ä llsvet en ska plig for skn in g va r a ju st det t a . F r å ga n som följder
ä r : vilken in n ebör d h a r eller bör ‘‘n yt t iggöra n de- och sa m ver ka n de’’
for skn in g h a ?
H ä r ä r det vikt igt a t t in t e ha sn ä va definit ion er . F or skn in g inom
h u m a n ist iska och sa m h ä llsvet en ska pliga ä m n en leder va n ligt vis
in t e t ill kla ssiska defin it ion er a v ’kom m er sia liser in g a v ku n ska p’,
exem pelvis i for m a v pa t en t , m en den u t gör en vikt ig fu n kt ion i
sa m h ä llet . Bla n d a nn a t så h jä lper den a t t ska pa t illvä xt och
h u m a n ka pit a l.
1) T illväxt
H ä r ä r det igen vikt igt a t t in t e ha sn ä va defin it ion er . Den st or a
sa t sn in gen i E u r opa på ku n ska p ä r gr u n da d på ‘‘t illvä xt ’’, in t e en da st
i den ekon om iska bem ä r kelsen (ä ven om sven ska u n iver sit et och
h ögskolor spela r en vikt ig ekon om isk r oll som a r bet sgiva r e) u t a n
ä ven i et t socia lt sa m m a n h a n g. Det socia la få r u t t r yck i den ku n ska p
u n iver sit et och h ögskolor bidr a r m ed i a t t h jä lpa sa m hä llen för st å
den a llt m er globa liser a d vä r ld och de m öjligh et er och u t m a nin ga r
som u ppst å r dä r m ed.
Då m in for skn in g ä r in om m iljör ä t t a nvä n der ja g et t exem pel
dä r ifr å n : det kr ä vs h u m a n ist isk och sa m h ä llsvet en ska plig for skn in g
för a t t för st å h u r exem pelvis klim a t för dr a g slu t s, vilka ju r idiska
å t gä r der som Sver ige m å st e eller en da st bör t a , h u r dessa
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im plem en t er a s i svensk r ä t t och h u r best ä m m elser n a bör t olka s m ed
h ä n syn t ill övr ig n a t ion ell eller E U -r ä t t .

Gen om a t t fr ä m ja h u m a n ist isk och sa m h ä llsvet en ska plig for skn in g
st ä r ks Sver ige som ku n ska psn a t ion . Det t a u ppm u n t r a r r ör ligh et a v
m ä n n iskor och bidr a r t ill a t t Sver ige ka n a t t r a h er a leda n de for ska r e,
st ift a ku n ska psu t byt en sa m t for m a for skn in gspr ojekt a v
in t er n a t ion ell bet ydelse. Det t a h a r en st a r k dr a gn in gskr a ft , speciellt
för n ä r in gslivet som oft a st vill et a bler a sig n ä r a ku n ska pskä llor .
H u m a n ist isk och sa m h ä llsvet en ska plig for skn in g ka n så ledes
u t gör a vikt igt ekon om iskt och socia lt in flyt a n de gen om a t t sa m ver ka
m ella n u n iver sit et , h ögskolor och in du st r in t ill exem pel via
koor din er a d for skn in g och u n der visn in g.
2) H u m an k apital
Nä r
vi
disku t er a r
vilka
för vä n t n in ga r
a llm ä n h et en ,
vet en ska pssa m h ä llet och de polit iska beslu t sfa t t a r n a bör h a på
h u m a n ist isk och sa m h ä llsvet en ska plig for skn in g, bör in t e
u n der visn in g som sker vid sven ska u n iver sit et och h ögskolor
glöm m a s bor t .
Gen om a t t bedr iva högkla ssig for skn in g, m öjliggör s ska pa n de t a v
h ögkva lit a t iv h u m a nka pit a l. Det t a sker via u n der visn in g och gen om
a t t er bju da st u den t er vid sven ska u n iver sit et och h ögskolor t illfä lle
t ill a t t disku t er a och a r bet a vida r e på vä r ldsleda n de for skn in g,
vilket vida r e bidr a r t ill det om giva n de sa m h ä llet genom
st u den t er n a s a r bet ssysselsä t t n in g och fr a m t ida leda n de r oll dä r i.
Vilk a v is io n e r h a r d u
v e te n s k a p s fä lt fram ö v e r?

fö r

fo rsk n in g e n

in o m

d itt

Mit t for skn in gsfä lt ä r ju r idik och fr ä m st m iljör ä t t . Det fin n s et t st or t
in t r esse för det t a ä m ne bla n d st u den t er (u n der visn in g i m iljör ä t t ges
vid olika lä r osä t en i Sver ige också u t a n för de ju r idiska
in st it u t ion er n a , exem pelvis m iljör ä t t för n a t u r vet a r e eller på
h a n delsr ä t t en ), den pr iva t a sekt or n och i in t er disciplin ä r a
sa m a r bet en .
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Det fin n s m å n ga fr å gor kr in g vilken u t st r ä ckn in g Sver ige ka n p å
egen h a n d dr iva a m bit iös m iljöpolit ik, h u r den n a ka n på dr iva s på
E U-och in t er n a t ion ell n ivå , m en också h u r m iljön ka n skydda s i en
vä xa n de ekon om i m ed a llt m er st ör r e befolkn in g sa m t br ist a n de
gem en sa m m a r esu r ser så som va t t en och biologisk m å n gfa ld. Det t a
ä r vikt iga och oer h ör t svå r a fr å gor dä r ju r idiken spela r en
bet ydelsefu ll r oll.
Vilket vä r de vi ger m iljön och m iljöskydd ä r in t e en fr å ga som berör
en ba r t h u r u vida m a n ka n eller bör ba la n ser a ekon om iska in t r essen
m ot m iljöin t r essen . Ma n m å st e ä ven a n a lyser a , t ill exem pel, vem
beslu t sfa t t a r en i det t a sa m m a n h a n g ä r , vilken kom pet en s den n a
h a r , en ligt vilka n or m er beslu t fa t t a s, h u r u vida beslu t en ka n
best r ida s och i så fa ll a v vem och in för vilken m yn digh et .
Till exem pel, m iljön ä r a llt m er r egler a d en ligt m a r kn a dssyst em .
Miljör ä t t sfor skn in g inom det t a om r å de kr ä ver a t t m a n h a r för st å else
och ka n t illä m pa bå de civilr ä t t slig och offen t lig r ä t t sfor skn in g in om
olika r ä t t syst em och in om r egion a la och /eller globa la r egelver k, sa m t
ku n n a för m edla for skn in gsr esu lt a t t ill ekon om er , st a t svet a r e,
n a t u r vet a r e och m å n ga a n dr a disciplin er . F ör a t t ku n n a m edver ka i
så da n a in t er disciplin ä r a dia loger kr ä vs det for skn in gsm et oder
u t över de r ä t t sdogm a t iska . Min för st å else ä r a t t ju st fr å ga n om
m et od ä r och kom m er a t t bli en a llt m er vikt ig del a v
m iljör ä t t sfor skn in g.

Den n a t ext in spir er a des t ill st or del a v: A Bien en st ock, S Sch wa a g
Ser ger , M Ben n er och A Lidga r d Vad k an sven sk a u n iversitet lära av
S tan d ford och B erk eley? (SNS 2014).
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Ämnesföreträdande professor Patrik Aspers
Uppsala Universitet

Översikten ger en historisk bakgrund till ämnet, internationellt och nationellt. En karakterisering av
ämnet sker därnäst. Utvecklingslinjer skisseras, fokus ligger på vad att forska om, därtill ges några förslag
på hur VR kan utnyttja sina resurser för att öka kvaliteten inom svensk forskning.

Ämnet sociologi internationellt och nationellt
Internationellt uppstod ämnet sociologi i samband med urbanisering, industrialisering, tydligt
nationalitetsskapande och framväxten av ett klassamhälle kopplat till kapitalism, för drygt hundra år
sedan. Även om ämnet har en tydlig Europisk rot, etablerades disciplinen på båda sidor av Atlanten. Efter
andra världskriget har USA kommit att bli mer tydligt framträdande som ett exportland, inte minst av
metoder och ansatser, medan Europisk sociologi kommit att dominera ”tidsdiagnostik” .
I Norden, och otvetydigt i Sverige, har sociologin en pragmatiskt orienterat samhällsnytta som grund.
Förhoppningarna var stora på sociologin som en integrerande del av den sociala ingenjörskonsten under
efterkrigstiden. Sociologi grundades formellt i Sverige genom att Torgny Segerstedt erhöll professuren i
sociologi vid Uppsala Universitet 1947. Ämnet har varit framgångsrikt inom akademin, och ämnen som
kriminologi, media, genusvetenskap är i betydande utsträckning utlöpare från sociologin. Sociologiska
grundtankar återfinns även inom en rad andra ämnen. Vid Uppsala universitet, finns exempelvis förutom
vid sociologiska institutionen lärostolar i litteratur-, utbildnings- och religionssociologi. Därutöver finns
det kurser i exempelvis politisk-, kost-, och rättsociologi. Sociologi är ett ämne som exporterar tankar och
inte minst teori till en rad andra vetenskaper inom samhällsvetenskapen, men också till humaniora.
Ämnets kärna, ”om det sociala”—dvs relationer och strukturers betydelse för handling och utfall—har
kommit at bli så allmänt acceptera även utom akademin att man kan tala om att sociologin har en
performativ kraft.
Sociologin har ingen domän. Vad sociologer intresserar sig för varierar över tid och mellan nationer.
Sociologins egenart bland samtida vetenskaper är dess roll för teoretisk och metodologisk utveckling.
Luhmanns systemteori, Bourdieus fältteori, och inte minst amerikansk nätverksteori (som både har en
teoretiska och en mer metodologisk gren) , samt Grounded Theory (och kvalitativ metod mer generellt)
har huvudsakligen utarbetats inom sociologin. Ämnet är tillåtande för variation och innovation,
teoretiskt pluralt, samt metodologiskt innovativt, ehuru i sin kärna strängt i vad som anses vetenskapligt.
Det gör att man kan tala om samhällsvetenskapligt grundforskning som bedrivs inom ämnet. Det sker
dels rent i form av teoretiska bidrag, men merparten av teoriutvecklingen sker i relation till empiri.
Empirisk har i Sverige och andra skandinaviska länder, givet den ovan tecknade bilden, välfärdsstaten
stått i förgrunden för den sociologiska forskningen. I takt med att denna modell har kommit att bli
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mindre unik i världen har forskningen kommit att få en tydlig breddning. Huvudfokus är dock fortfarande
nationellt. Ämnet har gradvis blivit mer heterogent, vad gäller teori, metod och forskningsområde.
Den relativt höga vetenskapliga nivån inom ämnet i Sverige, inte minst märkbar i den vikt som läggs vid
teori, metod och deras integration i underisningen, samt den ämnesmässiga pluralismen i, förklarar dels
att sociologer ofta är tidiga med att ta upp olika fenomen i samhället, oavsett om det gäller sport,
politisk extremism eller miljöfrågor, dels att sociologer normalt förekommer i tvärdisciplinära miljöer.
Den bredd och djup som sociologi ger skapar goda förutsättningar för samhällsvetenskaplig forskning.
Ämnet sociologi står sig relativt starkt i Sverige, vilket måste ställas i relation till många andra länder där
ämnet har förlorat mark, kanske framförallt utanför akademin. Undervisning har nu även börjat ske på
gymnasienivå i Sverige. Som en konsekvens av utvecklingen inom samhälle, utbildningen och att
spetsforskningen inom samhällsvetenskapen suddar i viss mån ut disciplinära gränser, är det inte
förvånande att sociologin blivit mindre ”unik”.
Den enorma performativa kraft som finns inom forskningen och inte minst sociologiska grundtankar är
starkt. Särskilt lätt är att missa hur mycket av det som idag är allmängods är sprunget ur forskningen.
Medvetenheten om ojämlikhet, betydelsen av nätverk, ”rationella handlingar”, socialt kapital och
mycket mer som har förändrat vårt sätt att tänka, men som inte erkänns som landvinningar, genom att
de samtidigt är reflektioner av vad människor faktiskt redan ”gör”. Denna form av kunskapsproduktions
är så grundläggande att vi förbiser den.

Förslag på forskningsämnen
Min bedömning är att den kollektiva visdomen vid forskningsrådsbedömningar i huvudsak är ett rimligt
sätt att identifiera forskningsområden. Ett problem är att vissa områden som fått mycket stöd och
kanske särskilt långvarigt sådant tenderar att konserveras och i sig fortsätta att erhålla resurser trots att
framstegen är måttliga i förhållande till den mängd resurser som åtgår. Frågan som VR reser är vilka nya
områden vi bör forska om. Samtidigt skulle jag föreslå att närmare identifiera områden där
kunskapsproduktionen faktiskt är måttlig i förhållande till vad som tillskjutits i form av forskningsmedel.
Men andra ord efterfrågas en mer kritiskt reflekterande analys som mynnar ut i att medel till vissa
områden minskar när relativ kunskapsmättnad uppstår.
Det finns dock, enligt vad ett antal områden som bör beforskas relativt sett mer än vad som sker idag.
Nedan lyfter jag fram två områden på ett övergripande plan.
1. Det relativa avsaknandet av studier som sätter svenska förhållanden, om i stort sätt alla slags
fenomen, i ett mer internationellt komparativt, men framförallt globalt perspektiv och kontext, bör
särskilt lyftas fram. Det finns ofta stora poänger att sätta svenska förhållanden i direkt historisk
komparativ belysning och att sätta det som sker i en empirisk global belysning. Inte minst borde mer
komparativ etnografi ske. Detta skulle kunna fördjupa kunskapen om viktiga social fenomen väsentligt,
och samtidigt innebära en tydlig internationalisering av forskningen.
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2. Svensk sociologi har överlag studerat utfall av, inte minst statlig, verksamhet snarare än att undersöka
dess förutsättningar. Särskilt vill jag lyfta fram arbetsmarknader och produktionsmarknader för olika
varor och tjänster (t.ex. industrimarknader) som rimliga områden att ge större uppmärksamhet åt.
Produktionsmarknader, och i anslutning till det, den ekonomiska koordinationen är tämligen outforskat
av sociologer; istället har man många gånger tagit över ekonomiska antagande och sett dem som en
korrekt beskrivning av ekonomiskt handlande. Studier av arbetsmarknader har tenderat att belysa
ekonomiska utfall och industriella relationer, men i ringa omfattning belyst själva marknadernas
funktion. Ofta har man talar om ”arbetsmarknaden” som en enhet, trots att funktion och villkor i själva
verket är helt olika för, företagsledare, akademiker vid universitet, bärplockare, och undersköterskor.
Olika marknaders funktion och deras relationer till organisationer—framförallt företag i komparativ
analys, både nationellt och internationellt, vore önskvärt. Det skulle också vara ett sätt att också tydligt
få upp globaliseringen på agendan, utan att se det som ett fenomen som ”påverkar” svenska
förhållanden.
3. Ruralsociologi. Ett av de mest tydliga skeenden i Sverige är att bönderna försvunnit. Både det fysiska
och sociala landskapet har ändrats. Lantbruksnäringen och gruvnäringen är därtill ekonomiskt viktiga—
de är avgörande nettoexportgrenar. Sammantaget finns det stora och genomgripande processer vilka
riskerar att glömmas bort om inte rurala näringar, levnadsvillkor och processer studeras.
3. VR bör kunna gå i bräschen för att skärpa upp begreppet grundforskning inom samhällsvetenskapen.
Nästan alla säger sig vilja värna den, och många anser sig nog bedriva grundforskning, men få forskare
berör fundament eller grund för forskningen. Frågor om teorikonstruktion, metod, ontologi och
epistemologi, och grundläggande interaktions, koordinerings, och diffusionsformer, som är knutet till
forskningen är viktiga, men bör ske under strängare former och mer systematiskt.
En reflektion angående utbildningssystemet kontra forskningen är att det i Sverige finns
forskningsinstitut och forskare vid svenska universitet som har ringa eller ingen undervisning, samtidigt
som studenterna i hög grad möter personer som inte förmår erhålla forskningsmedel. Skall man satsa
långsiktigt på forskning och kunna utbilda forskare kan vi nog lära av många av de främsta universiteten
där undervisningen är en naturlig del i forskningen. Ett tydligt särdrag i svensk akademi, vilket inte
återfinns i andra länder med mer framgångsrik forskning, är att svenska forskare kan ”köpa sig fri från
undervisningen”.
Om man undantar ett anat år efter disputationen som skulle kunna få vigas åt forskning, kan man tänka
sig att alla som har externa forskningsmedel som motprestation skall undervisa minst 25% av sin tid. VR
och andra råd skulle i detta fall kräva att forskare skulle undervisa som ”motprestation” av lärosätena
(och medel skulle inte ges till fristående institut som ej bedriver undervisning). Mer analys skulle nog
krävas för att utmejsla detaljer, men det skulle leda till fler anställningar för forskare, samt en
”normalisering” av undervisning för alla akademiker. Därtill skulle det leda till en kvalitetshöjning inom
undervisningen. Något fler skulle därtill kunna få dela på forskningsmedel. En ytterligare konsekvens är
att forskare som inte erhåller medel i mindre grad skulle undervisa.
En annan reflektion är att vid givande av forskningsmedel till forskare som även har doktorander bör
större vikt läggas vid att det vid lärosätet finns en omfattande forskarutbildning. Då kostnaden för
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doktorander stigit, tycker jag mig se en minskning av antalet platser, vilket gör att flera utbildningar i
realiteten är för små för att fungera som forskningsmiljöer för doktorander.

SOCIOLOGINS UTMANINGAR - REFLEKTIONER
Sociologi är ett mångfacetterat ämne som i mindre grad än många andra
samhällsvetenskapliga discipliner begränsas av ett empiriskt fokusområde. Medan
statsvetare förväntas studera politik och ekonomer ekonomi, kan sociologer studera i
stort sätt vad som helst så länge det innehåller relevanta sociala dimensioner. Som en
följd av detta har det utvecklats en stor mängd underområden och specialiseringar, så
kallade bindestreckssociologier. Denna specialisering, med vidhängande
specialtidskrifter, internationella arbetsgrupper och konferenser, har många positiva
effekter, men riskerar också att bidra till en fragmentisering av ämnet. Av det skälet vill
jag betona vikten av gemensamma, generella sociologitidskrifter och konferenser.
Till detta kan läggas grundläggande skillnader i synen på teori och metod. Av störst
betydelse för dagens svenska sociologi är troligen klyftan mellan kvantitativ och
kvalitativ metod. Dessa metoder är bra på olika saker, och kan framgångsrikt
kombineras. Ändå finns det fortfarande tendenser till ställningskrig mellan lägren, och
det är fortfarande alltför ofta så att metodval styrs av identifikation snarare än av
forskningsstrategiska syften (många bestämmer sig tidigt i sin karriär – redan som
studenter eller doktorander – att de är kvantitativa eller kvalitativa sociologer). Detta är
djupt olyckligt. Metod, liksom teori, bör ses som verktyg som man använder sig av för att
kunna besvara sin frågeställning så bra och effektivt som möjligt. Frågeställningen bör
alltså komma först och styra val av metod och teori. Idag går denna kedja alltför ofta i
motsatt riktning (och det finns många exempel på studier som använder kvalitativ
metod för att besvara i grunden kvantitativa frågeställningar, och vice versa, med dålig
forskning som resultat).
Jag vill med andra ord slå ett slag för bibehållen pluralitet inom sociologiämnet, och för
ett mer avslappnat och förutsättningslöst förhållande till val av metod och teori. Utöver
det vill jag även betona behovet av mer teori i empiriska sociologiska undersökningar.
Det finns alltför många studier som nöjer sig med att etablera statistiska samband
mellan olika entiteter (om de är kvantitativa) eller beskriva vad ett relativt fåtal
intervjupersoner har berättat för intervjuaren (om de är en kvalitativa). Sådana
kvantitativa och kvalitativa beskrivningar är viktiga, men de bör inte vara slutmålet med

en studie utan snarare utgångspunkter för analysen. I vissa fall kan det vara berättigat
att söka sig till en forskningsdesign som underlättar kausala förklaringar (t.ex. genom
att utnyttja förekomsten av naturliga experiment) men ganska ofta är teori den
viktigaste vägen till förklaringar och ökad förståelse. Genom att deducera implikationer
från relevanta teorier kan man generera hypoteser som testas mot det empiriska
materialet och som tar oss utöver en enkel beskrivning av samband. Teori och data
tillsammans ger oss en djupare förståelse för sociala skeenden än teori och data var för
sig. Rätt använt ger oss teori också mer konsistenta analyser och främjar kumulativ
utveckling. Vi behöver också teori för att ställa innovativa frågor. Därför var det ledsamt
att som ledamot i en av VR:s beredningsgrupper tvingas konstatera att en stor mängd
svenska sociologer inte ger någon plats för teori i sina (tänkta) forskningsprojekt,
alternativt inte riktigt verkar förstå vad teori skall användas till.
Jag vill slutligen slå ett slag för internationalisering. Att ständigt interagera med det
internationella sociologisamfundet är den enda vägen till utveckling. Att åka på
internationella konferenser öppnar upp sinnena för nya perspektiv och nya
frågeställningar. Och att tävla med de bästa, vilket innebär att man ständigt prövas av
internationella kollegor och redaktörer, leder överlag till bättre sociologi. Vi kan alla
ibland svära för oss själva när vi tvingas skriva om våra artiklar för tredje gången innan
redaktörer och fackgranskare är nöjda. Men överlag, och över tid, leder det till bättre
forskning. Sociologin i Sverige har internationaliserats under de senaste decennierna
och vi ser idag en rad starka miljöer av god internationell standard, som förmår
publicera sig även i de bästa tidskrifterna. Men sociologisverige är delat: på många håll
finns en utbredd skepsis mot att skriva på engelska. Man åker helst på svenska
konferenser, och ett antologibidrag i en bok på svenskt förlag ses som ett meriterade
resultat av forskningen. Därmed inte sagt att det inte finns ett värde att publicera
sociologiska texter på svenska, men detta bör vara som komplement till internationellt
publicerade artiklar och böcker, och syftet med dessa publikationer bör snarare vara
populärvetenskapligt (riktat mot en större allmänhet) än vetenskapligt (riktat mot det
vetenskapliga samfundet). Denna ojämna internationalisering i svensk sociologi är
mycket olycklig. Vi behöver större rörlighet mellan olika universitet, både inom och
utom Sveriges gränser, och denna utveckling försvårar sådan rörlighet.

När det gäller själva innehållet i den sociologiska forskningen behövs det även
fortsättningsvis en kombination av grundforskning och tillämpad forskning. Jag är inte
oroad över att sociologin skall komma att sakna samhällsrelevans: de områden som
många sociologer spontant söker sig till (och som de genom tiderna alltid har sökt sig
till), som till exempel social stratifiering, jämställdhet, integration och etniska relationer,
kommer att vara minst lika samhällsrelevanta i framtiden som de är idag. Samtidigt
behöver vi grundforskning om mer generella processer, som till exempel hur saker och
ting sprids i sociala nätverk och hur organisationer fungerar, för att bättre kunna
förklara och förstå en mängd olika typer av sociala fenomen.

VAD KAN DET OMGIVANDE SAMHÄLLET FÖRVÄNTA SIG AV SOCIOLOGIN?
Jag hoppas att det kan förvänta sig ganska mycket. För det första att vi producerar bra,
högkvalitativ forskning och att vi avhåller oss ifrån att dra mer vidlyftiga slutsatser än
vad vi har täckning för. Journalister och andra aktörer utanför akademin fokuserar ofta
på de slutsatser vi ger dem, och saknar vilja eller resurser att själva värdera om dessa
har täckning. Där har vi ett stort eget ansvar. Vi bör även försöka förhålla oss så
värderingsfria som möjligt. Vi kan här skilja mellan vad som brukar kallas ”context of
discovery” (dvs. hur forskningsfrågorna väljs) och ”context of justification” (själva
forskningen), och även om det första ledet gärna får styras av våra värderingar bör vi
försöka avhålla oss från det i det andra ledet. I annat fall riskerar vi dels att producera
sämre forsning, dels att förlora i legitimitet i omvärldens ögon.
Jens Rydgren
Jens.rydgren@sociology.su.se
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Tankar frå n det humanvetenskapliga
verkstadsgolvet
Niclas Burenhult
Språk- och Litteraturcentrum/Humanistlaboratoriet, Lunds universitet

Det nya årtusendet bjuder på spännande tider för humanvetenskaperna. Förutsättningarna för
att analysera och förstå människan som tänkande, kommunicerande och agerande social och
kulturell varelse har aldrig varit bättre. Nya högteknologiska och lättillgängliga metoder
bidrar stort till denna utveckling. Hjärnavbildningsteknologi, ögonrörelsemätare och Virtual
Reality-miljöer tjänar dagens kognitionsforskare och psykolingvister. Den molekylära
revolutionen (i synnerhet DNA-analyser) skapar svindlande möjligheter för arkeologer,
antropologer, demografer och historiker att studera individers och populationers djupa historia
och släktskap. ’Big data’ i form av multimediala korpusar är outtömliga källor för språk- och
musikvetare och andra som undersöker mänsklig kommunikation i kulturmiljöer världen över.
Satellitförmedlade spatiala data kartlägger med millimeterprecision såväl forntida som nu
levande befolkningars bosättningar och aktiviteter. Internet, sociala medier och appar skapar
aldrig tidigare skådade förutsättningar för global ’crowdsourcing’ och ’citizen science’ i
humanvetenskapernas tjänst. Och listan kan göras mycket längre.
Men det är inte bara de enskilda forskningsmetoderna och -teknologierna i sig som gör
nutiden omvälvande för humanvetenskaperna. Den moderna tekniken skapar också helt nya
förutsättningar att integrera olika datatyper, insamlade med olika metoder, i en och samma
konceptuella och analytiska miljö. Möjligheterna att metodologiskt triangulera kring en
forskningsfråga har därmed förbättrats, liksom möjligheten att ställa nya och större frågor.
Humanvetenskapernas traditionella metoder, modeller och kunskap har naturligtvis en central
roll att spela i denna integration. Haplogrupp-analys går hand i hand med kyrkböcker.
Datorgenererad fylogenetisk modellering av språkhistoriska processer närs av 200-årig
tradition av komparativ fonologi. GIS-modeller av jägare-samlares försörjningsstrategier
förutsätter gammalt hederligt fältarbete. Och så vidare.
Utvecklingen kommer också att innebära en revolution i förmedlingen av forskningsresultat
och regenereringen av forskningsagendan. Stora, välintegrerade och lättåtkomliga digitala
datamängder kommer att vara ypperliga analysmiljöer för studenter, doktorander och
kommande generationer av forskare. De är också analytiska mötesplatser för kollegor,
discipliner och forskningsinriktningar, där idéer och forskningsuppgifter föds, dryftas och
vidareutvecklas. Vidare kan de öppna upp helt nya kontaktytor med allmänheten och gör
därmed ’tredje uppgiften’ till en mer integrerad del av forskarens uppdrag.
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I alla dessa avseenden ser framtiden ljus ut för humanvetenskaperna. Men det råder
naturligtvis ingen brist på utmaningar. En är psykologisk. Det råder fortfarande en utbredd
skepsis mot (eller åtminstone ett ointresse för) vad som uppfattas som alltför
naturvetenskapliga arbets- och tänkesätt, framför allt inom delar av humaniora. Fortfarande
framhävs avgrundsdjupet mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, mellan interpretivism
och positivism. Rent av uppfattas traditionella humanistiska ideal och ethos − som betoningen
på den fria tanken, tolkning, reflektion, värdering och sammanhang − som hotade av den
metodologiska invasionen. Dock är skillnaderna i inställning här stora inom och mellan
disciplinerna. Men faktum är att i denna kaskad av nya metoder och infallsvinklar har dessa
traditionella humanistiska ledstjärnor en förnyad och viktigare roll att spela än kanske
någonsin tidigare. Inte som bromsklossar eller motvikter, utan som drivande och
koordinerande krafter i valet av frågeställningar och metoder, tolkningen av resultat, och
belysandet av underbyggande sammanhang och värden. Med dagens tekniska möjligheter är
det nästan bara fantasin som sätter gränserna, och i så motto borde humanvetenskaperna inte
ha något att frukta. Tvärtom. Men det förutsätter nyfikenhet, öppenhet och en vilja att mötas
över ämnesgränserna. Incitament i form av satsningar bör fokusera på forskningsidéer som
uttryckligen går ut på att förena synsätten.
En annan utmaning är den infrastrukturella. ’Big data’ förutsätter ’big commitments’! Som
nämnts är stora digitala forskningsresurser en av de mest lovande produkterna av framtidens
humanvetenskap. De har potential att generera ny forskning, utgöra central del i
undervisningen, och skapa fönster mot samhället i stort. De är mötesplatser för forskare och
discipliner och − framför allt − de representerar framtidens historiska källmaterial. I många
fall kommer denna typ av resurser att vara kommande generationers främsta källa till kunskap
om vår egen tid. Det är detta resonemang som bildar grunden för bl.a. de stora internationella
satsningarna på digital dokumentation av immateriellt kulturarv (hotade språk,
musiktraditioner, ritualer m.m.), som annars snart tystnar utan att lämna några spår efter sig.
Ett bra exempel på sådana resurs- och minneskrävande faciliteter är multimediala
språkkorpusar, där tidskoordinerade video-, audio-, text- och metadata-format tillsammans
skapar en rik och dynamisk miljö för analys av en mängd vetenskapliga frågeställningar. Men
dagens digitala data är faktiskt på många sätt mer sköra än sumeriska lertavlor, medeltida
pergamentbrev, och ljudkassetter från 1970-talet. Mjukvaror och format är oftast kortlivade,
och läsbarheten brukar upphöra efter bara några år. Digital lagring kräver stora och
långsiktiga investeringar i stabil hårdvara i form av servrar, utveckling och underhåll av
hållbara mjukvaror och format, samt utbildning av och kontinuitet i den tekniska expertisen
på resurserna i fråga. Satsningarna kan inte bara gälla bevaring, utan måste också omfatta
uppgradering, migrering, tillgängliggörande, användarvänlighet och interoperabilitet med
andra resurser. Framförhållningen måste mätas i decennier, helst ännu längre. Diskussionen
kring dessa frågor har nyss och lite yrvaket tagit fart i Sverige, och fortfarande saknas fasta
strategier och faciliteter på såväl nationell som universitetsnivå. Flera andra länder ligger här
långt före. Detta bör vara ett område med högsta prioritet i framtida satsningar.
En tredje utmaning har med den humanvetenskapliga forskningsuppgiftens spännvidd att
göra. I vår iver att belysa och förklara våra egna i huvudsak moderna och urbana
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förutsättningar och problem har vi delvis haft lätt att bortse ifrån att människans existens och
erfarenheter sträcker sig långt bortom denna horisont. Inte sällan får västerlänningen agera
måttstock för mänskligheten som helhet, och generaliseringar på basis av denna tämligen
begränsade population har skapat en snedvriden bild av mänskliga yttringar inom vissa
discipliner. Exempelvis har den i övrigt vetenskapligt rigorösa experimentella psykologin
länge lidit av denna slagsida, slagkraftigt illustrerad i artikeln The Weirdest People in the
World? av Joseph Henrich och kollegor (2010). En lång rad nyare studier visar istället på en
enorm variation i hur individer och populationer kategoriserar, memorerar och resonerar om
sin omvärld.
Ett annat talande exempel står att finna i Vetenskapsrådets förra ämnesöversikt för humaniora
och samhällsvetenskap (2010, s. 5, 14). Där gjordes det klart att ett av den mänskliga
historiens mest angelägna problem är att avlägsna analfabetismen. Läs- och skrivkunnighet
betraktas av oss som en självklarhet och analfabetism snarast som en sjukdom som till varje
pris måste utraderas. Det är självklart att spridningen av läs- och skrivkunnighet i många fall
skapar förutsättningar för utveckling, medbestämmande och demokrati i dagens värld. Men
den har också en baksida. Skrivkonsten är i evolutionära termer en sentida uppfinning, och
den överväldigande majoriteten av världens språk saknar skriftsystem. Istället finns en rik
kultur av muntligen överförda traditioner och kunskaper, med allt vad detta innebär i termer
av minneskapacitet, kunskapssystem och verbala färdigheter. Alla väl värda brådskande
vetenskapliga studier. Införandet av skrift − som ofta i sådana sammanhang innebär läs- och
skrivkunnighet i något annat språk än det egna − utgör ett hot mot dessa välanpassade
inhemska kulturyttringar och i förlängningen mot samhällenas fortbestånd. Det finns
samhällen i vilka rapportens påstående skulle uppfattas som provocerande nykolonialt. Och
det finns forskare som värnar om skriftlösheten som ett värdefullt men hotat tillstånd av
central betydelse för vår förståelse av vad det innebär att vara människa.
Det var länge en av antropologins nyckeluppgifter att just påminna den kunskapstörstande och
dikterande Västvärlden om att det fanns andra och radikalt annorlunda sätt att förhålla sig till
världen. Dagens teknik och kommunikationer har gjort det möjligt även för andra discipliner
att göra såväl djupgående som jämförande studier i annorlunda kulturmiljöer, och betoningen
på mänsklig mångfald gör sig alltmer påmind inom bl.a. lingvistiken, psykologin, arkeologin
och genetiken. Detta gryende vetenskapliga förhållningssätt ställer naturligtvis den
humanvetenskapliga Vilka är vi?-frågan på sin spets och tvingar samtliga vetenskapsgrenar att
begrunda sina referensramar. Måhända är detta humanvetenskapernas största och mest
spännande uppgift och utmaning.
Referenser
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1) Vilka förväntningar bör allmänheten, vetenskapssamhället och de politiska
beslutsfattarna ha på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning?
Idag råder det en allvarlig obalans mellan förutsättningarna för humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning jämfört med naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk
forskning. Skapandet av ny teknik, ny medicin och olika reformer kräver också att deras
effekter studeras över tid, hur samhället, individer och grupper påverkas av varandra och av
nya framsteg. De knappa resurserna leder till ineffektivitet och begränsar förutsättningar för
att Sverige ska bli en världsledande forskningsnation. Sverige har världsunika förutsättningar
för att kunna studera olika händelser över tid genom allt från historisk data (ex.
kyrkböckerna), fram till välutbyggda kvalitetsregister och biobanker inom hälsa och medicin.
Vidare tillåter offentlighetsprincipen i Sverige att olika processer kan studeras ingående.
Genom att använda relevanta statistiska metoder samt att utveckla nya metoder där dessa
saknas så kan oerhört mycket information erhållas. Det är av största vikt att humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning får en tydligare plats i Sverige som forskningsnation. Givet en
tydlig resursförstärkning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning så kan de
olika aktörerna förvänta sig följande:
Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning handlar om att beskriva, förstå, analysera
och kritiskt granska händelser och processer, individer, grupper, organisationer och kulturer i
samhället. Analyserna kan ske över tid och rum och bero på olika villkor beroende på
sammanhang. För att kunna förstå händelseförlopp, lära sig av historien och kunna göra
prognoser för framtiden är samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning essentiell.
Allmänheten kan förvänta sig problematisering av samhällsfenomen och processer, förslag på
hur samhällsproblem ska lösas, medvetenhet om historiska händelser så att vi både lär oss av
misstag och av lyckosamma händelser. Förutom att hantera samhällsproblem så handlar det
om att människan ska må bra där olika lösningar kan inhämtas utifrån psykologin, sociologin,
filosofin, litteraturen, språket, konsten etc. Allmänheten bör förvänta sig att forskningen
kommer dem till del. Det är dock viktigt att betona att forskning aldrig bör styras utan vara fri
eftersom en hård styrd forskning tenderar till att alla springer efter vart pengarna finns vilket i
sin tur sänker kvaliteten. Allmänheten kan även förvänta sig att forskaren förvaltar
projektmedlen så att så mycket forskning som möjligt kan utföras. Vidare kan de förvänta sig
att forskaren utbildar studenter utifrån den senaste forskningen samt att forskningsresultaten
kommer att kommuniceras populärvetenskapligt så att alla intresserade kan ta del av dem. Det
senaste året har exempelvis skolan varit ett område som många har haft mer eller mindre
välgrundade åsikter om. Det är därför oerhört viktigt att forskaren kommunicerar viktiga
resultat så att de kan användas i praktiken.
Vetenskapssamhället bör förvänta sig forskning av hög kvalitet och att genomförd forskning
står sig väl i konkurrens mot andra länders forskning i samma fält. Vetenskapssamhället bör
underlätta tvärvetenskapliga projekt eftersom en stor del av den viktiga humanistiska och
samhällsvetenskapliga forskningen genomförs idag tillsammans med eller i nära samarbete

med forskare från andra discipliner. Vetenskapssamhället måste också skapa förutsättningar
för att ge medel till tvärvetenskapliga projekt samt att underlätta publicering av tvärvetenskap.
De politiska beslutsfattarna bör förvänta sig att humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning skapar förutsättningar för bättre beslutsfattning på alla nivåer. Exempelvis genom
att studera individer, grupper eller samhällsfenomen så kan man enklare förstå, förklara och
förutsäga olika samhällsfenomen. Ett tydligt exempel det senaste året är även här skolan. De
flesta politiska aktörer vill väl inom detta område men glömmer att undersöka huruvida deras
förslag har empiriskt stöd. Om de politiska beslutsfattarna blir mer lyhörda för humanistisk
och samhällsvetenskaplig forskning så kommer detta att leda till bättre beslut och i framtiden
till ett bättre samhälle.
Sammanfattningsvis så bör alla dessa aktörer förvänta sig hög kvalitet som följer god
forskningssed men för att kunna nå dit krävs att det satsas rejält på humanistisk och
samhällsvetenskaplig grundforskning och inte bara på styrd nyttobaserad forskning.
2) Vilka visioner har du för forskningen inom ditt vetenskapsfält statistik framöver?
Min vision för mitt forskningsfält statistik vilar på två ben; ett teoretiskt ben och ett tillämpat
ben. Det första benet i min vision är att det ges förutsättningar för att bygga upp en solid
teoretisk statistisk grund inom större delen av det statistiska forskningsfältet. I dagens
samhälle samlar vi in enorma mängder data inom alla olika vetenskapliga discipliner. För att
nämna några finns kvalitetsregister inom medicin, genetisk data, hjärnavbildningar,
kyrkoböcker inom historia, nationella prov och internationella kunskapsmätningar inom
utbildningsvetenskap, stora mängder texter inom språkvetenskap, partisympatiundersökningar
inom statsvetenskap, ekonomiska prognoser inom företagsekonomi och nationalekonomi osv.
För att kunna bearbeta och analysera all data som samlas behöver vi effektiva statistiska
metoder. Det är dock inte alltid enkelt att beställa utvecklandet av en ny statistik metod för ett
givet problem eftersom det kan krävas annan grundläggande forskning innan det går att
genomföra. För att komma på de riktigt nydanande idéerna krävs goda möjligheter till fri
nyfikenhetsdriven grundforskning inom statistik. Det är viktigt att komma ihåg att i och med
att statistik är en metodvetenskap så har historien visat att även om en statistik metod
utvecklas för ett bestämt ändamål så går samma statistikmetod ofta att applicera inom ett
flertal ämnesområden. Som exempel så kan nämnas den grundläggande deskriptiva statistiken
som utvecklades för att hålla reda på antal levande och döda samt att folket betalade skatt.
Idag används dock deskriptiv statistik inom i princip alla vetenskapsområden. Vidare har den
experimentella försöksplaneringen en stark tradition inom jordbruksexperiment men
förknippas idag kanske framförallt med medicinsk forskning och läkemedelsindustrin för
utprövning av nya mediciner och behandlingar. Ett annat exempel är utvecklandet av
faktoranalysen inom psykologin (där Sverige var en förgrundsgestalt) men som numera
används inom ett stort antal forskningsfält. Ett mer modernt exempel är dataintensiva
statistiska metoder som snart används inom alla fält med stora mängder data. I min vision
finns möjlighet att bedriva nydanande teoretisk grundforskning inom statistik vilket i
förlängningen kan appliceras inom en mängd vetenskapsfält. Vidare att Sverige ska ha en
stark drivande roll i den statistiska metodutvecklingen.

Det andra benet i min vision är att det ska bli enklare i framtiden att forska och arbeta
tvärvetenskapligt inom Sverige. I och med att statistik är ett metodämne där utvecklingen i
många fall drivs av ett tillämpat problem inom något annat vetenskapsfält så är det oerhört
viktigt att det ges förutsättningar för att kunna utveckla statistiska metoder i samråd med
andra forskare oavsett om de är humanister, samhällsvetare, medicinare eller naturvetare.
Eftersom de flesta statistiska metoder kan användas inom flera forskningsfält genererar de i
sin tur effektivare forskning även inom andra vetenskapsfält vilket i förlängningen leder till en
ökad kvalitet på övrig forskning. I Sverige har vi en stark tradition av statistik och att samla
information om individer (kyrkböcker, tabellverket, SCB, kvalitetsregister, biobanker,
information från kunskapsprov osv.). Min vision är att Sverige ska fortsätta var ett
föregångsland vad gäller statistikinsamlande som kan användas för forskning. Men det viktiga
är dock att det inte bara sker insamling av data till olika register utan att vi är med och skapar
kunskap över hur alla gamla och nyskapade register samt stora datamängder ska kunna
bearbetas, analyseras och användas effektivt inom forskningen och industrin i framtiden. För
att uppnå denna vision så krävs dock att följande genomförs:
1. Gör en ordentlig satsning på statistikämnet. Viktigt att satsa både på att utbilda
statistiker och på statistisk forskning eftersom samhället kommer behöva ett stort antal
välutbildade statistiker i framtiden för att kunna bearbeta och analysera stora
datamängder.
2. Satsa på utvecklingen av statistiska metoder som kan hantera stora datamängder såsom
data från kunskapsmätningar, kvalitetsregister, biobanker, internationella
undersökningar osv. Denna data är utmanande eftersom den skiljer sig från data vi är
van vid. Ofta är data komplex och kan ha stort antal variabler men få observationer,
dvs. omvänt mot vad traditionella statistiska metoder gör.
3. Satsa på utvecklandet av metoder för nya datatyper. Ex. funktionell data (dvs. data
som varierar som en funktion av ex. tiden), biostatistik, hjärnbilder, nätverk osv.
4. Med hantering av stora datamängder som ser annorlunda ut och med nya former så
följer även med vikten av att säkerställa kvalitet i data samt utveckling av statistisk
programvara för att göra nya metoder tillgängliga för alla.
5. Satsa på projektbidrag där åtminstone 15% av projekten med högst kvalitet erhåller
medel jämfört med dagens ca 9%, dvs. likställ beviljandegraden med
naturvetenskaplig och medicinsk forskning eftersom statistik är grunden i de flesta
vetenskapsområden och behöver utvecklas.

Ericka Johnson, Docent
Tema teknik och social förändring
Linköpings universitet
15 aug 2014
Av vad jag förstår är avsikten att detta dokument ska utgöra ett komplement till en
större översikt över det humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Jag har
därför skrivit ned mina tankar i en form som jag hoppas gör att mitt bidrag kommer att
vara användbart för er i detta syfte. De två frågorna är direkt besvarade i korta
övergripande texter, vilka sedan utvecklas vidare genom ett antal punkter som var
belyser en koncis aspekt av svaret med åtföljande detaljer och argumentation.
Jag har svarat på frågorna med utgångspunkt i det vetenskapliga området STS (Science,
Technology and Society). Emedan min egen forskning ligger i gränslandet mellan STS
och medicinsk sociologi, bedriver jag min verksamhet inom ramen för en STS avdelning
och frågorna ställda är av den typ som jag och mina STS kollegor regelbundet diskuterar.
Jag tycker därför att det är viktigt att även deras teoretiska och empiriska intressen
inkluderas i svaren på era frågor.

1. Vilka förväntningar bör allmänheten, vetenskapssamhället och de politiska
beslutsfattarna ha på humanistisk och samhällsvetenskaålig forskning?
STS härrör från studier och problematiseringar av användbarhet och (miss)brukande av
naturvetenskap och teknologi i samhället och har därför som en naturlig del av området
en långvarig och aktiv kontaktyta mot det omgivande samhället med kunskapsspridande
och politiska aspekter. Vår forskning utövas i gränslandet mellan
naturvetenskap/teknologi och samhället i stort. Ur ett teoretiskt och empiriskt
perspektiv behandlar vi användning och översättning av naturvetenskaplig- och
teknologisk kunskap av och till samhället i övrigt även om vi betvivlar existensen av en
tydlig gräns mellan samhälle och vetenskap.
Dessa olika målgrupper kan och bör förvänta sig mycket olika resultat av STS forskning
och våra insatser inom utbildning, och man kan säga att vi levererar olika resultat till
dessa olika grupperingar. Vi informerar och utbildar allmänheten om vetenskap,
studenter ges ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskapsbas,
vetenskapsmän/kvinnor ges ett perspektiv på sin egen verksamhet, opinionsskapare
och politiska ledare informeras om vetenskapens roll i samhället (och uppmuntras att
ifrågasätta vetenskapliga ”fakta”). Vårt område omfattar akademiker som är verksamma
i gränsytan mellan vetenskap och samhälle, och som tjänar som ledstjärnor för
allmänhet och den kommersiella sektorn när de behöver sätta sig in och förhålla sig till
resultat (eller påverka inriktningar av) forskning inom medicin, ingenjörsvetenskap
eller naturvetenskap.


STS grundforskning skapar akademiskt baserad kunskap om vetenskaplig och
industriell produktion i samhället. Vår forskning undersöker hur vetenskap och

teknologi utövas: hur vetenskaplig kunskap uppstår och förmedlas; teknologi
produktion och användning; mönster och konsekvenser av inbyggda
maktstrukturer i och genom teknologier.


STS-utbildning producerar studenter som är kunniga inom dessa områden och
som kan tillämpa dem i samhället: Dessa studenter förstår hur man närmar sig
komplexa samhällsfrågor och bär med sig STS insikter och kunskaper till
arbeten inom industrin; till tankesmedjor och statliga verk och organisationer;
och om de fortsätter inom den akademiska sektorn. STS studenter förstår de
dynamiska aspekterna av komplexa kunskapsbaserade samhällen och kan
tillämpa akademiska tankesätt från STS ”verktygslådan” för att studera problem,
bilda och delta i intressegrupper, och identifiera och engagera grupperingar
som påverkas.



STS insatser inom kunskapsspridning förmedlar dessa idéer till allmänheten:
genom populärvetenskapliga texter; i media, när vi deltar i den offentliga
debatten; eller bidar till policydiskussioner. Vårt bidrag är nödvändigt för
kritisk reflektion av maktstrukturer, institutionella ramverk, identiteter och
intresse för akuta teknologiska kriser som Fukishima eller kollapsen av hälsooch sjukvård i anslutning till Ebola epidemien, såväl som i vardagliga, men
viktiga, områden såsom hälso- och sjukvård i samhällen med demografisk
förskjutning mot äldre befolkning.

2. Vilka visioner har du för forskningen inom ditt vetenskapsfält framöver?
En viktig komponent i den framtida utvecklingen av forskningen inom mitt område är en
fortsatt och ökad satsning på interdisciplinära projekt. Då dessa projekt kräver aktivt
deltagande av forskare från många olika forskningsområden, och sträcker sig över
teoretiska och kunskapsmässiga paradigmer. De kräver långvariga samarbeten med
deltagare som kan viga tid och resurser till projekten i fråga. Jag ser tre olika scenarier
för denna typ av forskning:


Organiska samarbeten mellan etablerade forskare i olika områden och som kan
bidra till ett projekt med sin egen forskningsfinansiering (dvs, sin egen tid men
även doktorander och postdoktorer). Denna typ av samverkan förutsätter att
deltagarna har finansierade tjänster och att resurser är tillgängliga vid deras
respektive heminstitutioner. I den del av akademien som jag och mina kollegor är
verksamma inom finns dessvärre inte resurser av typ och omfattning som krävs.



Teknik- och naturvetenskapliga projekt som involverar en forskare inom STS.
Ofta görs detta med politisk motiveringen för att genomföra ”mainstreaming” av
projekt. Denna typ av inblandning av samhällsvetenskap prövas för närvarande i
Horizon 2020 projekt. Det har i detta sammanhang mötts med allmän kritik och
det är intressant att studera vilken typ av vetenskap dessa projekt kommer att
resultera i.



Forskningsprojekt inom sociologi som är finansierade på en nivå som gör det
möjligt att anställa forskare från olika disciplinära områden, inkluderande
naturvetenskap, teknologi och medicin. Jag leder för närvarande ett sådant
projekt (finansierat av VR), och har tidigare arbete i likande projekt (också
finansierade av VR), och anser dessa projekt vara mycket givande och produktiva.
Finansiering av stora tvär- och mångvetenskapliga projekt som leds av forskare
inom sociologi är ett oerhört viktig instrument som möjliggör STS verksamhet,
och katalyserar det kritiska tänkandet och synsättet på vetenskap och teknologi
som STS erbjuder.

Underlag för Vetenskapsrådets forskningsöversikt över HS-området
Beatrice Crona, Kungliga Vetenskapsakademin och Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet

Varför är samhällsvetenskaplig forskning viktig?
Vi lever i en tid av extraordinärt snabba förändringar. Under bara en generation har den ökade
konnektiviteten och täta sammanflätningen av ekonomiska, sociala, kulturella och politiska system
skapat en situation där mänskligheten nu satt sådan press på de naturliga systemen att det hotar vår
egen framtid och välfärd. De naturliga systemen som producerar mat, ren luft och vatten, rekreation och
all de andra saker som ligger till grund för mänsklig välfärd är nu i många delar av världen under direkt
hot. Den stora utmaningen ligger därmed i att säkerställa mänsklig välfärd samtidigt som vi även minskar
fattigdom och resurser över konflikter, och ökar både naturen och människors hälsa.
Detta är stora utmaningar som kanske aldrig kan tacklas mer än bit för bit. Trots det hörs nu allt högre
röster i den internationella debatten om hållbarhet som menar att det behövs mer övergripande
lösningar. Lösningar som sträcker sig över statliga gränser och på tvärs mot traditionella sektoriella
avgränsningar. De kommer ur social växande oron och misstro mot precis de institutioner som skapats
för att hantera samhälleliga utmaningar: regeringar, företag, religion och såklart vetenskap och
teknologi. Därmed ökar trycket på vetenskapen att förstå stora samhälleliga omvälvningar, artikulera de
utmaningar vi står inför och samtidigt hitta och föreslå de lösningar som efterfrågas. Det är ingen liten
utmaning och alltmer tydligt ser vi att den rena naturvetenskapen, trots enorm förmåga att förklara
samband och öka vår förståelse för vad som händer med de naturliga systemen vi är beroende av, inte
lyckas med detta. Här har samhällsvetenskapen en enormt viktig roll att spela, och är i mina ögon
nyckeln – i samspel med andra typer av vetenskap – till att hitta vägar mot en hållbar framtid.

Lägesbeskrivning av samhällsvetenskaplig inom Miljövetenskap (Sustainability Science)
En bred sammanställning av all samhällsvetenskaplig forskning av relevans för miljövetenskap är inte
möjlig här. Istället har jag valt att fokusera på ett antal områden vilka specifikt bidragit till, och fortsatt
bidrar med ökad förståelse av såväl problemen som lösningarna.
Mänskligt välbefinnande (Wellbeing)
Alltsedan Millenium Ecosystem Assessment (MA, 2005) belyste det mänskliga förhållandet till naturen
som en viktig aspekt har intresset för hur miljön påverkar mänskligt välbefinnande ökat. Välbefinnandeforskningen har utvecklats enormt de sista tio åren och fokuserar i huvudsak på hur mänskligt
välbefinnande påverkas av naturen och de tjänster (ekosystemtjänster) den tillhandahåller. Exempel
inkluderar studier av hälsa och välbefinnande kopplat till grönområden i urbana miljöer, matsäkerhet
mm. Forskningen strävar efter att förstå och kartlägga hur miljön påverkar människors liv utöver rent
ekonomiska aspekter. En ansatts (the 3-D approach) (Gough et al., 2007) har delat upp välbefinnandet i
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tre olika komponenter – materiellt, relationellt och subjektivt välbefinnande, vilka självklart samspelar
men på olika vis bidrar till mänsklig välfärd. Begreppet välbefinnande (eng. wellbeing) bygger på fler olika
kända angreppssätt såsom försörjning (eng. livelihoods) inom internationell utveckling, samt interprofessionella eller integrerade team inom socialt arbete. Precis som dessa är syftet att röra sig mot ett
aktörsorienterat fokus som betonar styrkor snarare än behov och vilket erkänner den mångfald och
integritet i människors liv smidda som smälter samman i en komplex blandning av prioriteringar,
strategier, influenser, aktiviteter, och därmed, utfall. Det kanske mest utmärkande med
välbefinnandeforskningen är att den fokuserar på subjektiva mått på hur människor känner och upplever
sin egen tillvaro, i kontrast mot de mer vanligt förekommande objektiva måtten på inkomst, kost,
förväntad livslängd etc., och den har gett upphov till nya forskningsområden som med tvärvetenskapliga
ansattser tar sig an subjektivt välbefinnande, livskvalitet (sprunget ur psykologin) och personlig lycka
(eng. economics of happiness). Samtliga av dessa representerar relativt nya områden inom den
samhällsvetenskapliga floran men vilka på olika sätt visar stor potential att bidra till ökad förståelse av
mänskliga drivkrafter, vilket är grunden till att sedermera förstå mänskliga val och handlingar och dess
effekter på miljö och samhälle.

Kognition och mänskligt beteende
Hur vi uppfattar vår värld påverkar såklart de val vi gör. Vår uppfattning om naturmiljön och hur vi
värderar de varor och tjänster (ekosystemtjänster) vi nyttjar har både sin grund i underliggande
världsbilder, men likaså i socialt inlärda attityder och normer, och bottnar likväl i vårt uppfattade behov
av naturen för vår egen välfärd. Forskning visar att barn som växer upp med tillgång till, och
regelbunden vistelse i, grönområde och natur värderar miljö och natur högre än barn som inte haft
samma tillgång. Här blir vikten av potentiellt självförstärkande processer extra tydlig. Om städer
utformas så att tillgång till natur är en bristvara socialiseras inte heller barn att förstå och uppskatta
vikten av detta. Detta leder i sin tur till medborgare som saknar denna förståelse och värdegrund, vilket i
förlängningen sannolikt påverka hur våra städer planeras och utformas, dels genom konkreta val samt
genom opinionen för politiska beslut. Värderingar (tex. allemansrätten) som vi idag i Sverige tar för givna
och som skulle kunna ligga till grund för ett hållbart samhälle baserat på en världsbild där natur och miljö
är viktigt för människans välbefinnande, kanske inte alls är utbredda i Sverige om 20 år om de barn som
föds nu växer upp i primärt urbana miljöer. Det påverkar hela synen på kopplingar mellan människa och
natur genom artificiell frikoppling från naturen och vårt beroende av den. HS forskningen har en viktig
roll att spela i att förstå just dessa samband men har hittills varit en relativ underrepresenterad del av
den samhällsvetenskapliga miljöforskningen.
Varför väljer många att flyga fast de flesta vet att det är negativt för miljön? Jo, dels för att systemet är
konstruerat så att det är det enklaste och billigaste, men dels för att människan kan hålla helt separata,
logiskt inkompatibla värderingar (se cognitive dissonance theory, (Festinger, 1962)). Så vad måste man
förstå för att ändra på det? Dels krävs en förståelse av attityder och värderingar som nämndes ovan. Dels
behövs en ökad förståelse för hur vi prissätter varor och tjänster där vi räknar in så kallade externalteter
(dvs neg effekter som uppstår under en produkt/tjänst livscykel) vilket bättre skulle reflektera den
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verkliga kostnaden och även skicka mer representativa signaler (om verkliga kostnader som räknar in
miljön) till konsumenten och ge nya ekonomiska incitament, t.ex. att inte flyga. Här är tvärvetenskapliga
ansatser mellan olika discipliner av största vikt och ett tydligt exempel på ett växande och viktigt fält är
beteendeekonomi, vilket studerar effekterna av psykologiska, sociala, kognitiva och emotionella faktorer
på individer och organisationers ekonomiska beslut och konsekvenserna av detta för marknadspriser,
vinster och resursfördelning. Beteendeekonomi är primärt fokuserat på gränserna för rationalitet hos
ekonomiska aktörer och beteendemodeller kopplas vanligen till psykologiska insikter, neurovetenskap
och mikroekonomisk teori. På så sätt innefattar fältet en rad begrepp, metoder och forskningsområden
och är ett lysande exempel på vikten av tvärvetenskapliga ansatser för förstå och bemöta komplexiteten
i utmaningarna vi står inför.

Styrning, förvaltning och innovation
Vi har känt till många av de stora miljöproblemen under lång tid men likväl fortsätter samhället i stort
enligt relativt ohållbara mönster. Det beror till viss del på kognitiva och beteendemässiga hinder som
beskrivits ovan, men det är även en effekt av patologier och institutionella fällor som skapats till följd av
de institutioner och övervakningssystem samhället har utformat.
Komplexitet är av naturen svårt för människan att greppa och på den politiska arenan kan det vara svårt
att på ett enkelt sätt behandla väldigt komplexa frågeställningar och samband. Som ett exempel kan ses
faktorer som påverkar hållbart fiske. Dessa är mångfacetterade – det handlar inte bara om reglering av
fisket utan lika mycket om konsumtion och efterfrågan, arbetstillfällen och statliga subventioner, vilken i
sin tur drivs av djupare underliggande traditioner eller värderingar och rent politiska beslut. Men det
handlar även om det generella tillståndet i ekosystemet. Alla dessa faktorer samverkar för att skapa ett
visst utfall men oftast behandlas policy som reglerar de enskilda faktorerna i helt separat forum och
ministerier, med väldigt lite koppling. Det leder inte sällan till bieffekter där en policy utarbetad för att
ett syfte riskerar att negativt påverka ett annat policy-område. Vi ser regelbundet exempel på sådana
negativa interaktioner och spänningar mellan t.ex. finans, näringsliv och miljödefrågor i politiken i
Sverige.
Ytterligare en utmaning för dagens politiska system är att många av drivkrafterna bakom den utveckling
vi ser, t.ex konsumtion, ökad invandring, arbetslöshet, varmare klimat, utarmning av fiskeresurser och
ökad övergödning, har sitt ursprung i socio-ekonomiska, ekologiska och politiska processer som
härstammar från betydligt större geografiska skalor. Politiska aktörer har ofta varken mandat,
efterfrågan från opinion, eller vilja att se och adressera den typen av komplexitet eller skalinteraktion.
Dock börjar forskarsamhället alltmer inse att vissa samhällsproblem, (tex hållbarhet) kräver att vi förstår
just denna komplexitet. Det skapar spänningar mellan vetenskap och policy, försvårar kommunikationen
och hindrar att viktig forskning får gehör och på olika sätt förs in i policy.
Rent forskningsmässigt ser jag därmed två viktiga samhällsvetenskapliga områden som bör får mer
utrymme i miljövetenskapen. Det ena är tvärvetenskaplig statsvetenskaplig forskning, vilken samarbetar
med och tar in metoder och teorier från bla sociologi och ekologi för att förstå samspelet mellan
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individers beteende, förståelse och attityder (t.ex genom social nätverksforskning), institutioners
framväxt och förändring, samt hur dessa institutioner är utformade för att passa just de sociala och
ekologiska processer de är tänkta att styra (eng. institutional fit and interplay) (t.ex. Young, 2002). Detta
är ett fält med stor potential att kunna bidra aktivt till förändring mot hållbarhet i samhället i stort.
Det andra forskningsfältet som vuxit sig starkare de sista 10 åren springer ur Science and Technology
Studies och vetenskapssociologi och beforskar bl.a. samspelet och interaktionen mellan
vetenskapssamhället, politik och policy. Våra institutioner är i dagsläget sällan utvecklade för att hantera
snabba förändringar och komplexa problemställningar. Det arbetar ofta långsamt och när en policy är
lagd kan det vara svårt att nyansera eller omarbeta den. Men som torde vara uppenbart är det precis
den flexibiliteten som behövs givet framtidens utmaningar och för att forsking (speciellt kring
hållbarhetsfrågor) ska bli till riktigt nytta för samhällsmaskineriet måste den kunna komma in allt
eftersom nya insikter skapas. Vetenskapens styrka är att söka kunskap gränslöst och det är ofta den
gränslösa nyfikenhet (out of the box thinking) som leder till nya insikter och upptäkter (t.ex. Stokes,
1997). Men detta nytänkande skapar inte sällan spänningar mellan den nya kunskapen och existerande
institutioner och regelverk. Forskningen kring hur dessa kan överbryggas är enormt viktig och har bl.a.
fokuserat på att förstå interaktion och kommunikation mellan forskare och beslutsfattare samt att
undersöka vilka organisationsformer som bäst kan tillgodose behovet av bättre kommunikation och
integration mellan civilsamhälle, vetenskap och beslutsfattande (t.ex. Cash et al., 2003; Guston, 2001)

Utmaningar och framtidsvisioner: Samhällsvetenskaplig forskning i Sverige om 5-7 år
Under 2013 publicerade International Social Science Council (ISSC) rapporten World Social Science
Report 2013. I denna utvecklades fyra huvudsakliga utmaningar för den samhällsvetenskapliga
forskningen vilka jag tycker är värda att kort återupprepas här. De fyra utmaningarna är för
samhällsvetenskaplig forskning att; inrama förändring, skapa förutsättningar för förändring, bygga
kapacitet för förändring, och till sist att vara förändring.
Den första punkten rör vikten av att samhällsvetenskaplig forskning måste bli bättre på att vara med och
definiera problemen vi står inför (inom fr.a. hållbarhet). D.v.s. att definiera utmaningarna som sociala
(och kanske i vissa fall social-ekologiska) med fokus på hur mänskliga processer påverkar miljön men
även ligger till grund för lösningarna. Om inte samhällsvetenskapen lyckas med detta kommer den att
fortsatt leva i skuggan av naturvetenskapen i det sammanhang där hållbarhet diskuteras. Det är inte bara
beklagligt från forskningens sida men rent av skadligt då människan är den enkom största drivkraften
bakom utmaningarna vi står inför.
Att skapa förutsättningar för förändring handlar om att minska glappet mellan snabba samhällelig och
miljömässiga förändringa och långsam institutionell anpassning. Samhällsvetenskaplig forskning skulle
kunna bidra ännu mer till detta genom att inte bara blicka tillbaka eller beforska det som sker idag, utan
aktivt vara med och utforska alternativa scenarior och hållbara utvecklingsvägar, t.ex. genom nya
föreställningar om tillväxt och välstånd, med fokus på mer än materiell rikedom.
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Att bygga kapacitet för förändring berör direkt det forskningsområde jag belyste ovan, och handlar om
att tillgodose behovet av bättre kommunikation och integration mellan civilsamhälle, vetenskap och
beslutsfattande.
Till sist bör samhällsvetenskaplig forskning se till att även vara förändringen. Detta, menar rapporten,
betyder att samhällsvetenskapen delvis kommer att behöva ändra sin vetenskapliga praxis och metodik
på ett sätt som stöder produktion av lösningsinriktad kunskap för hållbar utveckling. Samhällsvetenskap
måste vara förankrat i teori och djup för att behärska specifika metoder, och kunna beforska specifika
människor och situationer. Men den måste samtidigt bli expert på att integrera över skalor och mellan
olika former av kunskap. Om samhällsvetenskap på allvar vill göra skillnad måste den delvis förändras.
Tvärvetenskap inom samhällsvetenskaperna är minst lika viktigt som tvärvetenskaplighet mellan
samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap. Integrerad vetenskap handlar ofta om nya typer av
systemansatser som sannolikt kolliderar med metodologisk individualism på ett sätt som många
samhällsvetare finner obehagligt, om inte oacceptabelt. Just därför ligger utmaningen i att illustrera hur
ett system- snarare än ett individualiserat perspektiv ger en bättre förståelse för sambandet mellan
sociala, ekonomiska, politiska och kulturella institutioner och praxis, samt mänskligt beteende.
De nya utmaningarna för samhällsvetenskapen betyder även utmaningar för de institutioner som ska
utvärdera den och fördela anslag. Utvärdering och beviljande av anslag bygger i dagsläget fortfarande i
alltför stor utträckning på inom-disciplinära uppfattningar om vad som är kvalitet. Därför behövs nya
mallar för utvärdering och granskning av tvärvetenskaplig forskning (såväl inom samhällsvetenskapen
som mellan samhällsvetenskapen och andra områden) vilka beaktar kvalitet, innovationspotential, och
samhällsnytta på ett mer integrerat vis, bortanför rent disciplinära kvalitetnormer. Det är ingen lätt
uppgift men ag ser det som helt avgörande för att den samhällsvetenskapliga forskningen i Sverige ska
kunna frodas och bidra meningsfullt till hållbar utveckling. Samma problematik råder när det gäller
utvärdering av forskarna själva då universitetens utvärderingssystem på samma sätt domineras av
inomdisciplinära synsätt. Det gör att de forskare som antar tvärvetenskapliga ansatser har svårt att dels
äska medel till sin forskning och dels att bli rättvist utvärderade för sina meriter och därmed avancera
inom det traditionella universitetsystemet. Faran med detta ligger just i att det skapar en dynamik som
motverkar förändring, institutionell och innehållsmässig inom akademin, och vilken riskerar att bromsa
samhällsvetenskapen (och även andra områdens) nytta och samhällsrelevans, som beskrevs ovan.
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Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Vetenskapsrådet har en ledande
roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till samhällets
utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och arbetar för att skapa förståelse för forskningens betydelse, resultat och villkor.
Inom Vetenskapsrådet finns nio ämnesråd, råd och kommittéer. De består av aktiva forskare och
andra experter inom respektive område. Varje ämnesråd, råd och kommitté har till sig knutet ett antal
beredningsgrupper där forskare bland annat granskar och prioriterar andra forskares ansökningar.
Arbetet inom ramen för Forskningens framtid är en del i Vetenskapsrådets verksamhet för att stödja
och stärka forskarinitierad grundläggande forskning, initiera forskning inom strategiskt viktiga
områden och verka för ett effektivt forskningssystem. Som forskningspolitisk rådgivare förser
Vetenskapsrådet regeringen med underlag för framtida vägval som främjar svensk forskning av
högsta vetenskapliga kvalitet och som beaktar forskningen som en del av lösningen på samhälleliga
utmaningar. Arbetet genomförs återkommande inför varje forskningsproposition.
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