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Förord

Sedan 1971 har universitet och högskolor sin egen sektorsforskning. Efter 
Universitets- och högskoleämbetets nedläggning vid halvårsskiftet 1992 
bedrivs verksamheten tills vidare inom ramen för en särskild myndighet. 
Rådet för forskning om universitet och högskolor.

Utbildningsdepartementet gav mig i juni 1992 uppdraget att ”utvärdera den 
forskning och det utvecklingsarbete om högskolan som bedrivits och finan
sierats av UHÄ”. Min granskning redovisas i denna rapport.

Underlaget för undersökningen utgörs framför allt av rapporter och hand
lingar. Det skriftliga materialet har kompletterats med upplysningar från 
personer som haft inblick i verksamheten.

En preliminär version av denna rapport delgavs i augusti ett sextiotal 
personer inom den svenska högskolevärlden. En engelsk sammanfattning 
tillställdes samtidigt åtta ledande företrädare för internationell högskole
forskning. De kommentarer som därvid kommit mig till del har föranlett 
åtskilliga korrigeringar och tillägg.

Jag vill tacka alla som med upplysningar och kritiska synpunkter bidragit 
till denna rapport.

Uppsala i september 1992

Olof Petersson
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S ammanfattning

1. Högskolans självförståelse. Utvecklingen mot ett kunskapssamhälle och 
det vidgade lokala ansvaret ställer ökade krav på universitet och högskolor. 
Frågan är i vilken mån högskolans självförståelse vilar på vetenskaplig grund.

2. Högskolans FoU. Anslaget till högskoleforskningen uppgår för närvaran
de till nio miljoner kronor per år. Fram till UHÄ:s nedläggning 1992 bedrevs 
forskning och utveckling om universitet och högskolor inom ramen för två 
olika program, ett med inriktning på uppföljning och policystudier, ett annat 
med syftet att befrämja grundforskning. Ett återkommande konfliktämne har 
varit förhållandet mellan forskning och utveckling.

3. Uppföljning och policystudier. Programmet för uppföljning och policy
studier har stött tre olika typer av projekt. En kategori utgörs av forskning 
om olika aspekter av högskolan. En andra grupp består av utvärderingar av 
grundutbildningen i enskilda ämnen. En tredje typ är utvecklingsarbete för 
större eller mindre delar av högskolan.

4. Forskningsrådet. Rådet för forskning om högskolan har ställt som sin 
uppgift att finansiera projekt av grundforskningskaraktär. Inriktningen har 
förskjutits från pedagogik via statskunskap till kulturteori. Rådet har också 
haft syftet att bygga upp ett nätverk av högskoleforskare. En del forskare har 
därigenom kommit att spela dubbla roller.

5. Vid högskoleforskningens frontlinjer. En närmare granskning av några 
av rådets projekt visar på en stor spridning, både vad gäller ämnesinriktning 
och kvalitet.
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6. Principer. Forskning aktualiserar fyra grundläggande principfrågor: 
ämne, problem, makt och användning. I forskningsrådets verksamhet har 
forskning kommit att väga tyngre än undervisning, de etablerade akademiska 
intressena har haft företräde, forskarnas intressen har gâtt före praktikernas 
och grundforskning har prioriterats framför sektorns utveckling.

7. Huvudmodeller. En möjlighet är att verksamheten även fortsättningsvis 
bedrivs som ett självständigt forskningsråd. Rådets arbete skulle i så fall 
kunna skärpas i flera avseenden. En annan möjlighet är att rådet ombildas till 
ett forskningsinstitut. Rådet kan också knytas till någon annan myndighet; 
flera alternativ är här möjliga, men inget helt lämpligt. Universitet och 
högskolor kan, slutligen, spela en större roll.

8. Förslag. Både högskoleforskningen och högskolans praktiska arbete skul
le kunna vinna på närmare kontakter. Högskolan bör själv ha ett huvudansvar 
för sin egen sektorsforskning. Forskningsrådet bör därför omvandlas till ett 
högskolevärldens eget organ med uppgiften att utveckla den långsiktiga 
kunskapsbasen för universitet och högskolor.
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1 Högskolans självförståelse

Två stora samhällsprocesser förändrar nu förutsättningarna för universitet 
och högskolor. För det första innebär utvecklingen mot ett kunskapssamhälle 
att forskning och högre utbildning får allt större betydelse för hela folkhus
hållet. För det andra förskjuts ansvaret från central till lokal nivå; en hier
arkisk organisation ersätts av autonoma enheter. Man kunde säga att 
universiteten och högskolorna sätts under ett dubbelt strålkastarljus. 
Högskolesektorn får ökad uppmärksamhet. Inom denna sektor landar ljus
käglan på den enskilda högskolan.

Kunskapssamhälle
Det är förvisso befogat med en skepsis gentemot dagsdebattens fraser och 
modebegrepp. Uttryck som informationsexplosionen, den tredje vågen, den 
globala byn och kunskapssamhället döljer inte sällan oklarheter och orden 
nyttjas ofta i dagsdebatten med partiska bisyften.

Inte desto mindre fångar dessa begrepp olika aspekter av den stora sam
hällsomvandling som de utvecklade industriländerna för närvarande genom
går. Liksom jordbrukssamhället för ett sekel sedan ersattes av industri
samhället förvandlas nu detta industrisamhälle till ett intemationaliserat 
kunskapssamhälle.

På samma sätt som industrialiseringen på ett genomgripande sätt föränd
rade sociala vanor, tänkesätt och politiska institutioner får kunskapsrevolu- 
tionen fundamentala konsekvenser för vår tids samhälle. Konturerna i detta 
nya samhällsskick är ännu otydliga, men de modeller som till för helt nyligen 
präglat den utvecklade världens länder synes allmänt ha försvunnit. Central
planering och standardiserade enhetslösningar ersätts av flexibilitet och 
snabb anpassningsförmåga.

Ett land som önskar göra sig gällande i den internationella konkurrensen 
står inför kravet att utveckla inte endast den materiella utan även den
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immateriella infrastrukturen. Det ekonomiska livets förskjutning mot kun- 
skapsintensiva verksamheter fordrar en fortgående kompetensutveckling.1 
Utmaningen att höja befolkningens kompetens ligger i linje med utbildning
ens allmänna syften, som innebär att människan vill utforska det okända, 
utveckla sin förmåga att förstå och själv ingripa för att skapa ett rikare 
samhälle.2

Det vore förhastat att sätta likhetstecken mellan â ena sidan kunskaps
samhället och å andra sidan den högre utbildningen och forskningen. Kun
skap är inte endast vetenskaplig kunskap; kulturlivets insikter, vardags- och 
arbetslivets tysta kunskap utgör även framdeles viktiga erfarenhetskällor. Det 
är ändå ett faktum att utvecklingen mot ett kunskapssamhälle ställer särskilt 
stora krav på de samhällsinstitutioner som har till uppgift att frambringa 
vetenskaplig kunskap och vetenskaplig träning.3

Decentralisering
Den som vill skildra de stora förändringarna i vår epoks samhällsorganisation 
kan knappast undvika den allmänna tendensen till decentralisering. Ofta av 
nödtvång har stora organisationer brutits ned i mindre och mer självstyrande 
enheter. Svårigheterna att från en enda central ledning överblicka och styra 
stora verksamhetsområden blev till slut övermäktiga.

Inte endast inomorganisatoriska utan även yttre faktorer har drivit på 
utvecklingen i decentralistisk riktning. Erfarenheten visar att en centraliserad 
och hierarkisk organisationsform är bäst ägnad att lösa rutinmässiga uppgifter 
i en stabil miljö. I en omgivning präglad av snabba förändringar, oförut
sägbarhet och skiftande krav kommer den stela centralstyrningen till korta. 
Kraven på flexibilitet och anpassningsförmåga fordrar en annan organi
sationstyp, kännetecknad av större självständigt beslutsansvar för dem som 
direkt svarar för verksamheten.

Övergången från centralstyrning till decentralisering är ett faktum inom 
såväl den privata som den offentliga sektorn. Den i dag gängse organisations
modellen för stora företag förenar en liten, effektiv koncernledning med 
självständiga resultatenheter. Decentraliseringen inom den offentliga sektom 
gör sig gällande på flera nivåer. Staten överlåter beslutsmakt på kommuner

1 Långtidsutredningen 1992. SOU 1992:19,18.
2 Med viten og vilje. NOU 1988:28.
3 Jacques Lesoume, ’The future of industrial societies and higher education”, 

Higher education management, 1, 1989, 284-297.
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och landsting. Inom kommuner och landsting förskjuts ansvaret till kommun- 
delsnämnder eller självständiga utförarenheter.4

Decentralisering är nu varken den enda tendensen eller något enhetligt 
fenomen. Samtidigt som beslutsmakt förskjuts från staten till lokala enheter 
pågår en internationalisering, där särskilt den europeiska integrationen inne
bär att beslutskompetens flyttas från nationella till övernationella organ. 
Decentraliseringsbegreppet är heller inte entydigt. Decentralisering kan ta 
sig många skilda uttryck och det är fullt möjligt att förena decentralisering i 
ett avseende med centralisering i ett annat.

Valen av teknik för decentralisering har också givit blandade erfarenheter. 
Programbudgetering och målstyrning är exempel på försök som ofta lett till 
negativa resultat inom den offentliga sektorn. Svårigheterna att i förväg fixera 
klara och operationaliserade mål för olika politiska områden har ofta visat 
sig oöverstigliga. Bakslagen har medfört att dagens styrmetoder inom den 
offentliga sektorn mindre betonar planering och målformulering utan i stället 
lägger vikt vid efterhandskon troll. Riksdagens och regeringens möjligheter 
att styra samhällsutvecklingen fordrar därmed rättvisande och effektiva 
metoder för resultatrapportering, uppföljning och utvärdering.

Självständiga universitet
Svensk högskolepolitik under senare år har, åtminstone vad avser ambitio
nerna, präglats av dessa båda huvudtendenser. Kunskapssamhällets krav har 
gjort att forskning och högre utbildning blivit ett politiskt prioriterat område. 
Decentraliseringen har medfört ökat lokalt ansvar för universitet och hög
skolor.

Med 1992 års proposition om universitet och högskolor tas ytterligare ett 
steg i denna riktning.5 En av regeringens huvuduppgifter är att ”stärka 
Sverige som kunskapsnation”. Sveriges framtida utveckling förutsätter att 
antalet högskoleutbildade ökar och att kvaliteten inom utbildning och forsk
ning höjs.

Regeringens strategi för att förändra universitets- och högskolesystemet 
består av tre delar. För det första skall universitet och högskolor få ökad frihet. 
För det andra fastställer staten kraven på universitet och högskolor genom 
fasta regler, exempelvis genom högskolelag och examensordning. För det

4 Allmänt om organisationsförändringarna i den offentliga sektorn, se Olof Peters
son & Donald Söder lind, Förvaltningspolitik, 1992.

5 Frihet för kvalitet. Prop. 1992/93:1.
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tredje ges vissa universitet och högskolor icke-statligt huvudmannaskap, 
exempelvis i form av stiftelser.

I propositionen föreslås att de statliga universiteten och högskolorna ges 
större frihet vad gäller studieorganisation, utbildningsutbud, antagning av 
studenter, inrättande och tillsättning av professurer, skapande av karriärvägar 
för lärare, institutionell organisation samt fördelning av resurser till grund
utbildning respektive forskning.

Statens regler för universiteten och högskolorna motiveras främst av hän
syn till skyddet för den fria forskningen, rättssäkerheten, formerna för kvali
tetssäkring, beslutsformer och ledningsansvar.

Propositionen uttalar ambitionen att kvaliteten i utbildning och forskning 
skall höjas. Ansvaret ligger pâ universiteten och högskolorna. Varje univer
sitet och högskola bör ansvara för sin egen utvärderingsverksamhet.

Pâ nationell nivâ ligger ett särskilt ansvar pâ det nationella utvärderings- 
sekretariat, som inrättats den 1 juli 1992.6 Syftet är inte att utforma en enda 
modell eller ett enda system för nationell utvärdering. Olika former av 
utvärdering skall utnyttjas sâ att verksamheten blir allsidigt belyst. Det 
nationella utvärderingssekretariatet sägs böra åtnjuta integritet mot såväl 
statsmakterna som universiteten och högskolorna. Den självständiga ställ
ningen markeras genom sammansättningen av sekretariatets styrelse.7

Högskolesystemens variationer
Förändringarna i det svenska högskolesystemets struktur är ingalunda unika. 
De allmänna förskjutningarna i svensk utbildningspolitik löper parallellt med 
den allmäneuropeiska utvecklingen. Studentanströmningen under 1960-talet 
ledde överallt till expansion och stordrift. Perioden av centralplanering 
ersattes i sin tur av en tendens till mer flexibla och decentraliserade system.

Det har hela tiden funnits betydande variationer mellan de europeiska 
högskolesystemen. Man kan grovt sett skilja mellan integrerade och diffe
rentierade system.8 Sverige har genom det enhetliga högskoleväsendet varit 
ett paradexempel pâ ett integrerat system. Mer differentierade system âter-

6 Prop. 1991/92:76, UbU 18, rskr. 195.
7 Prop. 1992/93:1,66.
8 Ulrich Teichler, Wandel der Hochschulstrukturen im internationalen Vergleich, 

Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung der Gesamt- 
hochschule Kassel, 1988; Europäische Hochschulsysteme: Die Beharrlichkeit 
vielfältiger Modelie, 1990. Jfr Jan-Erik Lane, Institutional reform. A public policy 
perspective, 1990.
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finns i exempelvis länder med skilda elituniversitet och massuniversitet eller 
med skilda universitet för olika konfessionella riktningar.

De nu aktuella förändringarna innebär att det svenska högskolesystemet är 
på väg i riktning från den integrerade modellen. Vilken form av differentierat 
system som kommer i stället är en öppen fråga.

Högskolans ansvar
Universitetens och högskolornas värld har en inre och en yttre del. Den inre 
världens mål är sökandet efter ny vetenskaplig kunskap. Den yttre världen 
bildar den institutionella ramen med sina tjänster, lokaler, konton och nämn
der.

I universitetens och högskolornas värld är den inre aspekten överordnad 
den yttre. Syftet med den organisatoriska ramen är att ge de bästa yttre 
förutsättningarna för universitetens och högskolornas inre intellektuella 
verksamhet.

Högskolornas ansvar för den inre världen förändras inte till följd av någon 
utbildningspolitisk proposition. Ansvaret för vetenskapens utveckling ligger 
ständigt odelad hos forskarsamhällets gränslösa republik.

Däremot genomgår ansvaret för högskolans yttre värld nu en betydelsefull 
förskjutning. Besluten om organisation och resursfördelning överflyttas i 
betydande mån från huvudstadens myndigheter till den enskilda högskolan.

Den stora frågan är om universiteten och högskolorna är beredda att axla 
det nya ansvaret. Frågan är ännu öppen; två svar är möjliga. Den optimistiska 
tolkningen är att universiteten och högskolorna i kraft av den akademiska 
friheten även förmår att ikläda sig rollen som autonoma, effektiva och 
moderna organisationer. Den pessimistiska tolkningen är att de svenska 
universiteten och högskolorna under en följd av år invaggats i en förnöjsam 
och självgod passivitet. Medan näringslivet, kommuner, landsting och åtskil
liga statsmyndigheter tvingats genomgå ofta hårdhänta omorganisationer står 
vissa samhällsinstitutioner, däribland universiteten och högskolorna, jäm
förelsevis oförberedda inför de förändringar som fordras för att möta den nya 
tidens krav.

Utvärdering
Med dagens styrmodeller inom den offentliga sektorn har utvärderingar fått 
allt större betydelse.9 Få områden har varit föremål för så många utvärde
ringar som utbildningens. De stora skolreformerna åtföljdes av en våg av
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pedagogiska forskningsrapporter. Så omfattande var denna verksamhet att 
ett särskilt studieomrâde öppnades för utvärderingar av utvärderingar.10

Utvärderingarna byter nu emellertid karaktär. Med ett nytt slag av politik 
följer nya krav på utvärderingarna.

I ett centralplanerat system är utvärdering ett instrument för att fastställa i 
vilken mån de lokala enheterna följer de centralt fastställda målen. Den 
avgörande frågan i detta perspektiv handlar om de politiska riktlinjernas 
implementering.

I ett system med autonoma enheter blir utvärderingens syfte ett annat. 
Autonomi förutsätter självreflektion. Utvärdering kan här ses som ett ständigt 
pågående process genom vilken en autonom enhet vinner kunskap om sig 
själv.

Vetenskapligt grundad självförståelse
Utvärderingens syfte kan därmed sägas vara att öka universitetets och hög
skolans egen självförståelse. När natur, kultur och samhälle studeras av 
forskare sker det med vetenskapliga ambitioner. Men hur är det med den egna 
verksamheten? Bygger uppfattningarna om högskolans inre och yttre liv pâ 
vetenskaplig grund?

Det finns sedan några årtionden ett särskilt forskningsområde som ställt sig 
uppgiften att med vetenskapliga ambitioner uttala sig om universitetens och 
högskolornas verksamhet. Syftet med denna granskning är att bedöma svensk 
forskning och utveckling för universitet och högskolor.

9 Evert Vedung, Utvärdering i politik och förvaltning, 1991.
10 Bo Lindensjö & Ulf P. Lundgren, ”Att utvärdera utvärdering”, Forskning om 

utbildning, 2,1983, 6-20.
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2 Högskolans FoU

Forskning och utveckling för universitet och högskolor har i Sverige i 
ovanligt hög grad varit knuten till den statliga förvaltningen. En betydande 
del av forskningen om den högre utbildningen har organiserats och finansie
rats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och verkets efterföljare Univer
sitets- och högskoleämbetet, UHÄ.

Efterkrigstidens reformer av den obligatoriska skolan och av gymnasiet 
följdes av en lång serie utvärderingar och pedagogiska forskningsprojekt. 
Skolöverstyrelsen spelade här en central roll. Mot 1960-talet hade den ökande 
omfattningen av den högre utbildningen lett till krav på metoder för att 
utvärdera resultaten även inom universitet och högskolor.

Behovet av systematiskt forsknings- och utvecklingsarbete underströks 
särskilt av Universitetspedagogiska utredningen, som lade fram sina förslag 
1970. Ordförande för utredningen var rektorn för Uppsala universitet, pro
fessor Torgny Segerstedt. Utredningen initierade vid flera universitet för
söksverksamhet med pedagogiskt utvecklingsarbete. Avsikten var att få fram 
bättre metoder att precisera mål, bättre undervisningsmetoder och läromedel, 
bättre metoder att fastställa resultat samt bättre former för utbildning och 
information om universitetspedagogiska problem. Från läsåret 1969/70 in
rättades enheter för pedagogisk utveckling både vid de enskilda högskolorna 
och vid UKÄ.1

Enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete inom UKÄ, som under de första 
åren leddes av byråchefen Nils-Eric Svensson, var indelad i tre sektioner: 
utbildningsforskning, utvecklingsarbete och pedagogisk utbildning av lärare. 
Till sektionen för utvecklingsarbete hörde frågor rörande de lokala enheterna 
för pedagogisk utveckling, institutionsprojekt, läromedelsfrågor och tekniska 
hjälpmedel. Verksamheten vid sektionen för pedagogisk utbildning kom 
sedermera att överföras dels till högskolornas egen personalutbildning, dels

1 Nils-Eric Svensson, PU-nytt, UKÄ, 1, 1971.
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till verkets personalenhet. De i detta sammanhang väsentliga delarna rör 
forskning och utveckling.

Högskolans sektorsforskning växer fram
Sektionen för forskningsprojekt leddes från 1971 av avdelningsdirektör Eskil 
Björklund, som efter studier i sociologi arbetat med skolforskning vid Skol
överstyrelsen samt varit anställd som sekreterare vid Samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet. Björklund angav 1972 att sektionens huvuduppgifter var att 
initiera och följa genomförandet av UKÄ:s forskningsuppdrag till vetenskap
liga institutioner, bidra till att utveckla resurserna för produktion av för 
utbildningsfunktionen inom UKÄ-området väsentlig forskning samt att följa 
utvecklingen vid vetenskapliga och andra för arbetet väsentliga institutioner 
i Sverige och i utlandet. Arbetet med forskningsprojekten hade fyra bestånds
delar, nämligen initiering, planering och samordning, genomförande samt 
spridning.2

Sektionen tog initiativ till forskningsprojekt genom behovskartläggning 
inom och utom UKÄ, exempelvis genom sammanställningar ur utredningar, 
propositioner, riksdagsuttalanden, tidskrifter, tidningar och konferenser. 
Även litteraturöversikter och områdesträffar med planerare och forskare 
utnyttjades för att ge uppslag till forskningsprojekt. Avsikten var att kunna 
precisera en för UKÄ:s del av utbildningsområdet aktuell ”forsknings- 
behovskatalog”. Sådana problemlistor fastställdes av universitetskanslern.3

Planering och samordning av forskningsprojekten gjordes bland annat 
genom en årlig genomgång av pågående projekt och av planer för nya projekt. 
I gransknings- och bedömningsrutinerna ingick yttranden och prioritering 
inom UKÄ och från rådgivande forskare.

Forskningsprogrammets genomförande följdes genom granskning av pro
jektens arbetsplaner, promemorior, rapporter, informationsblad och verk
samhetsberättelser.

Spridningen av resultat och erfarenheter från forskningsprogrammet till 
olika enheter i UKÄ och vid universiteten skedde bland annat genom lärar
fortbildning och annan personalutbildning, utvecklingsprojekt, informa
tionsblad, konferenser, problemområdesöversikter samt sammanställningar 
av pågående och avslutad forskning.

2 Eskil Björklund, UKÄ, enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete, sektionen för 
forskningsprojekt, information 1972-09-13.

3 UKÄ dnr 286/72 Pu. Se även exempelvis Pedagogisk forskning, 1, 1973.
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UKÄ:s forskning sågs som ett exempel på sektorsanknuten forskning. Som 
stöd för denna syn citerades statsrådet Sven Moberg som 1972 yttrat: ”Inom 
Skolöverstyrelsen och Universitetskanslersämbetet har inrättats särskilda 
enheter som har i uppgift att i nära anslutning till verksamheten på faltet ange 
inriktningen av den tillämpade forskning som har i syfte att underlätta 
genomförandet av de skilda förutsättningarna för vår utbildningspolitik.” 
Som förebild för högskoleforskningen togs försvarsforskningen. Sektors- 
forskningen behövdes för att planeringen inom sektorn skulle kunna bygga 
på bästa möjliga underlag.4

Högskoleforskningens programskrifter från det tidiga 1970-talet andas den 
tidstypiska atmosfären av planering, styrning och rationalism. Det var de 
stora programmens tid.5

Problemområden och forskningsprojekt
Vid det första utdelningstillfället 1971 beviljade UKÄ anslag till 16 forsk
ningsprojekt med ett sammanlagt belopp på 1,3 miljoner kronor. Projekten 
grupperades i fyra problemområden: ”Övergripande mål, målpreciseringar, 
innehållsdefinitioner, utbildningssektorns struktur”, ”Studenterna: förutsätt
ningar, motivation, anpassning”, ”Undervisningen: organisation, arbetsfor
mer” och ”Utvärdering: som ett led i undervisningen; systemevaluering”.6 
Även om formuleringarna av dessa problemområden sedan flera gånger kom 
att justeras har detta slag av ämnesgruppering fortlöpande använts i forsk
ningsprogrammets verksamhet.

Under de första åren gick merparten av projektanslagen till de pedagogiska 
institutionerna. Även sociologi och psykologi fick några anslag, medan andra 
universitetsämnen endast förekom undantagsvis. Ett stort projekt vid denna 
tid var Tillämpad inlämingspsykologi och studiefärdighet, som leddes av 
Ference Marton vid pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.

Rådgivargrupper
Verksamheten med forskningsprojekt inom UKÄ omfattade fyra arbetsfor
mer: översiktsprojekt, problemområdesträffar, forskningsprojekt och forsk-

4 Eskil Björklund, UKÄ, PM 1973-03-19.
5 Esbjörn Johansson, UHÂ:s FoU-verksamhet, 1, sociologiska institutionen, Göte

borgs universitet, forskningsrapport 67,1981; Björn Wittrock & Stefan Lindström, 
De stora programmens tid: forskning och energi i svensk politik, 1984.

6 UKÄ, dnr 897/71 Pu, 1971-05-17.
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ningsinformation. Redan tidigt blev forskningsprojekten den dominerande 
aktiviteten. De andra verksamheterna betraktades som stödfunktioner till 
projekten.7

Beslut om projektanslag fattades formellt av UKÄ, men i praktiken skedde 
prioriteringen i samråd med två rådgivargrupper. Den ena gruppen bestod av 
forskare som representerade olika samhällsvetenskapliga discipliner. Den 
andra utgjordes av utbildningsplanerare, vilka till en början främst gestalta
des av tjänstemän från UKÄ.

Vid kontakterna med forskarvärlden hade det yppats oro för att projekten 
mer tenderade att bli utredning än forskning. Viktiga forskningsuppgifter fick 
lätt ge vika till förmån för vad som bedöms som kortsiktigt mer angelägna 
utredningsuppgifter, ansåg exempelvis ekonomerna Åsa Sohlman och 
Bengt-Christer Ysander. ”Denna dominanta ’utredningsstyrning’ kan med
föra olyckliga begränsningar.”8

Av de bevarade dokumenten från dessa inledande år kan man utläsa en viss 
spänning mellan planeringsperspektivet och forskarintresset. Ganska snart 
förefaller emellertid forskningssynpunkterna ges större vikt. Enligt ett 
mötesreferat konstaterade en UKÄ-tjänsteman, Ulla Âhgren-Lange, ”att 
Pu-enhetens förslag till projektlista i högre grad hade beaktat forskarnas 
bedömning än planerarnas”.9

Forskningsprogrammet etableras
Efter några år hade UKÄ:s verksamhet med forskningsprojekt permanentats, 
men också kommit att utsättas för kritik. Den inom verket ansvarige tjänste
mannen sammanfattade och bemötte kritiken i en promemoria.10

Kritiken att projekten endast gäller snävt pedagogiska frågor avfärdades 
som oberättigad. Projekten var nu inriktade både på organisation i stort och 
på kunskapsförmedling.

Många av projekten hade i praktiken varit doktorandarbeten, med en 
forskare i bulvanroll som vetenskapligt ansvarig. Denna kritik bedömdes vara 
delvis berättigad. Kraven på projektledarnas kompetens borde skärpas ytter
ligare.

7 Eskil Björklund, UKÄ, PM 1974-08-20.
8 Åsa Sohlman & Bengt-Christer Ysander, Några FoU-uppgifter inom högskolesek

torn, PM, november 1973.
9 UKÄ, PM 1974-11-05.
10 Eskil Björklund, UKÄ, Prioritering av forskningsprojekt 1975/76, PM 1975-07-

24.
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Den invändningen hade också riktats att projektens inriktning mer styrdes 
av forskares intressen än av sektorns behov. Kritiken karaktäriserades som 
delvis berättigad, men det ansågs svårt att ange sektorns behov i forsknings- 
bara termer.

Andra kritiska synpunkter, som helt eller delvis fick medhåll, var att 
projekten hade svårt att hålla tidsplaner, att forskare i vissa fall deltog både 
som planförfattare/anslagssökare och som bedömare/rådgivare, att projekt
urvalet gjordes utan tillräcklig hänsyn till forskningsmässig kvalitet, att 
projekturvalet gjordes utan tillräcklig hänsyn till vilka problem som var 
centrala inom högskoleområdet samt att projekten ofta hade dålig anknytning 
till den internationella forskningen, var alltför S verigeinriktade och ofta hade 
utredningskaraktär.

Vid denna tid gjordes en del mer aktiva insatser för att stärka programmets 
forskningskaraktär. Kontakter med utländska utbildningsforskare etablera
des. En av dessa forskare, sociologen Martin Trow vid Berkeley-universite- 
tet, enrollerades för att skriva en rapport om forskningsprogrammet.11 Trow 
fann att den svenska högskoleforskningen led av vissa svagheter. Forskarna 
var alltför få och de hade otillräckliga inbördes kontakter. Projekten hade 
främst fått karaktären av spridda punktinsatser. Det strategiska målet borde, 
enligt Trow, vara att skapa en forskningsgemenskap för forskningen om den 
högre utbildningen. En forskningsgemenskap kännetecknas av ett pågående 
utbyte av idéer och rapporter, av en samstämmig uppfattning om forsknings
problemets natur och av en kumulativ kunskapsutveckling. Forskarna bildar 
ett sammanhållet nätverk.

Trow skisserade några olika vägar för att åstadkomma en sådan mer 
permanent och institutionaliserad forskningsgemenskap. En väg vore att 
inrätta ett särskilt institut; Trow diskuterar olika modeller för vilka relationer 
ett sådant institut kan ha med seklorsmyndigheten. En annan väg innebure 
att skapa en förening för studier av högre utbildning. Denna förening skulle 
kunna ordna konferenser, utge nyhetsbrev, inbjuda utländska forskare, erbju
da rådgivning och på andra sätt upprätthålla forskarnätverket.

I en kommentar till Trows propå ansåg professor Olof Ruin att förslagen 
präglades av amerikanska erfarenheter. Mångfalden av olika forskningsinsti
tutioner, forskarnas större beredvillighet att verka som rådgivare i politiskt 
beslutsfattande samt öppenheten och konkurrensen utpekades av Ruin som 
särdrag i amerikanskt universitetsliv. Sverige skulle sannolikt endast kunna

11 Martin Trow, The creation and support of a research community on higher 
education: A report to the University Chancellor’s Office, november 1975.
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bygga upp ett enda institut, men en sådan koncentration skulle hämma 
konkurrens och flexibilitet. Mer realistiskt vore en centrumbildning, antingen 
vid ett universitet eller gemensamt för flera discipliner och universitets
orter.12

Den allmänna idén om en forskningsgemenskap slog rot. Förverkligandet 
skedde dock inte efter någon av de linjer som skisserats i promemorian. I 
praktiken blev det i stället ämbetsverkets programsekretariat som tog sig 
uppgiften att organisera kontakterna mellan högskoleforskama. Sekretariatet 
skapade, tillsammans med programmets rådgivare, både ett forskningsråd 
och ett forskamätverk. I mitten av 1970-talet etablerades sålunda en dubbel
roll, till vilken det blir anledning att återkomma senare i denna rapport.

Forskning kontra utveckling
I en översikt 1976 konstaterade den för forskningsprogrammet ansvarige att 
uppläggningen efter hand kommit att avvika från Universitetspedagogiska 
utredningens ursprungliga intentioner. I stället för att främst stödja forskning 
inriktad på de undervisningsfrågor som behandlades i de centrala utveck
lingsprojekten och i de pedagogiska utvecklingsenheterna vid universiteten 
hade programmet nu börjat få karaktären av ”en bredare upplagd samhälls
vetenskaplig forskning rörande den högre utbildningens organisation och 
dess roll i samhället”.13

Forskningsprogrammet blev kontroversiellt både inom den centrala hög
skolemyndigheten och inom dess FoU-enhet. Den vid denna tid allmänt 
accepterade FoU-modellen byggde på att sektorsforskningen skulle stå i nära 
samband med utvecklingsarbetet. Programmet för forskning om högskolan 
hävdade i stället att forskningen inte behövde ha denna anknytning till 
sektorns aktuella problem. Man hävdade att den gängse FoU-modellen, ”där 
forskning antas få praktisk betydelse genom att via utvecklingsarbete föras 
ut i tillämpning, inte är den mest lämpliga inom områden där kunskapsbasen 
väsentligen behöver bygga på samhällsvetenskaplig och humanistisk forsk
ning”.14

I de interna diskussionen gjordes en skillnad mellan olika slag av styrning

12 Olof Ruin, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, PM 1976-03- 
17.

13 Eskil Björklund, UKÄ, Högre utbildning som forskningsområde: något om erfa
renheter och förutsättningar, PM 1976-02-06.

14 Eskil Björklund, UHÄ, Programmet för forskning om den högre utbildningen, PM 
1976-11-08.
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”planerars tyrda”. Tidsperspektivet kunde antingen vara kort, ”beroende av 
aktuella bindningar”, eller långt, ”frigjort från aktuella bindningar”. Åtskill
naden mellan ”F” och ”U” fick nu ett tydligare organisatoriskt uttryck. 
Forskarstyrda, långsiktiga projekt skulle skiljas från planerarstyrda, kort
siktiga. Skälen talade för ”en arbetsorganisation där ett kunskaps- och för- 
ståelseinriktat forskningsprogram kompletteras med ett program för mer 
besluts- och handlingsinriktadeFoU-projekt”.15

Förslaget om en sådan separering möttes av kritik inom verket. En mot
ståndare var dåvarande UHÄ-tjänstemannen Bertil Östergren, som ifråga
satte om man kunde göra en boskillnad mellan forskningsprojekt och utveck
lingsprojekt.

Uppdelningen blev trots invändningarna verklighet. Forskningsprogram
met gick sin egen väg.

Uppföljningsprogrammet
Samtidigt med denna diskussion genomfördes den stora högskolereformen 
och det gamla Universitetskanslersämbetet omvandlades till Universitets- 
och högskoleämbetet. En viktig uppgift för UHÄ blev att följa högskole
reformens genomförande och resultat.

Uppföljningsprogrammet hade till uppgift att ”ta fram underlag för debatt 
och eventuella beslut om ändringar”. Resultaten var avsedda att kunna 
användas som beslutsunderlag åt utbildningsdepartementet, UHÄ och de 
enskilda högskolorna.16

UHÄ var vid denna tid indelat i planeringsberedningar för högskolans olika 
sektorer. Även till dessa planeringsberedningar knöts FoU-projekt. Syftet var 
att förbättra planering och utveckling av de allmänna utbildningslinjer, vilka 
utgjorde en central del i den nya högskolans organisation. I detta samman
hang tillsattes dessutom inom ämbetsverket en särskild planeringsgrupp för 
högskole-FoU.

Mot slutet av 1970-talet hade FoU-verksamheten växt ut till en relativt 
omfattande verksamhet. UHÄ fattade beslut om hela FoU-verksamheten, 
reformuppföljningsprogrammet, forskningsprogrammet, planeringsbered- 
ningarnas FoU-projekt samt lokala utvecklingsprojekt.17

15 Eskil Björklund, UHÄ, FoU-policy: ett diskussionsunderlag, PM 1977-06-06.
16 FoU för högskolan, 10, 1978.
17 UHÄ, FoU-byrân, Behandlingsprocedurer för UHÄ:s olika delprogram inom 

högskole-FoU, 1978-11-17.
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Tabell 2.1 UHÀ:s FoU-anslag

1983/
1984

1984/1985/ 1986/
1987

1987/ 
1988

1988/ 1989/ 1990/1991/
1985 1986 1989 1990 1991 1992

Forskning om högskolan 2700 2750 2775 3250 3360 4112 4270 4527 5503
Uppföljning & policystudier 1600 1650 1675 1880 1980 2150 2233 2368 3125
Information, planering, övr. 555 805 828 291 217 164 171 183 183
Summa tkr 4855 5205 5278 5421 5557 6426 6674 7078 8811

F utan U
Âr 1983 fick UHÄ:s FoU-verksamhet en ändrad organisation. Lokalt utveck- 
lingsarbete, lokal personalutveckling och planeringsberedningarnas utveck
lingsarbete fördes till andra avdelningar. Det nya FoU-programmet utgjordes 
endast av tvâ huvudaktiviteter, forskningsprogrammet samt programmet för 
uppföljning och policystudier.

Denna definitiva tudelning hade föregåtts av starka spänningar mellan de 
tvâ programmen. Forskningsprogrammets företrädare markerade tydligt sin 
självständighet; forskningen sades vara ”långsiktigt inriktad pâ högskole
områdets grundfrågor och obunden av den centrala myndighetens planerings- 
intressen”.18 Frân programmet för uppföljning och policystudier replikerades 
att denna inriktning var ”synnerligen illa betänkt”: ”Den kunskaps- och 
kompetensuppbyggnad som sker genom forskningsprogrammet måste vara 
till inte enbart för sin egen skull utan för att tillföra högskolesektorn kompe
tens även för mänga andra uppgifter.”19

Mellan 1983 och 1992 var UHÄ:s FoU-anslag uppdelat i dessa tvâ huvud
program (tabell 2.1). I runda tal tvâ tredjedelar av FoU-anslaget har gâtt till 
forskningsprogrammet och en tredjedel till programmet för uppföljning och 
policystudier.

FoU-verksamhetens förändringar återspeglas också i de publikationer som 
utgivits av UHÄ (tabell 2.2). Under de första âren utgavs löpande information 
om nyutkommen litteratur med anknytning till högskole-FoU; frân 1978

18 Eskil Björklund, UHÄ, PM 1983-02-19.
19 Marianne Bauer, UHÄ, PM 1983-03-28.



23

Tabell 2.2 Nyhetsblad och andra publikationer

Titel Utgivnings
tid

Genomsnittligt 
antal nr per âr

Notisblad över utkomna forskningsrapporter 1971 9
U tbildningsforskning 1972-1974 10
FoU-bladet 1974-1977 11

PU-nytt 1971 12
R & D in postsecondary education 1971 12

Pedagogisk utveckling 1972-1976 10
Educational development 1972-1976 10

FoU för högskolan 1977-1983 9
R & D for higher education 1977-1983 9

Forskning om högskolan 1983-1986 6
Swedish research on higher education 1983-1986 6

Studies of higher education and research 1987- 5

Uppföljnings- och policy studier:

UHÄ FoU: Projektrapporter 1983-1992 3
UHÄ FoU: Skriftserie 1983-1992 2
UHÄ FoU: Arbetsrapporter 1983-1992 3

Informationsblad
Foliow-up & policy studies: News sheet

ingick denna verksamhet till UHÄ-bibliotekets litteraturlistor. Inledningsvis 
utgavs information om UHÄ:s FoU-verksamhet och om forskningsprojekten 
i publikationen PU-nytt, frân 1972 benämnd Pedagogisk utveckling. Mellan 
1977 och 1983 hade rapportserien titeln FoU för högskolan. Efter omorga
nisationen 1983 gick även publikationerna skilda vägar. Forskningsprogram
met fick nu en egen skrift med namnet Forskning om högskolan.
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Programmets renodlade forskningskaraktär blev tydlig även utåt. Vidare 
markerar prepositionsbytet från ”för” till ”om” att det var forskningens och 
inte sektorns intressen som styrde verksamheten. Âr 1983 startade samtidigt 
det nya programmet för uppföljning och policystudier egna rapportserier. 
Dessa bär markeringen ”UHÄ FoU”. Forskningsprogrammet koncentrerade 
sig på F utan något U. Uppföljningsprogrammets ambition var att förena F 
och U. Att forskningsprogrammet gjorde sig av med U-et innebar inte att 
uppföljningsprogrammet släppte F-et.

UHÄ.s forskningsprogram fortsatte som en relativt självständig del inom 
verket. Rådgivargrupperna permanentades och programmet kom alltmer att 
likna andra sektoriella forskningsråd. Under slutet av 1980-talet utdelades 
varje år drygt fyra miljoner kronor i projektmedel. Âr 1992 uppgick projekt
anslagen till sammanlagt över fem miljoner kronor.

Från 1988 styrdes forskningsprogrammet av ett av universitetskanslern 
utsett forskningsråd, Rådet för forskning om högskolan. Dess sammansätt
ning överensstämde med de tidigare två rådgivargrupperna. När UHÄ av
vecklades 1992 ombildades forskningsprogrammet till en självständig 
myndighet, Rådet för forskning om universitet och högskolor. Enligt instruk
tionen har rådet till uppgift att ”främja och stödja forskning och utvecklings
arbete rörande universitet och högskolor”.20

20 SFS 1992:818.
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3 Uppföljning och policystudier

När reformuppföljningsprogrammet avslutades 1983 fick det en fortsättning 
i programmet för uppföljning och policystudier. UHÄ bedömde att behovet 
av sådana studier kvarstod inom ett vidare område än uppföljningsprogram- 
met, som begränsats till högskolans grundutbildning. I samband med UHÄ:s 
nedläggning den 1 juli 1992 avslutades programmet för uppföljning och 
policystudier.

De studier som det här var fråga om skulle utgöra ”ett komplement till 
UHÄ:s reguljära insamling av planerings- och beslutsunderlag”. FoU-pro- 
grammet skulle bedrivas ”i nära anknytning till UHÄ:s policyutveckling”. 
Efter en probleminventering inom UHÄ formulerades fem huvudteman för 
programmet för uppföljning och policystudier: högskolepedagogik, de stu
derande i högskolan, forskarutbildning, kvinnor i högskolan samt genom
förande av reformer i högskolan.1

Redan från början stod det klart att programmet för uppföljning och 
policystudier inte begränsade sig till enbart utvecklingsarbete i snäv mening. 
Programmet gav även anslag till projekt av mer allmän karaktär.

I mitten av 1980-talet samlades verksamheten kring fyra teman.2 Ämnes
området Studerande i högskolan har initierats med utgångspunkt från frågan 
varför så många studenter avbröt sina högskolestudier. Datoriseringen i 
högskolan var också föremål för särskilda studier. Forskarutbildningens 
kultur analyserades av antropologer. Under ledning av Donald Broady igång
sattes ett stort forskningsprojekt, inspirerat av den franske sociologen Pierre 
Bourdieu, om högskolefältet i Sverige.

UHÄ:s utökade uppgifter i samband med utvärderingen av högskolan fick 
mot slutet av 1980-talet konsekvenser även för programmet för uppföljning 
och policystudier. Större tonvikt lades vid att utveckla metoder för utvärde-

1 UHÄ, anslagsframställning 1983/84, E 33.
2 UHÄ FoU, Uppföljning och policystudier, Informationsblad, 1,1985.
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ring, att genomföra eller medverka i reformuppföljningar och att pâ andra 
sätt bidra till högskolans utvärderingsprocesser.3

Initiativen till projekten synes ha kommit frän UHÄ, från högskolorna och 
från enskilda forskare. Informella kontakter mellan programmets tjänstemän 
och forskare har spelat en viktig roll. Programmet har medvetet varit organi
serat pâ annat sätt än i en traditionell, centralstyrd planeringsmodell. I stället 
handlar det om ”ett komplex samspel av frågor, iakttagelser, problem, 
hypoteser, försök till problemlösningar och svar i ett intrikat nätverk, där 
signaler och impulser går i många riktningar”.4

Forskning, utvärdering, utveckling
I tabell 3.1 redovisas de projekt som 1992 pågick eller nyligen slutredovisats. 
En uppfattning om programmets inriktning ges även av förteckningen över 
rapporter utgivna 1991—1992 (tabell 3.2).

Projekten är av mycket varierande slag. En del är rena forskningsprojekt 
och skiljer sig till karaktären inte från dem som fått anslag från Rådet för 
Forskning om högskolan. Andra projekt är inriktade på utvärderingar av olika 
slag av högskoleutbildningar. En tredje typ av projekt handlar om utveck
lingsarbete, inte minst rörande tillvägagångssätt för utvärdering av kvalitet i 
högskolans verksamheter.

Projektledarna kan likaledes indelas i tre olika kategorier. En grupp utgörs 
av företrädare för vetenskaper som har högskolan som forskningsobjekt. Det 
vanligaste universitetsämnet är pedagogik. Sex av projekten utgörs av sådan 
pedagogisk forskning. Även några andra discipliner förekommer. Sålunda 
återfinns enstaka antropologiska, statsvetenskapliga, sociologiska och filo
sofiska studier. En andra kategori av projektledare är sådana som fått anslag 
för att studera utbildningen i det egna ämnet. Sådana utvärderingar förekom
mer i exempelvis språk, humanekologi, etnologi, biologi, ADB och lärar
utbildning. Ett tredje slag av projektledare är högskoleadministratörer eller 
motsvarande som fått anslag för att utvärdera och utveckla större eller mindre 
avsnitt av högskolans verksamhet.

Projektanslag 1991
I juni 1991 utdelades anslag om sammanlagt 1,37 miljoner kronor till tio olika

3 Marianne Bauer & Barbro Berg, UHÄ, Programförslag för 1988/89, PM 1988-05- 
05.

4 Marianne Bauer, PM 1989-07-19, bil. till anslagsframställning 1990/91.
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Tabell 3.1 Uppföljning & policy studier :-projekt 1991/92

Projekt Projektledare Amne

Forskarutbildningens kultur. En etno
grafisk studie av den tysta kunska
pens roll, beståndsdelar och förvärv

Tomas Gerholm 
Lena Gerholm 
Stockholm

Socialantropologi 
Etnologi

Adjungerade professorers roll i hög
skolan

Abelardo Castro
Uppsala

Pedagogik

Språkpedagogik på universitetsnivå Inger Enkvist 
Göteborg

Romanska språk

Uppföljning av ett högdatoriserat 
universitet

Göran Hermerén 
Lund

Filosofi

Uppföljning av LÄTU-reformen Benny Hjem 
Bengt Lundell 
Umeå, Lund

Statskunskap

Utveckling av utbildningens kvalitet 
genom utvärdering

Karl-Axel Nilsson 
Airi Rovio-Johansson 
Lund, Göteborg

Utveckling av ”peer review” av 
universitetsinstitutioner

Sigbrit Franke-Wikberg 
Umeå

Pedagogik

Distansutbildning, undervisnings
form i tiden

Dan Brändström 
Umeå

Doktoranders arbetsmiljö och 
arbetsvillkor

Tor Larsson
Tommy Tömqvist 
Uppsala

Utvärdering av språksektionen vid 
Stockholms universitet

Lars Cleve 
Staffan Wahlén 
Stockholm

Vägen till TEMA Göran Graninger 
Linköping

Utvärdering av forskarutbildning i 
humanekologi vid Göteborgs uni
versitet

Brita Jungen
Airi Rovio-Johansson

Humanekologi

Högskolefältet i Sverige Donald Broady 
Mikael Palme 
Lärarhögsk Stockholm

Pedagogik

Uppföljning av val av utbildning 
efter gymnasiet

Göran Amman 
Ingrid Jönsson 
Lund

Sociologi
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Tabell 3.1 forts.

Projekt Projektledare Àmne

Utbildningskvalitet, utvärdering och 
professionell kompetens

Bertil Rolf 
Lund

Filosofi

Utvärdering etnologi Qrvar Löfgren
Ake Daun
Bertil Ehn
Lund, Stockholm, Umeå

Etnologi

Utvärdering av undervisning och exa
mination i biologi vid tre universitet

Gunnar Fridborg 
Uppsala

Biologi

Kvalitativ intemevaluering av lärar
utbildning

Christer Brusling 
Göteborg

Metodik

Dokumentation och analys av försök 
med alternativa antagningsformer 
till vissa vårdutbildningar

Berit Askling 
Linköping

Pedagogik

Studie angående utvärdering av 
universitetsbibliotek

Paul Hallberg 
Göran Gellerstam 
Göteborg, Lund

Utveckling av begreppslig förståelse 
i teknikämnen

Ference Marton 
Berner Lindström 
Göteborgs universitet

Pedagogik

Kvinnliga doktorers livssituation 
och karriärmöjligheter

Inga Elgqvist-Saltzman 
Umeå

Pedagogik

Studenten, en resurs för kvalitets
utveckling i högskolan

Ulla Axner
Eskilstuna/Västerås

Studie av högre utbildningen och 
region vid högskolan i Sundsvall/ 
Härnösand

Elisabeth Hultqvist
Sundsvall/Hämösand

Kvalitetsutveckling vid högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla som ”tjänste
producent”

Tore Persson
Trollhättan/Uddev alla

Examination, en kvalitetsbedömning 
av metodkunskaper i biologi

Tore Mjömsjö 
Göteborg

Biologi

Utvärdering av ADB-utbildningen 
vid fem umversitet/högskolor

Kjell-Åke Holmberg 
Lund

Informations
behandling
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Tabell 3.2 Publikationer från UHÄ.s program för uppföljning och policy- 
studier 1991-1992

Projektrapporter
Eriksson, Lars Torsten, Uppdragsutbildning inom högskolan, 1991:1
Kapborg, Inez, Utvärdering av sjuksköterskestuderandes kunskaper i matematik, 
1991:2
Enkvist, Inger, Kvalitet och språkutbildning vid universitet, 1991:3
Berg, Barbro m.fl., Datoranvändning vid ett amerikanskt elituniversitet K 1992:1
Hjem, Benny & Lundell, Bengt, Kan högskolan decentraliseras? LATU och in
stitutionernas tjänsteorganisering, 1992:2
Holmer, Jan m.fl., Själwärdering och extern bedömning: utvärdering av tre ut
bildningar, 1992:3
Franke-Wikberg, Sigbrit, Utveckling av ”peer-review” av universitetsinstitutioner, 
1992:4
Brändström, Dan, Distansutbildning: undervisning i tiden, 1992:5
Larsson, Tor m.fl., Student, arbetskraft eller forskare? Doktorandens arbetsförhål
landen i tre skilda forskarmiljöer, 1992:6

Skriftserien
Bessman, Mona & Mårtensson, Dick, red., Kursvärdering för ökad kvalitet: vägled
ning och exempelsamling, 1991:1

Arbetsrapporter
Enkvist, Inger, Vad är kvalitet i språkundervisning på universitet? 1991:1
Enkvist, Inger, Sambandet mellan gymnasieskolan och högskolan när det gäller 
språkstudier, 1991:2

Böcker
Gerholm, Lena & Gerholm, Tomas, Doktorshatten: en studie av forskarutbildningen 
inom sex discipliner vid Stockholms universitet, 1992
Castro Hidalgo, Abelardo, Det traditionella och det ”andra” universitetet: en början 
till samspel? 1992

projekt.5 Detta var det sista större utdelningstillfället. Ungefär hälften av 
budgetårets anslag utdelades vid detta tillfälle. En genomgång av bakgrunden 
till dessa tio projekt illustrerar programmets utdelningsprinciper.6

Utvärdering av universitetsbiblioteken. Syftet med denna förstudie var att 
jämföra verksamhetsresultaten vid universitetsbiblioteken i Göteborg och

5 UHÄ, beslut 1991-06-18, dnr D7-755/91.
6 Framställningen baseras dels pâ projektbeskrivningar, dels på uppgifter från 

Marianne Bauer, brev 1992-07-13.
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Lund. En första delundersökning gick ut pâ att ta fram statistik pâ låntagarnas 
bruk direkt i öppna magasin, en andra pâ hur stor del av beståndet som 
används, en tredje pâ att analysera lânefrekvenser.

Den person som inom UHÄ ansvarade för universitetsbiblioteksfrâgor 
hade vid flera av verket anordnade seminarier och konferenser för högskole- 
bibliotekschefer tagit upp frågan om utvärdering och försökt stimulera dessa 
att komma med förslag till utvärdering. När en ansökan om en gemensam 
förstudie kom in ansåg programmets ansvarige att projektet självklart skulle 
stödjas. Pilotprojektet fick ett anslag om 120 000 kronor.

Utveckling av begreppslig förståelse i teknikämnen. Projektet genomförs 
av pedagogiska forskare i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. 
Inom två områden, elkretsteknik och mekanik, undersöktes hur datoranvänd
ning påverkade studenternas förståelse. I försöken observerades särskilt den 
insikt som studenterna fick i dialogen med datorn.

En ansökan till forskningsrådet överfördes till programmet för uppföljning 
och policy studier. Projektet sågs mer som ett utvecklingsprojekt än som ”ren” 
forskning. Inom programmet föll projekten in i temat Kvalitet i utbildning 
och undervisning och ansågs utgöra ett utmärkt exempel på samarbete mellan 
lärare och forskare. Projektet, som även stöddes av Högskoleutredningen, 
tilldelades ett anslag på 185 000 kronor.

Kvinnliga doktorers livssituation och karriärmöjligheter. På grundval av 
statistiskt material beskrivs forskarutbildade män och kvinnor i befolkningen. 
En delundersökning studerar yrken och löner. En annan analyserar tre kohor
ter forskarutbildade män och kvinnor med hjälp av livslinjemetodik. I pro
jektet ingår även pilotstudier av vissa grupper av forskarutbildade kvinnor.

Till programmet inkom ett brev från en professor som undrade varför så få 
kvinnliga doktorer fortsatte sin karriär vid universitetet. Programmet samlade 
några forskare till ett seminarium. En forskare, Inga Elgqvist-Saltzmann, åtog 
sig ett planeringsprojekt. Anslaget 1991 var pâ 91 000 kronor.

Uppföljning av val av utbildning efter gymnasiet. I ett tidigare projekt 
studerades gymnasieelevers planerade och faktiska övergång till högskole
studier. Denna uppföljning återkommer till dessa studenter fem år senare. 
Syftet med uppföljningen var att kartlägga påbörjade och planerade studier, 
orsaker till eventuella avbrott och överensstämmelsen med yrkesplanerna 
från tjugoårsåldem.
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Projektet har sitt ursprung i UHÄ:s seminarieserie om ”Den andra högsko
lan”, ett begrepp som avser högre utbildning utanför den reguljära högskolan, 
exempelvis internutbildningar i företag, kurser av olika organisationer osv. 
En bland flera idéer var att följa en kull studenter och deras val av fortsatta 
studier i eller utanför den traditionella högskolan. Projektet erhöll 190 000 
kronor i projektstöd.

Verksamhetsvärdering inom AES-sektorn vid högskolan i Karlstad. 
Projektet omfattade en endags värderingskonferens med deltagande av hög
skolestyrelse, central förvaltning, linjenämnd, institutioner, ämnen och stu
derande. Syftet var att inventera intressentsynpunkter och perspektiv på 
högskolan, att öka medvetenheten om verksamhetsvärdering och att starta 
utvärderingsansatser.

Projektet är ett av tre som likaledes har sitt ursprung i ett av UHÄ 1988 
anordnat seminarium med syftet att väcka intresse för att pröva och utveckla 
utvärderingsmetodik i högskolan. Med målsättningen att pröva värderings- 
konferensen som metod fick projektet stöd med 45 000 kronor.

Utvärdering av undervisning och examination i biologi. I avsikten att 
förbättra samordningen mellan de sex institutioner i landet som svarar för 
grundutbildningen i biologi igångsattes ett projekt för att åstadkomma en 
nationell jämförelse av utbildningens innehåll, genomförande och examina
tion kompletterad med en extern värdering. En pilotundersökning var inriktad 
på en och samma delstudiekurs vid tre universitet.

Projektet övertogs från Grundutbildningsrådet, som inte stödjer utvärde
ringsprojekt. Från programmets sida bedömdes det som angeläget att pröva 
Högskoleutredningens förslag om externa examinatorer i liten skala innan 
denna metod eventuellt föreskrivs generellt. Projektet fick därför ett anslag 
på 90 000 kronor.

Examination: en kvalitetsbedömning av metodutbildningen i biologi. 
Projektet syftade till att utveckla examinationsformer för kvalitativ bedöm
ning av inlärningen av metodkunskaper under utbildningen i biologi och att 
genomföra en kvalitativ bedömning av metodutbildning och metodkunska
per i biologi i slutet av utbildningen för jämförelse med internationell 
standard enligt den nya examensordningen.

Även detta projekt behandlar examinationen, men utgör dessutom ett led i 
tidigare projektförslag, enligt vilket hela naturvetarlinjen skulle utvärderas.
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Detta bedömdes av programmet emellertid som alltför omfattande, varför 
endast ett delprojekt fick anslag, som 1991 uppgick till 150 000 kronor.

Dokumentation och analys av försök med alternativa antagningsformer 
till vissa vårdutbildningar. Intresset för alternativa former för antagning 
och övergången till lokal antagning ökar behovet av kunskap om antagnings
former. Utländska erfarenheter är sällan direkt överförbara till svenska för
hållanden. Projektet syfte var att analysera erfarenheter från försök vid 
Karolinska Institutet och Hälsouniversitetet och dokumentera dem på sådant 
sätt att de blir tillgängliga för andra enheter och utbildningar som är intres
serade av att genomföra lokala försök med alternativa utbildningsformer.

Den avdelning inom UHÄ som hade ansvar för antagning till högskolan 
var mycket angelägen att några av försöken med alternativa antagnings
former skulle utvärderas. Berit Askling, en av experterna inom området, åtog 
sig uppgiften och tilldelades ett anslag om 260 000 kronor.

Case-studiemetodik i undervisning i ekonomi. Företagsekonomiska insti
tutionen vid Handelshögskolan i Umeå planerade att öka användningen av 
fallstudiemetodik i undervisningen. Projektet omfattade ett arbetssemina- 
rium tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm.

Ansökan kom in och eftersom UHÄ-programmet tidigare utan framgång 
sökt stödja utvecklingen av fallstudiemetodik i företagsekonomi beslöts att 
bidra med 60 000 kronor till försöket.

Kvalitativ internevaluering av lärarutbildning. Insikten om traditionella 
kursvärderingars begränsningar ledde fram till ett projekt vid Lärarhögskolan 
i Mölndal inriktat på att utveckla kvalitativa metoder i interna evalueringar.

UHÄ-programmet ville stimulera och stödja högskolan att utveckla själv
värdering och extern bedömning av utbildning och undervisning. Det pro
jektförslag som inkommit ansågs särskilt angeläget eftersom det gällde 
lärarutbildning. Projektet beviljades ett anslag på 180 000 kronor.

Redan dessa tio projekt visar den stora spridningen på de projekt som 
finansierats av UHÄ-programmet för uppföljning och policystudier. Större 
forskningsprogram blandas med bidrag till endagskonferenser.

Även initiativen uppvisar en stor variationsrikedom. I en del fall inkommer 
på traditionellt sätt en ansökan som sedan blir föremål för bedömning. I andra 
fall växer projekten fram genom diskussioner inom ramen för seminarier och
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samtal. Det finns också exempel på rena uppdrag från en avdelning inom 
UHÄ.

Handläggningen av projekten visar också på samarbetet med andra finan
siärer inom högskoleområdet. Forskningsrådet och programmet för uppfölj
ning och policystudier har mellan sig överfört projekt. Programmet har också 
tagit sig an projekt som inte passat in i Grundutbildningsrådets profil.

Projektanslagen måste betecknas som jämförelsevis små. I många fall rör 
det sig om samfinansiering, antingen tillsammans med något annat anslags- 
beviljande organ eller som delersättning för lönebortfall.

Såvitt det varit möjligt att bedöma står den yttre nyttan i förgrunden vid 
bedömningen av projekten. Det är högskolans aktuella problem, exempelvis 
avseende jämställdhet, antagningsformer, undervisningsmetoder, examina- 
tionsformer och utvärderingsproblem, som i första hand motiverar varför 
anslag givits till de enskilda projekten.

Projekten har tillkommit i en beslutsprocess med flera steg. För högskolan 
relevanta problem inventerades inom UHÄ samt i kontaktnätet med hög
skolan. Problemen koncentrerades i ett mindre antal teman genom beslut av 
universitetskanslern i kanslisammanträde. De programansvarigas uppgift var 
sedan att initiera projekt inom de prioriterade områdena. Utformningen av 
projekten ägde ofta rum i interaktion mellan programansvariga och forskare 
under seminarier och diskussioner. Projektförslag kunde få avslag av tre skäl. 
Projekt som bedömdes sakna allmänt intresse för högskolan beviljades inte 
anslag. Förslag som inte ansågs hålla tillräcklig forskningsmässig kvalitet 
avslogs även. Projekt som låg utanför prioriterade teman fick i allmänhet 
heller inte medel.7

Det finns i UHÄ:s arkiv några beslut om avslag på projektansökningar år 
1991. En ansökan som gällde ett utvärderingsprojekt avseende internationell 
ekonomlinje vid Göteborgs universitet avslogs med motiveringen att utvär
dering av en utbildningslinje är linjenämndens och universitetens ansvar.8 
Förslaget att stödja ett projekt om fortbildning om etik och livsåskådningar i 
vården avslogs likaledes med skälet att denna typ av utvecklingsarbete ligger 
inom högskoleenheternas eget ansvarsområde.9 En ansökan om medel till ett 
projekt om kvaliteten i svensk franskutbildning avslogs utan motivering.10

7 Marianne Bauer, brev 1992-08-21.
8 UHÄ, dnr D7-563/91, 1991-05-29.
9 UHÄ, dnr D7-1104/91, 1991-06-13.
10 UHÄ, dnr D7-1007/91, 1991-05-29.
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Programmet och högskolan
Programmet har förmedlat sina resultat till intressenter genom bland annat 
seminarier, konferenser, skrifter och informationsblad.11 En viktig dokumen
tationskälla är den tidigare nämnda rapportserien; enligt uppgift har försälj
ningen uppgått till cirka 2 000 exemplar per år.

Det har inte varit praktiskt möjligt att här genomföra någon närmare 
utvärdering av programmet för uppföljning och policystudier. Programmets 
viktigaste syfte har varit att genom utvärdering och utveckling bidra till att 
förändra högskolans arbete. Det är förenat med stora undersökningsmässiga 
svårigheter att dra säkra slutsatser om effekten av denna typ av utvecklings
insatser. Svårigheterna har för övrigt medfört att inte heller programmet för 
uppföljning och policystudier gjort någon utvärdering av den egna verksam
heten.

Enligt flera bedömningar har programmets projekt ofta fungerat som 
inspiration för lokala utvecklingsförsök. Flera projekt har också uppmärk
sammat kvinnornas problem i den svenska högskolan. Även om programmet 
nu upphört finns här rika erfarenheter att ta till vara vid utformningen av 
högskolans framtida utvecklingsarbete.

11 En granskning av övriga verksamheter försvåras av att de flesta av programmets 
handlingar ej arkiverats.



35

4 Forskningsrådet

Detta kapitel uppmärksammar först de mål som forskningsprogrammet, 
sedermera forskningsrådet, uppställt för sin verksamhet. Därefter redovisas 
vilken forskning som programmet valt att stödja och hur dessa prioriteringar 
förändrats genom åren. Beslutsprocessen bakom valet av forskningsprojekt 
är ämnet för det därnäst följande avsnittet. Forskningsprogrammets bidrag 
till forskningsgemenskapen blir därefter föremål för särskild uppmärksam
het. Slutligen blir det tillfälle att anknyta till den debatt som åtföljt forsknings
programmets verksamhet.

Nästa kapitel diskuterar några av de forskningsresultat som framkommit 
genom programmets projektstöd.

Riktlinjer
I presentationerna av sin egen verksamhet har forskningsprogrammets före
trädare vinnlagt sig om att markera en självständig ställning. Det är inte 
myndighetens utan forskningens intressen som står i förgrunden.

I en översikt, författad 1985, påpekas att forskningsprogrammet började 
som projektuppdrag till enskilda forskare från den centrala myndigheten, 
men att detta beroende nu försvunnit. Programmet fick ”en fristående ställ
ning och dess rådgivargrupper fick rollen av ett litet forskningsråd”. Pro
grammet stöds av den centrala myndigheten, ”men styrs inte av den”. 
Huvuduppgiften blev ”att - långsiktigt och självständigt - bygga upp en 
bestående forskarkompetens och forskningsgemenskap för sitt kunskaps
område”. Programmet är nu ”tydligt grundforskningsinriktat”. Ambitionen 
är ”att identifiera, förtydliga och pröva teorier som kan bidra till en bättre 
insikt om företeelserna högre utbildning och forskning”. Programmet vill 
vara ”högskolans egen forskning om grunderna för den egna verksamheten”. 
Programmets forskning bör därför ”stimulera en kvalificerad diskussion och 
kritik av universitets- och högskoleverksamhetens innehåll, former och ef-
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fekter”.1
Liknande formuleringar återkommer även i flera andra skrifter som anger 

forskningsprogrammets mål. Till dem som önskar söka anslag från program
met förklaras att programmet arbetar ”långsiktigt och internationellt med 
såväl historiska som komparativa perspektiv”.2 UHÄrs verksamhetsberät
telse fastslår att programmets syfte är ”att genom kritiskt kunskapssökande 
öka den vetenskapligt grundade självförståelsen inom universitet och hög
skolor”.3

Forskningsprogrammet har inte ambitionen att betrakta högskoleforsk
ningen som en egen universitetsdisciplin. En viktig lärdom har varit att 
teoriutvecklingen ”bättre sker på en mångvetenskaplig än en tvärvetenskap
lig grund; det är den disciplinärt goda forskningen som efterfrågas”.4 Där
emot fasthåller programmet vid ambitionen att skapa en aktiv samverkan 
mellan områdets forskare. Programmet, sägs det, ”bygger upp och underhål
ler en kvalificerad forskargemenskap mellan ett antal humanistiska och 
samhällsvetenskapliga discipliner”.5

Den offentliga forskningspolitiken under 1980-talet markerade att sektors- 
forskningen i största möjliga mån borde bedrivas på forskarnas eget program
ansvar. Detta innebär att forskarna ges hela ansvaret för hur problemen ställs 
och uppgifterna löses och redovisas.6 UHÄ:s forskningsprogram har gjort 
klart att denna princip avser den forskning som bedrivs med stöd av program- 
met.7

Förutom de förvaltningsbestämmelser som är förknippade med statliga 
forskningsmedel anger det formella beslutet vissa villkor för de forskare som 
tar emot projektanslag från programmet. Studierna ”skall utföras vid angivna 
universitetsinstitutioner ^forskarnas eget programansvar och i huvudsaklig 
överensstämmelse med insända ansökningar”.8 Forskningsresultaten ”publi
ceras i reguljära vetenskapliga tidskrifter och i bokform”. ”Andra former för

1 Forskning om högskolan, 8,1985.
2 Rådet för Forskning om högskolan, Information till anslagssökande, november 

199 1.
3 Aret som gick: verksamhetsberättelse för högskolan 1988/89, UHÄ, 44.
4 Forskning om högskolan, 8,1985. Jfr SOU 1975:26 Forskningsråd, 21.
5 Rådet för Forskning om högskolan, Information till anslagssökande, november 

1991.
6 Prop. 1983/84:107, s. 108; prop. 1986/87:80; UbU 1986/87:26.
7 Se t.ex. Forskning om högskolan, 5, 1984.
8 T.ex. UHÄ, Rådet för Forskning om högskolan, dnr 06-362-90,1990-04-06; text 

framhävd i originalet.
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resultatspridning är att forskare, när de finner så lämpligt, medverkar i 
konferenser och kurser samt i den pågående högskole- och forskningspoli- 
tiska debatten.” Projekten skall dessutom redovisas i programmets nyhets
blad, dels när projekten startar, dels när de avslutas.

Forskningsprogrammets mål är sålunda konsekvent renodlade. Forsk
ningsområdet är avgränsat till studier om högre utbildning och forskning. 
Inom detta fält tillämpas samma bedömningskriterier som i andra forsknings
råd. Syftet är att stödja grundforskning. Sedvanliga ämnesmässiga, veten
skapliga kriterier skall vara avgörande vid valet mellan konkurrerande 
projekt. Ansvaret att förmedla resultaten, till vetenskapssamhället, högskole
sektorn och andra intressenter, överlåts på den enskilde forskaren.

Från pedagogik via statskunskap till kulturteori
Under hela programmets verksamhetstid har de olika forskningsprojekten 
indelats i ett antal huvudgrupper. Dessa ämnesområden utgör programmets 
egen precisering av sitt forskningsfält. Rubriceringarna har visserligen juste
rats åtskilliga gånger under årens lopp, men den nuvarande indelningen kan 
spåras ända tillbaka till 1970-talet. De senaste årens forskningsprojekt, 
grupperade enligt forskningsrådets egna principer, förtecknas i tabell 4.1.

Området Högskolan i samhället har innefattat undersökningar om de 
långsiktiga effekterna av högskoleutbildningen och högskolans inflytande på 
arbetslivets specialisering och professionalisering. Högskolans roll i den 
fortgående arbetsdelningen i samhället har också uppmärksammats. Bland 
pågående projekt inom detta område finns historiska studier av utbildning 
och yrkesidentitet samt av de svenska universitetens mottaglighet för euro
peiska idéströmningar.

Det område som nu bär beteckningen Kunskapens utveckling och organi
sation benämndes i början av 1980-talet Högskolan som organisation och 
några år senare Högskolans innehåll och organisation. Namnbytena speglar 
en successiv vidgning av intressefältet. Bland tidigare projekt inom detta 
tema märks studier av högskolereformer, högskoleorganisationens utveck
ling samt utbildnings- och forskningsideologier inom vårdområdet. I dag 
inryms även projekt om professioners identitet, svensk hegelreception samt 
filosofiprojektet Att handla med goda skäl.

Forskningsfunktionen har ägnats uppmärksamhet genom bland annat pro
jekt om forskarutbildningen i några humanvetenskapliga ämnen, en psyko
logisk studie av forskarpersonlighetens karaktäristika samt undersökningar
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Tabell 4.1 Forskningsprojekt 1988-1992

Projekt Projektledare Amne Tid Anslag 
tkr

1. Högskolan i samhället
Karriär och historisk situa
tion. Lundastudent efter 
17 och 25 år

Bengt Gesser 
Lund

Sociologi 1985-
1989

537

Kunskap, utbildning. 
Kompetenslegitimering 
under 100 år

Rolf Torstendahl
Uppsala

Historia 1984-
1993

495

Psykologin i välfärds
samhället

Ingemar Nilsson 
Göteborg

Idé- och lärdoms
historia

1989-
1992

1245

Profession och väl
färdssamhälle

Thomas Brante 
Göteborg

Sociologi 1989-
1993

310

Kunskapskapital, löner 
och högre utbildning

Per-Anders Edin 
Uppsala

Nationalekonomi 1991-
1993

420

Sverige i världen. De 
svenska universitetens 
motttaglighet för idé
strömningar 1840-1980

Sven-Eric Liedman
Göteborg

Idé- och lärdoms
historia

1991-
1994

930

Högskolan och det kultu
rella kapitalet

Donald Broady 
Stockholm

Pedagogik 1991-
1992

285

Svenska studenters syn på 
högre utbildning 1945-1975

Christer Skoglund 
Stockholm

Idéhistoria 1992-
1995

300

2. Kunskapens utveckling och organisation
Metodikämnet i för skol- Ference Marton
lärarutbildningen Göteborg

Pedagogik 1981-
1989

602

Från människoteori till 
specialiserad vetenskap 
i svensk psykologi

Jan Bärmark 
Göteborg

Vetenskapsteori 1985-
1989

1105

Bildning och specialise
ring

Sven-Eric Liedman
Göteborg

Idé- och lärdoms
historia

1987-
1990

975

Professioners identitet 
och samhälleliga villkor

Thomas Brante 
Göteborg

Sociologi 1988-
1989

20

Att handla med goda 
skäl

Bengt Molander 
Uppsala

Filosofi 1988-
1991

875
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Tabell 4.1 forts.

Projekt Projektledare Amne Tid Anslag 
tkr

Styrning, organisation 
och kreatitivtet

Bo Rothstein 
Uppsala

Statskunskap 1989-
1993

1140

Den vetenskapliga resan 
som kunskapsform

Sverker Sörlin 
Umeå

Idéhistoria 1990-
1994

490

Varför inte Hegel i 
Sverige?

Carl-Göran Heide- 
gren, Lund

Sociologi 1990-
1993

620

Litteratur och vetenskap John Hultberg 
Göteborg

Vetenskapsteori 1991-
1994

335

Akademisk traditionalism 
och förnyelse från 1920-tal 
till 1960-tal

Göran Blomquist 
Lund

Historia 1992-
1995

380

The impact of institutional 
arrangements on major 
scientific discoveries in 
biomedical research

Ragnar Björk 
Uppsala

Historia 1992-
1995

345

3. Forskningsfunktionen
Forskarutbildningens 
ekologi och meritvärde

Urban Dahllöf
Uppsala

Pedagogik 1985-
1991

1060

Vetande och vision.
Samtida idéer om huma
niora i forskning och politik

Aant Elzinga 
Göteborg

Vetenskapsteori 1985-
1989

940

Om samhällsvetenska
pernas nytta. Forsknings
politik och kunskapsideal 
1930-1965

Lars Herlitz 
Göteborg

Ekonomisk 
historia

1987-
1991

865

Kognitiva studier av veten
skapliga kvalitetsbedöm
ningar

Henry Montgomery 
Göteborg

Psykologi 1990-
1993

925

Mentorer och sociala ledare 
i framväxten av en ny 
vetenskap

Kerstin Andersson- 
Segesten, Göteborg

Vårdforskning 1990-
1991

35
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Tabell 4.1 forts.

Projekt Projektledare Amne Tid Anslag 
tkr

Debatten om forskningen 
vid de tekniska högskolorna

Svante Lindqvist 
Stockholm KTH

Teknikhistoria 1991-
1994

45

Forskarutbildningens 
resultat 1890-1975. En 
kvantitativ analys

Birgitta Odén 
Lund

Historia 1992-
1993

60

Forskning och prognos
verksamhet i national
ekonomi och meteorologi

Hans Lind 
Stockholm

Nationalekonomi 1992-
1995

30

Naturvetarna och natur
vetenskapens användning

Carl-Ax el Gemzell 
Köpenhamn

Historia 1992-
1993

90

Forskning och kritik i 
Sverige 1910-1935

Svante Nordin 
Lund

Idéhistoria 1992-
1995

190

4. Utbildningsfunktionen
De professionellas tysta 
kunskap. Från högskola 
till yrkesliv

Bertil Rolf 
Lund

Filosofi 1987-
1991

1285

Kunskapstraditioner och 
handlingsmönster i lärar- 
och vårdutbildningarna

Berit Askling 
Linköping

Pedagogik 1988-
1991

545

Problemlösning i mekanik Ference Marton 
Göteborg

Pedagogik 1989-
1990

210

Kompetensuppfattningar 
bland lärarutbildare

Karl-Georg Ahl- 
ström, Uppsala

Pedagogik 1989-
1992

675

Studentens kogniti v a ut
veckling under A- och B- 
nivån i spanska

Inger Enkvist 
Göteborg

Romanska språk 1991-
1993

370

På jakt efter sjuksköter
skornas kunnande

Liselotte Rooke 
Malmö VHS

Pedagogik 1992-
1995

240

Projekt som erhållit anslag 1988-1992. Uppgiften, om anslagsbelopp innefattar i 
förekommande fall även anslag som beviljats före 1988.
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av sektorsforskningen. Stora projekt under senare år har handlat om forskar
utbildningens meritvärde, idéer om humaniora samt en historiskt anlagd 
studie av uppfattningarna om samhällsvetenskapernas nytta.

Högskolans utbildningsfunktion har belysts av projekt om skillnaden mel
lan ytinlärning och djupinlärning, om studiefärdighet, kognitiv utveckling, 
studieintresse, kunskapstraditioner och kompetensuppfattningar bland lä
rare.

Rådet har pietetsfullt bevarat en klassificering som härstammar från det 
tidiga 1970-talets planeringsepok. Uppdelningen i fyra teman har inte någon 
reell betydelse för rådets anslagsbeslut. De inkomna ansökningarna är före
mål för en samlad bedömning; områdesindelningen utnyttjas inte for något 
slags kvotering.

Däremot kan indelningen med fördel läggas till grund för en undersökning 
av hur forskningsprogrammets inriktning förändrats genom åren. Tabell 4.2 
bygger på en aktualisering av en statistik som rådet tidigare sammanställt. 
Vissa tydliga förskjutningar kan iakttagas.

Under forskningsprogrammets första år lades tonvikten på studier av 
högskolans samhällsroll och av utbildningsfunktionen. Projektorn forskning
ens villkor och möjligheter blev vanligare först mot slutet av 1970-talet. 
Kunskapens utveckling och organisation har numera blivit det största om
rådet. Den största förändringen gäller utbildningsfunktionen. Från att ha varit 
det viktigaste ämnet har högskolans utbildning nu blivit forskningsprogram
mets mest perifera del.

Samma utveckling kommer tydligt till synes i projektanslagens fördelning 
på universitetsämnen (tabell 4.3). Pedagogik och psykologi erhöll tre fjärde
delar av anslagsmedlen under programmets tre pionjärår, men svarar nu 
endast för 15 procent. Statskunskap och sociologi blev från slutet av 1970- 
talet relativt stora ans lagsmottagare. De ekonomiska och geografiska ämnena 
har däremot, bortsett från några år i mitten av 1970-talet, endast fått några 
enstaka procent av de utdelade anslagen. Forskningsprogrammet har i ökande 
utsträckning kommit att gynna de humanistiska ämnena. Under senare år har 
uppemot hälften av anslaget gått till historia, filosofi, idéhistoria och veten
skapsteori.

Dessa tyngdpunktsförskjutningar syns inte endast i prioriteringarna mellan 
projektansökningarna, utan kommer även till uttryck i bidragen till de kon
ferenser som anordnats inom ramen för forskningsprogrammet (tabell 4.4). 
Medan 1970-talet främst var pedagogernas årtionde, dominerades 1980-talet 
av statsvetare, sociologer och humanister.
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Tabell 4.2 Forskningsanslagens fördelning på områden

1971-
1973

1974-
1976

1977-
1979

1980-
1982

1983-
1985

1986-
1989

1990-
1992

Högskolan 
i samhället 40 37 28 41 27 11 26

Kunskapens utveck
ling och organisation 16 23 31 29 29 31 34

Forsknings - 
funktionen 1 8 29 18 21 41 29

Utbildnings- 
funktionen 43 32 12 12 23 17 11

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 4.3 Forskningsanslagens fördelning på universitetsämnen

1971-
1973

1974-
1976

1977-
1979

1980-
1982

1983-
1985

1986-
1989

1990-
1992

Historia, filosofi, idé
historia, vetenskapsteori 0 12 21 22 41 51 42

Ekonomi, geografi, 
ekonomisk historia 4 25 4 0 5 6 7

Pedagogik, psykologi 77 47 37 54 27 15 15

Statskunskap, sociologi 19 16 38 24 27 28 36

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
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Tabell 4.4 Bidrag till programmets konferenser

1971- 1980-
1979 1989

Historia, filosofi, idéhistoria, vetenskapsteori 8 38

Ekonomi, geografi, ekonomisk historia 19 4

Pedagogik, psykologi 40 11

Statskunskap, sociologi 23 40

Övriga 10 7

Summa procent 100 100

Forskningsprogrammet har medverkat till att bygga upp forskningsmiljöer 
vid vissa institutioner. Satsningarna under 1970-talet bidrog till att skapa 
försättningama för professor Ference Martons forskargrupp vid pedagogiska 
institutionen, Göteborgs universitet. Särskilt gruppens undersökningar av 
inlärningsprocessen bör i detta sammanhang framhävas. Marton har även 
stötts av UHÄ-programmet för uppföljning och policystudier.

I mitten av 1970-talet kunde professor Olof Ruin med stöd av medel från 
forskningsprogrammet initiera ett omfattande projekt om högskolepolitik. 
Vid Stockholms universitets statsvetenskapliga institution bildades därmed 
en särskild grupp för högskole- och forskningspolitiska studier. I gruppen 
deltog även Bo Lindensjö, Rune Premfors och Björn Wittrock; Premfors blev 
sedermera innehavare av rådets första forskartjänst. Gruppens skrifter be
handlar bland annat högskolereformen, forskningspolitik samt policyproces- 
ser i allmänhet.9

Det senaste årtiondets satsning på humanistiskt inriktad forskning har 
framför allt kommit Göteborgs universitet till godo. Anslagen har särskilt gått 
till institutionen för idé- och lärdomshistoria och till institutionen för veten
skapsteori. Sven-Eric Liedman och Aant Elzinga har varit ledare för några 
av de största projekten.

9 Gruppens historia beskrivs i Rune Premfors, ”Forskningspolitik”, Forskare grans
kar politiken, samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet 1990.
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Tabell 4.5 Bokutgivning 1991-1992

Bertilsson, Margareta & Molander, Anders. Handling, norm och rationalitet. Om 
förhållandet mellan samhällsvetenskap och praktisk filosofi. 1992.

Björklund, Stefan. Forskningsanknytning genom disputation. 1991.

Brante, Thomas. Scientific beliefs and political controversies. A sociology of exper
tise. 1992.

Broady, Donald. Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap 
och den historiska epistemologin. 1991.

Eriksson, Nils. *7 Andans kraft, på sannings stråt...”. De skandinaviska naturfors- 
karmötena 1839-1936. 1991.

Gustavsson, Bernt. Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 
1880-1930. 1991.

Hemlin, Sven. Quality in science. Researchers conceptions and judgements. 1991.

Kilander, Svenbjöm. Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk föränd
ring. 1991.

Liedman, Sven-Eric. Att förändra världen - men med måtta. Det svenska 1800-ta
let speglat i C A. Agardhs och C.J. Boströms liv och verk. 1991.

Nybom, Thorsten, red. Academics and policy systems. 1992.

Nybom, Thorsten. Svensk forskningspolitik 1945-1977. 1992.

Odén, Birgitta. Forskarutbildningens miljö 1890-1975. 1991.

Rolf, Bertil. Kunskap, person och tradition. Michael Polanyis teori om kunskapens 
tysta dimension. 1991.

Rothblatt, Sheldon & Wittrock, Björn, red. The European and American university 
since 1800. Historical and sociological essays. 1992.

Runeby, Nils. Vett och vetande. Ur de bildades historia. 1992.

Skoglund, Christer. Vita mössor under röda fanor. Vänster studenter 1880-1940. 
1991.

Sörlin, Sverker. Denationalizing science. The contexts of international scientific 
practice. 1992.

Trow, Martin & Nybom, Thorsten. University and Society. Essays on the Role of 
Research and Higher Education. 1991.
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Även om ett stort antal anslag utdelats till andra projekt illustrerar dessa 
tre forskningsmiljöer huvudetappema i forskningsprogrammets utveckling. 
Man kan säga att inriktningen gått från pedagogik via statskunskap till 
kulturteori.

De senast utgivna böckerna från de av rådet finansierade projekten visar 
humanioras nuvarande dominans (tabell 4.5). Flera undersökningar har his
torisk karaktär. Här finns studier om naturforskarmötena 1839-1936, bild
ningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, svensk 1800-talsfilosofi samt 
om vänsterstudenter 1880-1940. De historiska undersökningarna av forskar
utbildning respektive forskningspolitik sträcker sig båda fram till mitten av 
1970-talet.

Makten över medlen
Ända fram till 1992 fattades de formella besluten om fördelningen av 
anslagsmedel av universitetskanslern. Förslaget till beslut utarbetades inom 
forskningsprogrammet under samråd med rådgivare.

Under 1970-talet, då beslut om programmet fortfarande fattades av kans
lern efter föredragning i kanslisammanträde, hände de det vid två tillfällen 
att rådgivande praktiker från UHÄ ändrade på rådgivarmötets bedömning, 
där de själva deltagit. Ett förslag till anslag drogs tillbaka med hänvisning att 
den sökande även var rådgivare till programmet I ett annat projekt, som 
handlade om lärares attityder till högskolereformen, ströks en bakgrunds
fråga om partipolitiska preferenser.10

Under senare år avvek UHÄ:s formella beslut emellertid aldrig från det 
förslag som utarbetats inom forskningsprogrammet. I realiteten har det varit 
programmets rådgivare som haft det bestämmande inflytandet över priori
teringen mellan de projekt som sökt anslag.

Rådets ledamöter förtecknas i tabell 4.6. Ända sedan forskningsprogram
mets tillkomst har rådgivarna varit indelade i två kategorier. Den ena, 
forskarna, har varit densamma från början. Den andra, som avser att företräda 
högskolesektorns intressen, har haft något varierande sammansättning. De 
första åren utgjordes gruppen av tjänstemän från UKÄ/UHÄ, vilka med den 
tidens terminologi kallades planerare. Under några år i mitten av 1970-talet 
kompletterades gruppen med tre universitetslärare, som skulle bevaka hög
skoleutbildningens synpunkter. Från 1980 hade gruppen utvidgats med två 
högskolerektorer och benämndes rådgivande planerare/praktiker, från 1981

10 Uppgift frân Eskil Björklund, brev 1992-07-13.
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Tabell 4.6 Rådets ledamöter 1972-1992

Namn Institution Forskare Praktiker

Abrahamsson, Bengt Uppsala univ, Arbetslivscentrum 1980-84
Ahlström, Karl-Georg Uppsala universitet 1974
Axelsson, Carl-Axel UHA 1977-88
Back, Pär-Erik Umeå universitet 1977-79
Balsvik, Karin UHÄ 1979
Bergendal, Gunnar Lärarhögskolan Malmö 1972, 77-92
Bjömegård, Gudrun Västerås 1977-82
Bohm, Peter Stockholms universitet 1979
Brändström, Dan Umeå universitet 1977-84
Dahllöf, Urban Göteborgs universitet, UKÄ 1972-73 1974
Dahlström, Edmund Göteborgs universitet 1976-78
Edin, Karl-Axel UHA 1973
Edman, Martin Umeå universitet 1985-88
Ekholm, Lars UHÄ, Utb.-dep., Karolinska inst. 1972-76, 84-92
Elzinga, Aant Göteborgs universitet 1989-92
Fredriksson, Bert Umeå universitet 1975
Furumark, Ann-Marie UHÄ 1975-76
Gemzell, Carl-Axel Köpenhamns universitet 1988-92
Halidén, Sören Lunds universitet 1983-85
Helmfrid, Staffan Stockholms universitet (ordf.) 1985-88
Henry sson, Sten Umeå universitet 1972
Herlitz, Lars Göteborgs universitet 1985-88
Hermerén, Göran Umeå och Lunds universitet 1975-78
Himmelstrand, Ulf Uppsala universitet 1972-73
Husén, Torsten Stockholms universitet 1974-76
Hämqvist, Kjell Göteborgs universitet 1981-82
Höglund, Gunnar Karolinska institutet 1975-77
Johansson, Roger Chalmers 1975-77
Jonsson, Inge Stockholms universitet (ordf.) 1988-92
Kim, Lillemor UHÄ, Högsk Eskilstuna Västerås 1975-76, 90-92
Korpi, Walter Stockholms universitet 1985-87
Levin, Lennart UHÄ (ordf. 1975-85) 1975-86
Lewin, Leif Uppsala universitet 1980-81
Lindfors, Leif Utbildningsdepartementet 1987-88
Lindhe, Bo UHÄ 1973
Lundgren, Ulf P. Lärarhögskolan Stockholm 1984-87
Magnusson, David Stockholms universitet 1973-75
Marton, Ference Göteborgs universitet 1983
Mattsson, Åke UHÄ 1979-83
Meijer, Hans Linköpings universitet 1973
Moll, Olof UHÄ 1977-78
Oden, Birgitta Lunds universitet 1979-80
Olsson, Henny Vårdhögskolan Östergötland 1983-88
Poppius, Hans UHÄ 1975-76
Ramström, Dick Uppsala universitet, Statskonsult 1975-78
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Tabell 4.6 forts.

Namn Institution Forskare Praktiker

Ringborg, Erland UHÄ 1977-78
Ruin, Olof Stockholms universitet, UHÄ 1974-76 1978
Runeby, Nils Stockholms universitet 1981-83
Sejersted, Francis Oslo universitet 1989-92
Stening, Anders Högskolan Örebro 1988-89
Stukát, Karl-Gustav Lärarhögskolan Mölndal 1977-80
Ståhl, Ingemar Lunds universitet 1974
Svanberg, Gunilla Vårdhögskolan Göteborg 1988-92
Säljö, Roger Linköpings universitet 1988-92
Torstendahl, Rolf Uppsala universitet 1984-87
Tömebohm, Håkan Göteborgs universitet 1979-82
Tömqvist, Gunnar Lunds universitet 1982-85
Wittrock, Bjöm Stockholms universitet, SCASSS 1988-92
Zetterblom, Göran UHÄ 1979-85
Âhgren-Lange, Ulla UHÄ 1973-78

endast praktiker. Frân 1987 utgjordes rådgivargruppen av fyra rektorer och 
en högskoledirektör; gruppen benämndes fortsättningsvis rektorer m.fl. I dag 
utgörs rådet av fem forskare och fem rektorer m.fl. En av rektorerna är 
ordförande.

Formellt har rådgivarna utnämnts av universitetskanslern, men i praktiken 
har rådet och programmets tjänsteman haft det avgörande inflytandet över 
urvalet. Forskningsrådet kan i detta avseende snarast liknas vid en akademi, 
som förnyar sig genom självselektion.

Sammansättningen av rådgivargruppema speglar mansdominansen inom 
denna del av den akademiska världen. Genom åren har endast en av de 
rådgivande forskarna varit kvinna, vilket motsvarar 3 procent av de drygt 
trettiotal forskare som innehaft detta uppdrag. Andelen kvinnor i praktiker
gruppen uppgår till 25 procent. Det kan tilläggas att av de forskningsprojekt 
som fått anslag under de senaste sexårsperioden har 15 procent haft kvinnliga 
projektledare. Fyra av dessa fem projekt handlar om pedagogik och vård
forskning.

Forskargruppen har i uppgift att bedöma projektens vetenskapliga kvalitet 
med samma kriterier som i forskningsråden. Rektorsgruppen skall bedöma 
förslagens relevans för förståelsen av under vilka villkor högskolan bäst kan
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fullgöra sina uppgifter.11
Redan efter få år infördes ett ansökningsförfarande efter modell från andra 

anslagsbeviljande organ, främst Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk
ningsrådet. Varje år informerar rådet att projektmedel står till förfogande för 
ansökan. Ansökan skall före en fastställd tidpunkt inges på en särskilt 
utformad blankett och åtföljas av projektbeskrivning.

I samband med att forskningsprogrammet intog en mer självständig ställ
ning, och började betrakta sig som ett forskningsråd, skärptes kraven på 
ansökningarna och på bedömningen av dessa. I ett dokument upplyses att 
beslutsproceduren följer sex steg, så att ”1. sakkunnigutlåtanden inhämtas 
från utomstående forskare som underlag för kvalitetsbedömningen, 2. råd
givande praktiker möts för sig och bedömer relevansen hos framlagda forsk- 
ningsförslag, 3. rådgivande forskare möts för sig och bedömer förslagens 
vetenskapliga kvalitet, 4. programsekretariatet utarbetar med ledning av 
dessa bedömningar ett förslag till årets projektlista, 5. samtliga rådgivare 
möts och tar ställning till detta förslag, varpå 6. resultaten därav genom 
programsekretariatet inom FoU-enheten fastställs som UHÄ:s beslut”.12

I en promemoria för bedömningsarbetet 1991 anges att prioriteringarna 
omfattar två bedömningar: ”1. är den vetenskapliga kvaliteten god? 2. är 
forskningen relevant, dvs. ger den viktig kunskap om universitet och hög
skolor?”13 Rådets forskargrupp skall i första hand bedöma den vetenskapliga 
kvaliteten och i andra hand relevansen. Med vetenskaplig kvalitet avses en 
sammanvägd värdering av studiens originalitet, frågeställningens vetenskap
liga och praktiska betydelse samt av sökandens vetenskapliga kompetens. 
Rektorsgruppen har att främst bedöma relevansen, dvs. vilka förslag som är 
av synnerlig betydelse för förståelsen av högre utbildning och forskning. I 
andra hand bedöms hur sannolikt det är att projektet kan nå avsedda syften.

Enligt UHÄ:s arbetsordning skall inkomna ansökningar värderas ”genom 
särskilt utsedda vetenskapligt sakkunniga”.14 Anvisningarna för ansökan 
1987 fastställer att prioriteringsprocessen innehåller sakkunniggranskning 
genom utomstående forskare; i motsvarande anvisningar inför 1992 års 
ansökningstillfälle anges att ansökningarna ”som regel” även bedöms av 
utomstående sakkunniga.

11 UHÄ, FoU-enheten, Anvisningar för ansökan om medel för forskning om hög
skolan, 1986-11-28.

12 Forskning om högskolan, 5,1984.
13 UHÄ, Rådet för Forskning om högskolan, odaterad.
14 UHÄ, Ao, bil. 5, 1987-12-04.
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Tabell 4.7 Projektbedömningar 1992

Pågående 
projekt

Nya 
projekt Totalt

Extern sakkunnig samt utlåtande från rådsledamot 0 4 4
Endast extern sakkunnig 0 2 2
Endast utlåtande från rådsledamot 5 23 28
Inget skriftligt utlåtande 6 5 11

Summa ansökningar 11 34 45

En granskning av hur ansökningarna 1992 handlagts visar att det finns vissa 
diskrepanser mellan praxis och dessa procedurregler. Vid det aktuella tillfäl
let inkom 45 ansökningar; härvid bortses från de fyra tjänster som behandlas 
senare i detta kapitel. Av de 45 ansökningarna avsåg 11 fortsättningsanslag 
till pågående projekt och 34 nya projekt (tabell 4.7). Endast sex ansökningar 
bedömdes av externa sakkunniga; rådets egen föreskrift att ansökningarna 
”som regel” granskas av utomstående sakkunniga följdes sålunda inte. Till 
grund för flertalet beslut låg ett skriftligt utlåtande från någon av rådets egna 
medlemmar. Dessa omdömen varierar från några rader till någon sida; det 
normala torde vara en halv sida. I elva fall, dvs. en fjärdedel av ansökning
arna, fattades besluten utan något skriftligt underlag. Ungefär hälften av 
fortsättningsanslagen avgjordes utan skriftligt utlåtande.

Den tidigare återgivna regeln att de två râdgivargruppema möts vid skilda 
tillfällen följdes heller inte. Forskare och rektorer höll ett gemensamt priori- 
teringsmöte den 18 mars 1992. De slutliga besluten om anslag fattades vid 
ett gemensamt sammanträde den 13 april 1992.

Tabell 4.8 ger en översikt över anslagsbesluten sedan 1980.1 nominella 
belopp har anslagssumman ökat från två till knappt sex miljoner kronor. 
Större delen går till pågående projekt, vilka som regel beviljas fortsättnings
anslag. Under de senaste åren har fyra av fem nya ansökningar avslagits. 
Forskningsprojekten beviljas ett anslag på i genomsnitt något under 300 000 
kronor.

Ett anslag på en dryg kvartsmiljon motsvarar visserligen ett aktningsvärt 
belopp, men översatt i reala resurser måste forskningsanslagen betraktas som 
relativt små. Årskostnaden för en heltids forskartjänst kan beräknas ligga



50

Tabell 4.8 Rådets anslag 1980-1992

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Utdelade anslag tkr
Projekt, tjänster 1775 1795 1800 2200 2475 2510 2780 2881 3635 3650 4527 4845 5830
Konferenser, public, etc 225 205 200 500 275 265 470 715 477 620 500 210 150
Utdelade anslag totalt 2000 2000 2000 2700 2750 2775 3250 3596 4112 4270 5027 5055 5980

Pågående projekt
Antal ansökningar 12 9 8 11 11 11 13 10 11 9 11 11 16
Antal beviljade projekt 11 9 8 11 11 11 13 10 11 9 11 11 15
Ansökt belopp tkr 2142 1883 1467 1976 2183 2380 3181 2359 3632 3086 3209 3790 5365
Beviljat belopp tkr 1705 1603 1110 1590 1525 1945 2370 2070 2955 2750 3165 3300 4255
Procent 80 85 76 80 70 82 74 88 81 89 99 87 79

Nya projekt
Antal ansökningar 8 14 28 27 34 33 29 19 19 23 37 28 33
Antal beviljade projekt 1 3 7 7 9 4 2 4 4 5 4 8 7
Ansökt belopp tkr 1059 1800 4080 4900 5755 3644 5768 4190 4926 7020 831711014 7323
Beviljat belopp tkr 70 192 690 610 950 565 410 811 680 900 1362 1545 1575
Procent 7 11 17 12 17 16 7 19 14 13 16 14 22

Procent till nya projekt 4 11 38 28 38 23 15 28 19 25 30 30 37

Genomsnittsanslag tkr 148 150 120 122 124 167 185 206 242 261 302 285 272

mellan 400 000 och 600 000 kronor. Rådets utdelningsstrategi förefaller vara 
inriktad pâ att täcka relativt stora områden med många, ganska små projekt
anslag. För det enskilda projektet uppkommer därmed problemet att skaffa 
ytterligare resurser, ofta från andra forskningsråd. Det förekommer därför 
inte sällan att högskolans forskningsråd endast är en av flera anslagsgivare 
till rådets projekt. Sådan samfinansiering förefaller dessutom, av interna 
diskussionspromemorior att döma, också eftersträvas av rådet.

I rådets arkiv finns åtskilligt material i form av kallelser, brev och minnes
anteckningar, som gör det möjligt att följa rådets verksamhet. Sedan 1989 
förs minnesanteckningar från rådets sammanträden. Däremot måste det 
betraktas som anmärkningsvärt att sammanträdena dessförinnan inte proto
kollförts. Det är därför förenat med svårigheter att klarlägga vilka ledamöter 
som varit frånvarande och vem som deltagit i besluten.

Den svenska högskoleforskningens värld är liten. Det är ofrånkomligt att
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en person ibland uppträder i olika roller.15 Som redan framgått har samman
sättningen av praktikergruppen förändrats genom åren. Dagens stora inslag 
av högskolerektorer har lett till att skillnaden mellan de två rådgivargrup- 
pema minskat. Både forskare och rektorer torde se sig som företrädare för 
vetenskapssamhället. Dessutom har det förekommit att personer vid en 
tidpunkt deltog som rådgivande forskare och vid en annan som planerare. 
Forskarna uttalar sig dessutom, visar bevarade dokument, stundom om 
projektens relevans, likaväl som rektorer såsom vetenskapsmän kan ha 
synpunkter på den vetenskapliga kvaliteten.

En extra problematisk form av rollkonflikt utgörs av de fall då någon av 
rådets ledamöter ansöker om anslag från rådet. Under årens lopp har 39 anslag 
utdelats till rådsledamöter (tabell 4.9). De flesta av dessa rör ansökningar med 
rådsledamoten som projektledare. Några beslut under senare år rör kon
ferensmedel, tidskriftsstöd och gästprofessur där rådsledamöter formellt stått 
som anslagsmottagare (rådsledamoten har inte innehaft utan varit värd för 
gästprofessuren).

Endast vid ett tillfälle har det inträffat att en râdsledamot som sökt anslag 
fått avslag. Som tidigare nämnts ingrep rådgivande praktiker en gång under 
1970-talet med denna motivering.

Det förhållandet att rådets egna ledamöter i praktiken alltid beviljas anslag 
kan givetvis förklaras av att de är så vetenskapligt överlägsna att de skulle 
fått anslag i alla fall. Hypotesen kan prövas genom en granskning av de fall 
då vederbörande sökt anslag, men vid den aktuella tidpunkten inte var 
ledamot av rådet. De dryga trettiotalet personer som någon gång varit ledamot 
i rådet har under perioden 1972-1992 sökt anslag vid sammanlagt 134 
tillfällen. Tabell 4.10 redovisar de 94 fall då vederbörande inte varit ledamot. 
Flertalet av dessa ansökningar beviljades. Det förekom emellertid vid 15 
tillfällen att ansökan avslogs.

Sannolikheten för denna krets av forskare att få avslag på sin ansökan är 
totalt sett 12 procent (16/134). Är vederbörande själv inte ledamot är sanno
likheten för avslag 16 procent (15/94). Ledamotskap i rådet minskar risken 
att få avslag till 2,5 procent (1/40). Det kan därför anses vara styrkt att rådet 
i viss mån gynnar sina egna ledamöter.

Rådets beslut om anslag innebär myndighetsutövning. Förvaltningslagens 
jävsbestämmelser är tillämpliga. En ledamot som söker anslag är skyldig att

15 Upplysningvis kan meddelades att författaren till denna rapport medverkat som 
extern sakkunnig vid två tillfällen under 1980-talet, men har inte sökt anslag från 
rådet eller i övrigt deltagit i rådets verksamhet.
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Tabell 4.9 Anslag till rådsledamöter

Namn Projekt Anslag
to

1972
Ulf Himmelstrand 
Sten Henry sson 
Urban Dahllöf 
Sten Henry sson

Ett universitetsämnes innehåll 115
Utbildnings- och elev analyser 125
Utbildnings- och elev analyser 70
Utvärdering av universitetsundervisning 135

1973
Ulf Himmelstrand 
David Magnusson 
Urban Dahllöf

Ett universitetsämnes innehåll
Den postgymnasiala studie- och yrkesvalsproces ►
Modeller för pedagogisk-administrativ rapporter

1974
Karl-Georg Ahlström Matematikens roll vid högre teknisk utbildning
David Magnusson 
Torsten Husen 
Ingemar Ståhl

Den postgymnasiala studie- och yrkesvalsprocessen 35
Postgymnasial utbildning och bakgrund 81
Produktion och produktivitet vid svenska universitet 30

1975
Olof Ruin
Olof Ruin
David Magnusson
Torsten Husén

U 68 - en studie av högskolereformens tillblivelse 72
Universitetsstyrelse. En statsvetenskaplig analys 24
Den högre utbildningens roll i individens utveckling 195
Utbildningsreformernas jämlikhetsskapande effekt 135

1976
Olof Ruin U 68 - en studie av högskolereformens tillblivelse 91

1977
Edmund Dahlström Praktiker och samhällsvetare 180

1978
Edmund Dahlström Praktiker och samhällsvetare 180

1981
Kjell Hämqvist Långtidseffekter av utbildning bland högskolestuderande 220

1982
Kjell Hämqvist Långtidseffekter av utbildning bland högskolestuderande 175

1983
Ference Marton 
Nils Runeby 
Sören Halidén

Metodikämnet i förskollärarutbildningen 180
Frihet, skyldighet och vetenskap 50
Intellektuell mognad som kunskapsideal 75
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Tabell 4.9 forts.

Namn Projekt Anslag
tkr

1984
Rolf Torstendahl Kunskap, utbildning, kompetenslegitimering 125
Rolf Torstendahl Byråkrater, utbildning och samhällets administration 160
Sören Halidén Intellektuell mognad som utbildningsideal 85

1985
Rolf Torstendahl Kunskap, utbildning, kompetenslegitimering 95
Sören Halidén Intellektuell mognad som utbildningsideal 85

1986
Rolf Torstendahl Kunskap, utbildning, kompetenslegitimering 95
Sören Halidén Intellektuell mognad som utbildningsideal 35

1987
Rolf Torstendahl Kunskap, utbildning, kompetenslegitimering 96
Lars Herlitz Om samhällsvetenskapens nytta 125

1988
Lars Herlitz Om samhällsvetenskapens nytta 150

1991
Björn Wittrock Gästprofessur Kollegiet för samhällsforskning 225
Aant Elzinga Tidskriftsstöd VEST 50
Aant Elzinga Konferensmedel EASST 100

1992
Carl-Axel Gemzell Naturvetarna och naturvetenskapens användning 90
Bjöm Wittrock Gästprofessur Kollegiet för samhällsforskning 300
Aant Elzinga Tidskriftsstöd VEST 100

Tabell 4.10 Beslut om anslag till rådsledamöter

Den sökande är vid beslutstillfället:
ledamot av rådet ej ledamot av rådet Summa

Ansökan beviljas 39 79 118

Ansökan avslås 1 15 16

Summa beslut 40 94 134
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anmäla jäv och får inte delta i handläggningen av ärendet. Enligt rådets praxis 
behandlas ledamöters ansökningar i deras frånvaro, vilket innebär att leda
moten går ut när dennes ärende kommer upp.

Från tidigare år finns det emellertid åtminstone ett exempel på att gränsen 
överskridits; Inför detta ansökningstillfälle avgav de rådgivande forskarna 
gemensamma yttranden över inkomna ansökningar. En ansökan från en av 
dessa rådgivare tillstyrktes med den korta motiveringen att projektets syfte 
var ”av central betydelse för planeringen av högre utbildning”. Tillgängliga 
handlingar saknar uppgift om att vederbörande antecknat sig ej deltaga i 
beslutet. Anslaget beviljades.

Granskningen på denna punkt har begränsat sig till ansökningar där samma 
person uppträder som rådsledamot och anslagssökande. Det förekommer 
dessutom ett inte obetydligt antal fall där en rådsledamot har ett mer indirekt 
intresse i saken; ansökan kan avse exempelvis en doktorand, en nära med
arbetare eller den egna institutionen. Även om jävsfrågan här är mindre akut 
återstår risken for favorisering av vissa särintressen. Rådets nuvarande ord
förande har förklarat sig någon gång ”besvärats av att en och annan ledamot 
uppträtt i något för hög grad som företrädare för lokala eller gruppmässiga 
intressen”.16 Problemet är förvisso inte unikt för rådet för högskoleforskning, 
utan torde allmänt göra sig gällande för denna typ av anslagsutdelning i små 
miljöer.

Nätverk
Detta slag av rollkonflikt ligger i själva verket inbyggd i rådets nuvarande 
konstruktion. Beskrivningen att rådets mål är att fördela anslag mellan 
inkomna projektansökningar är nämligen inte fullständig. Vid sidan av denna 
roll som forskningsråd har rådet även ställt sig uppgiften att bygga upp och 
underhålla ”en kvalificerad forskargemenskap”. Rådet vill vara både forsk
ningsråd och nätverk.

Forskningen om högskolan, förklarar rådet, ”kräver ofrånkomligen dels ett 
inomvetenskapligt engagemang hos berörda discipliner, dels en samverkan 
mellan ett antal självständiga forskare”. Forskningsrådet har på olika sätt sökt 
stimulera en sådan forskningsgemenskap. Särskilt under 1980-talet initierade 
rådet ett betydande antal konferenser och seminarier (tabell 4.11). Tidigare 
anordnades även en serie problemområdesträffar. Flera konferenser har haft 
ett betydande internationellt inslag. Under 1980-talet lämnades 185 bidrag

16 Inge Jonsson, brev 1992-07-15.
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Tabell 4.11 Konferenser

1975 Strategies for research and development in higher education. Göteborg
Noel Entwistle, red., Strategies for research and development in higher educa
tion, 1976.

1978 Processes and structures. Rosenö
Eskil Björklund, red., Research into higher education:processes and structures, 
1979.
Tony Becher & Maurice Kogan, Process and structure in higher education, 
1980.

1981 Research on higher education. Rosenö
Gunnar Bergendal, red., Knowledge policies and the traditions of higher educa
tion, 1984.
Rune Premfors, red., Higher education organization: conditions for policy 
implementation, 1984.
Björn Wittrock & Aant Elzinga, red., The university research system: the public 
policies of the home of scientists, 1985.

1981-82. Coiloquia series.
Gunnar Bergendal, red., Knowledge and higher education, 1983.

1984 Intellectuals, universities and the state. Fiskebäckskil
Ron Eyerman, Lennart G. Svensson & Thomas Söderqvist, red., Intellectuals, 
universities and the state in Western modern societies, 1987.

1986 Informationsteknologin och högskolans kunskapsfrågor. Lidingö
Gunnar Bergendal, red., Information, kunskap, ansvar, 1987.

1987 Higher education: creativity, legitimation and systems transformation,
Rosenö
Ulrich Teichler, Changing patterns of the higher education system: the ex
perience of three decades, 1989.
Sheldon Rothblatt & Björn Wittrock, red., The European and American Univer
sity since 1800: historical and sociological essays, 1992.
Thorsten Nybom, red., National policy systems and academics in the 20th 
century continental Europe: the German and the Swedish cases, 1992.

1987 The first Burton R. Clark conference. Lidingö
Rune Premfors, red., Disciplinary perspectives on higher education and re
search, 1987.

1989 Universitet och samhälle. Stockholm
Thorsten Nybom, red., Universitet och samhälle, 1989.
Martin Trow & Thorsten Nybom, red., University and society: essays on the 
social role of higher eudcation and research, 1991.

1989 Praktikgrundad kunskap. Ystad
Gunnar Bergendal, red., Praktikgrundad kunskap, 1990.

1989 Forms and community of knowledge: on academic tribes and territories.
Lidingö
Margareta Bertilsson, red., Studies of higher education and research, 4, 1989.

1991 Vetenskap, politik och etik. Odalgârden, Uppsala
Margareta Bertilsson & Anders Molander, Handling, norm och rationalitet: om 
forhållandet mellan samhällsvetenskap och praktisk fdosofi, 1992.
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Tabell 4.12 Rådets forskartjänster

Innehavare Amne Universitet Tid

Rune Premfors Statskunskap Stockholms universitet 1984-1990
Thorsten Nybom Historia Uppsala universitet 1986-1994
Margareta Bertilsson Sociologi Lunds universitet 1988-1994
Stefan Björklund Statskunskap Uppsala universitet 1988-1997
Gästprofessur SCASSS Uppsala 1991-1994

till dessa konferenser, varav 35 procent kom frân utländska deltagare.17
En annan förändring under 1980-talet var att rådet började inrätta sexåriga 

forskartjänster. Efter sakkunnigbedömning inrättades tre sådana tjänster, i 
statskunskap, historia och sociologi (tabell 4.12).18 Tanken är att ge de 
utvalda forskarna möjlighet att arbeta relativt ostört och långsiktigt inom sina 
områden. Syftet är också att stärka forskningsprogrammets ställning i hög
skolesystemet och att öka möjligheterna till ett intensifierat och kontinuerligt 
samarbete mellan angränsande forskargrupper. Sedan 1991 finansierar rådet 
även en gästprofessur vid Kollegiet för samhällsforskning, SCASSS, i Upp
sala.

Rådets nuvarande sekreterare, docent Thorsten Nybom, är samtidigt inne
havare av en av rådets forskartjänster. Vardera tjänsten upprätthålls på 
halvtid. Fördelen med detta arrangemang är att rådets handläggande tjänste
man automatiskt har en forskaranknytning. Nackdelen ligger främst i risken 
för att handläggarens eget forskarintresse, medvetet eller omedvetet, styr 
forskningsrådets allmänna prioriteringar.19

Förutom sin egen publikationsverksamhet, som numera inskränker sig till

17 Eskil Björklund, Two decades of Swedish research on higher education, Studies 
of higher education and research, 2, 1989.

18 När professor Stefan Björklund lämnade tjänsten som planeringschef vid UHÄ 
beslöt riksdagen att han inom ramen för sin tjänst vid universitetet i Uppsala odelat 
skulle kunna bearbeta frågor inom ämnesområdet statskunskap, särskilt hög- 
skolepolitik. Prop. 1987/88:100, bil. 8, s. 212. Tjänsten finansieras via forsknings
rådet.

19 Enligt ett av Nybom framfört förslag, som inte genomförts, skulle sekreterartjäns- 
ten omvandlas till en sammanhållen befattning med rätt och skyldighet till egen 
forskning motsvarande kvartstid. Brev till universitetskanslern 1991-09-19.
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Tabell 4.13 Fördelning av anslag

1991 1992

Fortsättningsanslag till pågående projekt 38 45
Nya projekt 28 26
Tjänster 30 27
Konferenser 3 0
Publikationer 1 3

Summa procent 100 100

en engelskspråkig rapportserie, bidrar rådet även till utgivningen av tvâ 
tidskrifter, dels Forskning om utbildning, dels tidskriften VEST, som utges 
vid institutionen för vetenskapsteori, Göteborgs universitet.

Som framgår av fördelningen av utdelade anslag går cirka 70 procent till 
forskningsprojekt som ansökt om medel (tabell 4.13).20 En dryg fjärdedel går 
till rådets tjänster. Resten av anslaget, motsvarande några procent, används 
för att finansiera konferenser och publikationer.

Det är vanskligt att avgöra i vilken utsträckning dessa olika ansträngningar 
faktiskt resulterat i en fungerande forskningsgemenskap. Så mycket står klart 
att, som tidigare nämnts, rådets finansiella stöd har gjort det möjligt att bygga 
upp forskningsgrupper vid flera universitetsinstitutioner. Däremot är det mer 
osäkert huruvida de olika forskare som erhållit anslag från rådet kan sägas 
bilda en permanent och livaktig gemenskap. Under 1980-talet förefaller 
nätverket att i inte obetydlig mån ha upprätthållits av den vid UHÄ anställde 
rådssekreterarens energiska arbete.

En annan sak är att ett snävare nätverk kunnat formeras kring de forskare 
som själva ingår som ledamöter i forskningsrådet.

Debatt
Forskningsrådets verksamhet har varit föremål för såväl intern diskussion 
som kritik från utomstående. Några synpunkter som därvid framkommit skall 
här beröras.

I en recension av en bok från ett av rådets forskningsprojekt reste Svante

20 Till skillnad från tabell 4.8 särredovisas här projekt och tjänster.
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Nordin den principiella frågan om forskningens frihet. För att fâ utföra kritisk 
forskning om de svenska universiteten hade forskarna ”fått vända sig till den 
myndighet som styr universitetet att få anslag. Det ligger i sakens natur att 
den kritik som kommer fram ur ett sådant projekt inte kan vara hur kritisk 
som helst. Man kan inte gärna bita den hand som föder en.” Men å andra 
sidan, suckade Nordin, vad göra? ”UHÄ har finansierat mycken bra forskning 
om högskolorna och någon i den gamla meningen fri (= icke anslagsfinan- 
sierad) forskning förekommer ju knappt längre i Sverige.”21

Av en bevarad brevkopia framgår att rådets sekreterare medgav att Nordin 
inte var ensam om sin tveksamhet, men att rådet strävade efter att ”tydliggöra 
sin identitet” och markera ”programmets karaktär av oberoende forskning”.22 
I ett svar utvecklade Nordin sin tankegång. ”Varje fond har ju sina vested 
interests och sina fördomar (beroende naturligtvis också av sammansättning
en av personer bland de beslutande). Och har de inte det så tror folk som söker 
forskningspengar i vilket fall att de har det. En opportunistisk anpassning - 
mer eller mindre framgångsrik - sker redan i problemformuleringen. Dess
utom är manju i allmänhet tvungen att i ansökan tala om eller implicera vilka 
resultat man tänker komma till, varför även dessa måste skräddarsys för den 
fond man avser att ansöka hos. Att detta är så vet alla mellan skål och vägg 
men givetvis ingen i offentlig retorik.” Det byråkratiska fondfinansierings
systemet, fortsatte Nordin, ”tenderar att premiera det konventionella eller det 
som för tillfället är på modet. Eftersom många personer deltar i besluten har 
det genomsnittliga och det som inte stöter någon lättast att få pengar. 
Individualisterna slätas ut, de originella uppslagen tappas bort.”23

I början av 1980-talet tog forskningsprogrammet initiativ till en extern 
bedömning av den egna verksamheten. Uppdraget gick till två internationella 
experter på högre utbildning, Guy Neave vid European Institute of Education 
and Social Policy i Paris och statsvetaren Sally Jenkinson vid Polytechnic of 
North London. Deras rapport innehåller flera synpunkter på verksamheten 
såsom den dittills bedrivits, men sätter också in forskningsprogrammet i ett 
större samhällsperspektiv.24

De svenska universiteten och högskolorna, konstaterar Neave och Jenkin
son, åtnjuter jämfört med de engelska och amerikanska motsvarigheterna, en

21 Svante Nordin, ”Den akademiska friheten”, Sydsvenska Dagbladet, 1988-07-05. 
22 Eskil Björklund, brev till Svante Nordin, 1988-07-28.
23 Svante Nordin, brev till Eskil Björklund, 1988-08-18.
24 Guy Neave & Sally Jenkinson, Research on higher education in Sweden: an 

analysis and an evaluation. Studies in higher education in Sweden, 3, 1983.
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relativt låg grad av autonomi. Universitet och högskolor i Sverige har formats 
i nära samband med den allmänna samhällsutvecklingen. Det var framför allt 
fem drag i det svenska samhället som vid 1980-talets början slog de utländska 
betraktarna. Betoningen pâ den starka staten hade gjort det naturligt att 
betrakta högskolor och universitet som en del av välfärdsstaten och den 
sociala reformverksamheten. Begreppet enhetlighet var också framträdande 
i svensk offentlig kultur; det integrerade högskolesystemet utgjorde endast 
en bland många yttringar av denna strävan efter uniformitet. Strävan efter 
jämlikhet hade också varit en viktig utgångspunkt for de svenska högskole
reformerna; försöken att bredda tillträdet till universitetsutbildning var ett 
exempel. Politiskt beslutsfattande präglades av rationalism', planerings
tänkande och social ingenjörskonst hade inte minst tillämpats på högskole
systemet. Slutligen hade reformerna av den högre utbildningen vägletts av 
praktiska nyttoskäl, vilket bland annat kommit till uttryck i de yrkesinriktade 
utbildningslinjerna.

Bedömarnas slutsats om forskningsprogrammet var väsentligen positiv. 
Det råder inget tvivel, sammanfattar författarna, att forskningsgemenskapen 
präglats av vitalitet, produktivitet och av nya och teoretiska perspektiv på 
studiet av den högre utbildningen, särskilt i jämförelse med England och 
Frankrike som saknade motsvarande samlingspunkt. Programmets ställning 
bedömdes ändå som bräcklig. Det positiva omdömet grundades på de forsk
ningsinsatser som just då pågick. Frånvaron av permanenta institutioner inom 
området gjorde att läget snabbt kunde förändras.

Den kritik som Neave och Jenkinson riktade mot programmet var att det i 
alltför hög grad hade koncentrerat sig på det officiella Sverige. Särdragen i 
svensk politisk kultur hade satt sina tydliga spår. Bedömarna föreslog att mer 
forskning borde ägnas åt olika slags konflikter inom högskolan, exempelvis 
klyftan mellan studenternas liv och anspråk. Lärares, administratörers och 
andra gruppers kultur kunde studerades, särskilt med antropologiska meto
der. Om forskningsprogrammet främst ägnat sig åt makroperspektiv borde 
nu mikroperspektivet ges ökad vikt.

De tio år som förflutit sedan denna värdering har inneburit att åtminstone 
två av kraven tillmötesgåtts. Behovet av större permanens har lett till att rådet 
inrättat fleråriga forskartjänster. Humanioras ökande andel av forsknings
anslagen torde mer än väl ha tillgodosett önskemålet om mer kulturorien- 
terade studier.

Ändå ledde granskningsrapporten till en del skarpa reaktioner från forskar- 
håll. Enligt ett referat från en diskussion om rapporten ansåg flera att
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utvärderingens kriterier var bristfälligt preciserade. Sociologen Edmund 
Dahlström anklagade dessutom författarna för dåliga kunskaper om svenska 
förhållanden och för ”halsbrytande generaliseringar” om det svenska sam
hället25 Det kan tilläggas att Edmund Dahlström varit ledare för ett av rådet 
stött forskningsprojekt om Praktiker och samhällsvetare. En av delundersök
ningarna handlar om UHÄ:s FoU-program och en annan om programmet 
Forskning om högskolan.26

Guy Neave uppger pâ förfrågan att han alltjämt hyser en positiv uppfattning 
om svensk högskoleforskning. Sverige har, menar Neave, genom forsknings
programmet lyckats förena grundforskningens långsiktiga intressen med den 
praktiska högskoleförvaltningens kortsiktiga problem. Huruvida denna ba
lans även fortsättningsvis kan upprätthållas är däremot en fråga som bör 
diskuteras.27

I budgetpropositionen 1988 uttalade sig utbildningsministern positivt om 
forskningsprogrammet. Det hade ”trots sin relativt begränsade omfattning 
verksamt bidragit till att göra den svenska forskningen om högskolefrågor 
allmänt erkänd. Särskilt har jag fäst mig vid det oberoende och den inter
nationella kringsyn som utmärker arbetet inom detsamma. Det är min be
stämda övertygelse att en sådan inriktning är den som i längden bäst gagnar 
också den mer praktiskt orienterade, svenska högskoledebatten.”28

25 Sven Andersson, Forskning om högskolan: redovisning av en diskussion vid 
Göteborgs universitet den 2 november 1983.

26 Esbjörn Johansson, UHÅ:s FoU-verksamhet, 1, sociologiska institutionen, Göte
borgs universitet, forskningsrapport 67,1981; UHÁ:s FoU-verksamhet, 2a, socio
logiska institutionen, Göteborgs universitet, forskningsrapport 78,1986.

27 Guy Neave, brev 1992-07-29.
28 Prop. 1987/88:100, bil. 10, 207.
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5 Vid högskoleforskningens 
frontlinjer

De projekt som här tas upp till närmare granskning har valts ut i två steg. I 
ett första steg identifieras de forskningsprojekt som sedan 1988 fått anslag 
från rådet; en förteckning över dessa har tidigare presenterats (tabell 4.1). I 
det andra steget väljs de projekt som uppfyller två kriterier. Projekten skall 
dels enligt forskningsrådets egen bedömning vara avslutade, dels vara av en 
viss storlek (gränsen har satts vid ett sammanlagt anslagsbelopp om en halv 
miljon kronor). Avsikten med dessa urvalsprinciper är att uppmärksamma de 
största och de mest aktuella projekten.

Granskningen i detta kapitel utgår från Thomas Thorilds gamla maxim: 
”Taga hvar sak för hvad den är: döma alt efter sin art och sin grad: och rättvist 
minnas, at ingenting göres för sina fels, utan för sit värdes skuld.”1 Frågan är 
helt enkelt om hur projektet löst den forskningsuppgift som projektet självt 
tagit som sin utgångspunkt. En annan sak är i vilken mån projekten uppfyller 
andra yttre kriterier, exempelvis att bidra med kunskap som är praktiskt 
användbar i universitetens och högskolans utvecklingsarbete. Den frågan kan 
inte besvaras enbart genom att läsa forskningsrapporter.

Metodikämnet i förskollärarutbildningen
Förskollärarutbildningen har under de senaste decennierna byggts ut mycket 
kraftigt. Med högskolereformen 1977 inordnades vad som tidigare benämn
des småbamspedagogik inom högskolans ram. Projektets syfte är att besvara 
frågan: Vad är ämnet förskolestadiets metodik?

Enligt projektplanen vägleds undersökningen av två huvudsyften. Det ena 
är att beskriva metodikämnets utveckling i sitt konkreta sammanhang, det 
andra att förstå och förklara hur metodikämnet bestäms av förändringar i 
förskolläraryrket, förskolan och samhället. Projektet avser närmare bestämt 
att besvara följande frågor. Hur har barnomsorgen utvecklats under 1900-

1 Thomas Thorild, ”En critik öfver critiker”. Samlade skrifter, 3,102.
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talet? Hur har förskollärarutbildningen utvecklats under 1900-talet? Vilka 
uppfattningar av metodikämnet finns i dag? Vilka uppfattningar av metodik
ämnet har funnits tidigare? Hur kan metodkämnets utveckling förstås i 
förhållande till förskola och förskollärarutbildning?2

Professor Ference Marton, pedagogiska institutionen vid Göteborgs uni
versitet, har varit projektledare. Projektet har genomförts som ett avhand
lingsarbete. Huvudresultaten presenteras i en doktorsavhandling författad av 
Jan-Erik Johansson.3 Avhandlingen polemiserar mot uppfattningen att för
skollärarutbildningen är begränsad till praktiska kvinnoerfarenheter och häv
dar i stället att det praktiska kunnandet går att förena med pedagogiska, 
vetenskapliga utgångspunkter.

Projektet, och avhandlingen, består av två delar. Den första avdelningen 
beskriver hur förskollärarutbildningen som ämne vuxit fram i Sverige. Ämnet 
har rötter i Kindergarten-pedagogik, med tysken F.W.A. Fröbel (1782-1852) 
som portalgestalt, samt socialt arbete och reformpedagogik. Under mellan
krigstiden förekom förskollärarutbildning särskilt vid tre seminarier, Fröbel- 
Institutet i Norrköping, Södra KFUK och Socialpedagogiska seminariet; de 
båda senare i Stockholm. De tre instituten, vilka ägnas en utförlig beskriv
ning, tas som belägg för att det sedan 1930-talet funnits en pedagogisk 
vetenskaplig grund. Övergången till dagens förskollärarutbildning beskrivs 
däremot mer kortfattat.

Avhandlingens andra del grundas på intervjuer med 40 lärare i förskole- 
stadiets metodik. Intervjuerna, vilka genomfördes 1982, rörde metodik
lärarnas bakgrund samt uppfattningar om metodikämnet, lärarrollen, 
undervisningen och de studerande. Svårigheterna att systematisera de relativt 
löst strukturerade intervjuerna är uppenbara. Trots att intervjumaterialet 
skärskådas med hjälp av den av Marton utarbetade fenomenografiska meto
den visar det sig vanskligt att dra några mer långtgående slutsatser. På ett 
mycket allmänt plan föreligger en bred samstämmighet mellan de intervjua
de. Metodiklärarna ser sin egen erfarenhet som en självklar grund för sitt 
arbete. Uppfattningarna om ämnets innehåll utgör en avspegling av de 
traditionella inslag som förekommer i dagens förskola. De studerande anses 
böra identifiera sig med yrket och förvärva ett praktiskt yrkeskunnande. 
Metodiklärarna vill samordna utbildningens ämnen och praktikmoment till

2 Projektplanen återges i FoU for högskolan, 4, 1981.
3 Jan-Erik Johansson, Metodikämnet i förskollärarutbildningen. Bidrag till en tra- 

ditionsbestämning. Göteborg studies in educational sciences, 86, Acta Universi- 
tatis Gothoburgensis, 1992.
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en yrkesmässig helhet. Förskollärarutbildningen betraktas inte som fullstän
dig, utan de studerande måste utvecklas vidare när de börjar arbeta. Intervju
erna tyder dessutom på vissa âsiktsdivergenser. En del metodiklärare ser 
förskolan som sin främsta identifikationsgrund, andra utgår i stället primärt 
från förskollärarutbildningen.

Projektets två huvuddelar är sålunda inte direkt jämförbara. Den historiska 
delen grundas på bevarade dokument och koncentreras på några av förskol- 
lärarutbildningens centrala personligheter. Nutidens förhållanden undersöks 
genom aktiva metodiklärares uppfattningar såsom de framkommer i intervju
er. Projektet har inte insamlat några uppgifter om hur undervisningen i 
förskolestadiets metodik faktiskt bedrivs.

Avslutningsvis antyds att dagens förskollärarutbildning kan innebära vissa 
problem. Förskollärarutbildningen har, sammanfattar författaren, gradvis 
förlorat sitt grepp över yrkesutbildningen och yrkesutövningen till departe
ment och ämbetsverk. Det statliga intresset riskerar att utarma förskollärar
utbildningen och metodikämnet på sitt traditionella innehåll. Avhandlingens 
slutsatser i detta avseende är emellertid endast löst knutna till avhandlingens 
empiriska resultat.

Från människokunskap till specialiserad vetenskap
Detta projekt vill, enligt ansökan, visa hur kognitiva och sociala faktorer har 
samverkat i utvecklingen från icke professionaliserad och institutionaliserad 
människokunskap till att bli en vetenskaplig specialitet i psykologin. Med 
hjälp av vetenskapsteoretiska och idéhistoriska analyser skall visas hur nu 
rådande paradigm vuxit fram och hur ämnet förvetenskapligats.

Psykologiämnet erbjuder ett exempel på en yrkesgrupp som professiona- 
liserats direkt från en vetenskaplig disciplin. Denna professionalisering av 
psykologin är central för projektet och problemet avses belysas från flera 
synvinklar, såsom den akademiska psykologins institutionalisering, utveck
landet av en systematiserad vetenskaplig kunskap inom psykologin, den 
psykologiska kunskapens tillämpning på skilda yrkesfält, psykologernas 
försök att vinna erkännande och legitimation, rivaliteter med andra yrkes
grupper samt psykologins speciella kultur.4

Projektet har genomförts i samarbete mellan Jan Bärmark, institutionen för 
vetenskapsteori, och Ingemar Nilsson, institutionen för idé- och lärdoms
historia, båda vid Göteborgs universitet. Enligt en projektplan var avsikten

4 Forskning om högskolan, 6, 1985.
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att projektet skulle utmynna i en monografi bestående av tio kapitel.5 Någon 
sådan har emellertid inte kommit till stånd, utan projektets resultat har 
publicerats i olika artiklar och uppsatser.6 De viktigaste av dessa är tre studier 
som var och en behandlar en ledande gestalt i svensk psykologi.

I en essä om John Landquist påminner författarna att Landquist aldrig fick 
någon akademisk befattning som filosof.7 Efter en utdragen tillsättningsstrid 
fick Landquist år 1936 professuren i pedagogik och psykologi vid Lunds 
universitet. Under sina elva år vid denna professur kom Landquist att inspi
rera senare generationer av svenska psykologer. Redan i sin 1920 utgivna 
bok Människokunskap hade Landquist förespråkat en humanistisk och intui
tiv förståelse av personligheten; påverkan av Bergson är tydlig. Essäförfat
tarna ger en översikt över Landquists professorstid i Lund och gör några 
avslutande reflektioner om kontrasten mellan denna humanistiskt färgade 
människokunskap och den mer naturvetenskapligt och experimentellt orien
terade psykologi som efterhand kom att dominera.

Den tyske psykologen David Katz anlände via England som landsflyktig 
till Sverige och innehade åren 1937-1952 en nyinrättad professur vid Stock
holms universitet. I en detaljerad framställning skildrar Ingemar Nilsson 
bakgrunden till professuren, tillsättningsförfarandet samt Katz lärar- och 
forskargärning i Stockholm.8 Katz karaktäriseras som den ende svenske 
psykolog som haft verkligt stor internationellt betydelse. Han bidrog särskilt 
till varseblivningens psykologi och åskådliggjorde användningen av fenome- 
nologisk och experimentell metodik i psykologin. Mottagandet i Sverige blev 
emellertid mer avmätt. Antisemitiska demonstrationer mötte honom vid hans 
ankomst och den iskalla akademiska umgängeskulturen stod kontinental
europén främmande. Den svenska psykologins omorientering i anglosaxisk 
riktning hämmade dessutom receptionen av Katz idéer.

Ett angränsande ämne har Nilsson behandlat i en kortare uppsats om Einar 
Tegen.9 Tegen hade varit en av drivkrafterna bakom inrättandet och tillsät-

5 Jan Bärmark & Ingemar Nilsson, projektbeskrivning, 1986-02-14.
6 Ingemar Nilsson har meddelat att planerna på en sammanfattande monografi ännu 

inte övergivits. Brev 1992-08-31.
7 Jan Bärmark & Ingemar Nilsson, ”Människokunskap och psykologi: en essä om 

John Landquist”, Lychnos, 1987, 137-161.
8 Ingemar Nilsson, ”David Katz och Olof Eneroths professur, 1937-1952”, i Lars 

Nystedt, red., Till andlig och kroppslig hälsa: den Enerothska professuren i 
pedagogik och psykologi 50 år. Stockholm studies in psychology, 6, Acta Univer- 
sitatis Stockholmiensis, 1989.

9 Ingemar Nilsson,”Einar Tegen och tidig svensk sociologi”, i Thorsten Nybom,
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tandetav Olof Eneroths professur 1937. Einar Tegen var verksam inom ämnet 
praktisk filosofi, först vid Lunds universitet och sedan vid Stockholms 
högskola. Med tiden fick Tegens inriktning allt starkare socialvetenskapliga 
inslag och han kan betraktas som en av den svenska sociologins pionjärer.

Jan Bärmark har dessutom i en rapport samlat två uppsatser.10 Den ena 
handlar om psykoterapikulturer. Syftet sägs vara att från ett antropologiskt 
perspektiv studera tre specifika terapikulturer. Den korta uppsatsen inne
håller dock mest en allmän redogörelse för några psykoterapeutiska skolor. 
Den andra uppsatsen utvecklar ett buddhistiskt perspektiv på förhållandet 
mellan vetenskap och vishet; anknytningen till svenska psykologer är omärk
lig-

Forskningsprojektet om svensk psykologi har sålunda främst avsatt några 
delstudier, vilka hänför sig till ämnets tidiga historia. Uppsatserna är av 
traditionell vetenskapshistorisk karaktär och som sådana innehåller de bidrag 
till det svenska psykologiämnets historieskrivning. De olika delarna har 
emellertid inte integrerats i någon samlad analys och flertalet av projektets 
ursprungliga frågor står obesvarade.

Bildning och specialisering
Projektets problem är förhållandet mellan bildning och yrkesutbildning, 
mellan integration och specialisering. I sin projektplan anger projektledaren 
Sven-Eric Liedman, institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs 
universitet, att projektet förväntas vara av såväl teoretisk som praktisk 
betydelse. Projektet vill ge en ny och förfinad bild av specialiseringen och 
integrationens drivkrafter. Det skall också kritisk granska och vidareutveckla 
bildningsbegreppet och därmed beröra yrkesutbildningens behov. Den prak
tiska betydelsen ligger i att projektet kan ge argument i den nu avgörande 
diskussionen om hur ett splittrat vetande kan sammanhållas och mer specifikt 
hur den för bildningen nödvändiga enheten skall kunna upprätthållas genom 
olika arrangemang.11

Projektet har avsatt tre böcker. Till projektets förhistoria hör dessutom en 
studie i svenskt 1700-tal. I sitt porträtt av landets förste ekonomiprofessor, 
Anders Berch, har Liedman sökt teckna en bild av det intellektuella klimatet

red., Universitet och samhälle, 1989.
10 Jan Bärmark, Vetenskap och visdom. Om självkännedom och kultur. Två uppsatser 

i kunskapsantropologi. Rapport 163, institutionen för vetenskapsteori, Göteborgs 
universitet 1990

11 Studies of higher education and research, 6, 1987.
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under 1700-talet.12 Berchs ansträngningar innebar ett försök att skapa en ny 
akademisk disciplin. I allt väsentligt misslyckades försöket. Ekonomiämnena 
under 1700-talet erbjöd ett tillfälle att studera den vetenskapliga specialise
ringens drivkrafter.

Berchstudien utkom året innan det nu aktuella forskningsprojektet tog sin 
början. Liedmans bidrag till detta projekt är en studie över C.A. Agardh och 
C.J. Boström såsom typiska svenska intellektuella under 1800-talet.13 Boken 
utgör en fristående andra del av en planerad trilogi om svenska intellektuella. 
Liedman vill karaktärisera det svenska intellektuella klimatet, ”denna kom
bination av självöverskattning och lantlig ödmjukhet”. Boken tecknar 
Agardhs och Boströms livslopp, tankar och samhällsgärning. De två svenska 
filosoferna sätts avslutningsvis in i ett större perspektiv. Några andra euro
peiska länder får bilda relief. Till sist dras trådarna fram mot 1900-talet; 
kombinationen av ”ämbetsmannamässighet och patenterad genialitet” var 
inte till ända med 1800-talet. Välskriven lärdomshistoria när den är som bäst 
är njutbar även för den allmänintresserade läsaren. Däremot måste projektets 
ursprungliga frågeställning delvis ha gått förlorad någonstans bland 1800- 
talets botaniska handböcker, statsekonomiska grundläror och rättsfilosofiska 
system. Filosofernas bildningssyn utgör endast ett bland bokens många 
teman.14

Nils Eriksson har i detaljrik bok beskrivit naturforskarmötena under 1800- 
talet och början av 1900-talet.15 Efter en hundrasidig översikt över interna
tionella förebilder, särskilt de tyska och engelska forskarmötena, skildras de 
skandinaviska kongresserna inom naturvetenskap och medicin. Ett kapitel 
handlar om specialisering och integrering. Utvecklingen präglas av såväl 
primärdifferentiering i form av sektionsbildning som sekundärdifferentiering 
genom framväxten av separata specialistsällskap; terminologin härstammar 
från den tyske sociologen Pfetsch. Den växande kunskapsmassan talade för

12 Sven-Eric Liedman, Den synliga handen. Anders Berch och ekonomiämnena vid 
1700-talets svenska universitet, 1986.

13 Sven-Eric Liedman, Att förändra världen - men med måtta. Det svenska 1800-talet 
speglat i C.A. Agardhs och CJ. Boströms liv och verk, 1991.

14 Bildningsbegreppet kommer enligt uppgift att behandlas i uppsatsen ”In search of 
Isis: general education in Germany and Sweden”, i Sheldon Rothblatt & Björn 
Wittrock, red., The European and American university since 1800: historical and 
sociological essays, 1992.

15 Nils Eriksson, '7 andans kraft, på sannings stråt... De skandinaviska naturfors
karmötena 1839-1936, Gothenburg studies in the history of sciences and ideas, 
12, Acta Universitatis Gothoburgensis, 1991.
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differentiering, önskan om harmoni och sammanhållning var argument för 
integrering; den utdragna debatten mellan de två motstridande uppfattning
arna refereras i boken. Efterhand ledde den allt längre drivna arbetsdelningen 
obönhörligen till att specialistkongresserna ersatte de allmänna naturforskar- 
mötena. Frågan om vetenskapens specialisering är emellertid endast ett av 
flera ämnen. Boken behandlar även uppfattningar om naturvetenskapens 
nytta samt naturforskarmötenas betydelse för skandinavismen som politisk 
rörelse.

Den svenska arbetarrörelsens bildningsideal är ämnet för Bernt Gustavs
sons avhandling.16 Det har i litteraturen varit vedertaget att skilja mellan två 
olika bildningsideal, dels upplysningstraditionens idé om medborgarbild- 
ning, dels nyhumanismens och romantikens personlighetsdanande, av anti
ken inspirerade, ideal. Gustavsson kan visa att svensk bildningstradition 
innehåller ett tredje ideal, som inte låter sig inpressas i de två etablerade 
kategorierna, utan som måste anses bilda en egen typ. Det är studiecirkelns 
självbildningsideal. De tre idealen utvecklas dels i anslutning till var sin 
företrädare i svensk debatt, dels genom en anknytning till allmäneuropeisk 
idéhistoria. Medborgarbildningsidealet representeras av Richard Sandler och 
har sina rötter i upplysningsfilosofin. Nyhumanismen personifieras av Arthur 
Engberg och bär släktskap med Humboldt och Hegel. Självbildningsidealet 
företräds av Oscar Olsson; impulserna från Rousseau och Kant har enligt 
författaren förmedlats via Hans Larsson och Ellen Key. De tre idealen får 
illustrera de tre fundamentala spänningar, som enligt författaren finns in
byggda i bildningsbegreppet. Bildning innebär å ena sidan en fri, oändlig 
process, å andra sidan förutsätter bildning förebild och mål. Bildning är å ena 
sidan till för alla och å andra sidan förbehållen ett fåtal i samhället; spänning
en tar sig uttryck i konflikten mellan jämlikhet och elitism. Slutligen har 
bildning karaktär av å ena sidan sammanhang, helhet och kunskapens inte
grering och å andra specialisering, människans splittring och det moderna 
livets fragmentisering, dvs. motsättning mellan bildning och specialisering. 
Trots att detta konstaterande delvis beror på att bildningsbegreppet använts 
i något skilda betydelser lämnar avhandlingen ett viktigt bidrag till förståel
sen av Sveriges speciella bildningstraditioner.

De tre böckerna är inte relaterade till varandra och anknyter endast mycket 
allmänt till projektets huvudfrågeställning. Det skall dock påpekas att den 
ursprungliga projektansökan inte heller förespeglat någon större syntes.

16 Bernt Gustavsson, Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 
1880-1930,1991.
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Projektet skall enligt sin ursprungliga plan begränsa sig till tvâ ”hanterliga 
områden”, nämligen naturvetenskap och arbetarrörelse. Redan i sakkunnig
utlåtandet över projektansökan påpekades mycket riktigt att förhållandet 
mellan delstudierna och helheten var oklar. Projektet gav, enligt bedömaren, 
intryck av en grupp personer som har forskningsmässiga intressen i helt olika 
riktningar, men som likväl vill göra olika saker tillsammans, men som inte 
förmår att formulera några sammanbindande helhetsperspektiv. ”Det verkar 
inte förtroendeingivande att ett projekt som handlar om integration och 
specialisering självt saknar integration i förhållande spretande specialise- 
ringsvägar.”17 Forskningsprojektet har i detta avseende följt sitt program till 
punkt och pricka.

Forskarutbildningens ekologi och meritvärde
Projektledaren Urban Dahllöf, pedagogiska institutionen vid Uppsala univer
sitet, hade under tidigare undersökningar, särskilt beträffande pedagogik
ämnets historia, slagits av ett förbryllande drag i universitetsutvecklingen 
under 1900-talets första hälft. Ju fler professurer som inrättades, desto färre 
doktorsavhandlingar publicerades. Vid närmare granskning visade det sig 
emellertid att nedgången i disputationsfrekvensen hade inletts redan något 
tidigare. Förklaringen var att ett stort antal lektorat vid folkskoleseminariema 
nyligen hade besatts och att få tjänster kunde förväntas bli lediga under de 
närmaste årtiondena. Doktorernas specialarbetsmarknad var direkt styrande 
för antalet forskarutbildade.

Det nu aktuella projektet utvidgar undersökningen i tre avseenden. Jäm
förelser över tid kartlägger sambandet mellan disputationer och arbetsmark- 
nadsutvecklingen för lektorstjänster; den empiriska tyngdpunkten ligger på 
1900-talets första del. Jämförelser mellan olika discipliner kontrasterar äm
nen med stark respektive svag specialarbetsmarknad. En jämförelse med 
Norge gör det möjligt att relatera de svenska resultaten med ett land som 
saknat formella regler om disputationskrav för lektorer.

Projektet har tre allmänna frågeställningar. Hur utvecklas antalet disputa
tioner i olika fakulteter och ämnen under skilda perioder efter 1880? Kan man 
spåra något generellt samband mellan antalet disputationer och arbetsmark- 
nadsutvecklingen i sådana ämnen för vilka det finns en specialarbetsmarknad 
med formella eller reella krav på disputation? I vilken grad kan man påvisa 
andra större skillnader i disputationsfrekvens mellan olika läroanstalter än

17 Otto Krogseth, Universitetet i Oslo, utlåtande 1987-03-15.
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dem som speglar de skilda universitetens och högskolornas storlek vad gäller 
antalet professurer och studerande i grundutbildning och hur kan sådana 
differenser i så fall förklaras?18

Resultaten från projektets undersökningar har redovisats i ett femtontal 
rapporter.19 I starkt sammandrag kan man säga att den utvidgade kartlägg
ningen ytterligare bekräftat den ursprungliga observationen. Det finns ett 
starkt samband mellan disputationer och nya tjänster på doktorernas special
arbetsmarknad, redan utan korrektion för omfattande vakanser. Totalt rör det 
sig om en överenstämmelse i 84 procent av de studerade fallen, i de stora 
ämnena om 92 procent.

Den svenska forskningen, uttryckt i antalet doktorsavhandlingar, har i 
mycket hög grad samvarierat med tillgången på nya tjänster utanför univer
sitet och högskolor för vilka disputation varit ett nödvändigt krav. Forskning
en har koncentrerats till de områden som motsvarats av undervisningsämnen 
med ett högt timtal på gymnasiets schema. Skolväsendet har i mycket styrt 
den svenska forskningsutvecklingen via det speciella regelsystem som bar 
upp lektorsinstitutionen. Ett administrativt regelsystem utövade länge ett 
avgörande inflytande över viktiga delar av forskningsutvecklingen.20

Projektet har också företagit en analys av regionala mönster i studentrekry
tering samt lektors- och professorstillsättningar. Denna undersökning av de 
”akademiska influensfälten” visar att utspridningen av doktorer till läro- 
verkslektorat skedde enligt ett mönster som visserligen har en regional 
tyngdpunkt, men som ändå utmärks av en klar rikskaraktär. Den regionala 
faktorn hade däremot större betydelse när det gällde studentrekrytering och 
professorstillsättningar.

Undersökningens allmänna resultat har givit stöd åt den generalisering 
inom pedagogisk forskning som går under namnet ramfaktorsprincipen. 
Innebörden är att vissa externa, samhälleligt-politiska faktorer, ofta admi
nistrativt fastställda i form av regelsystem, bestämmer gränserna för de 
pedagogiska processerna och deras möjligheter att påverka individerna. 
Kombinationen av sådana ramar bestämmer antalet frihetsgrader för det 
pedagogiska handlingsutrymmet.21

18 Forskning om högskolan, 1,1986.
19 En sammanfattning med beledsagande bibliografi återfinns i Urban Dahllöf, 

’Forskningen, lektorsinstitutionen och de akademiska influensfälten”, i Thorsten 
Nybom, red., Universitet och samhälle, 1989.

20 Urban Dahllöf, Disputationerna och specialarbetsmarknaden för doktorer i skol
väsendets undervisningsämnen. Rapport 125, pedagogiska institutionen, Uppsala 
universitet 1987, 92-93.
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Projektet har frân början haft en klart preciserad frågeställning. Bakom de 
statistiska analyserna ligger en omfattande datainsamling. Slutsatserna före
faller väl grundade och har ett betydande principiellt intresse.

Vetande och vision
Vilken roll kommer den humanistiska forskningen att spela i framtidens 
högteknologiska samhälle? Är dagens forskningspolitik mer utformad med 
hänsyn till naturvetenskap och teknik än till humanioras speciella förutsätt
ningar?

Ämnet för detta forskningsprojekt är samtida idéer om humaniora i forsk
ning och politik. Projektledaren, Aant Elzinga vid institutionen för veten
skapsteori, Göteborgs universitet, anger att undersökningens syfte är ”att 
försöka förstå, kartlägga och kritisera de krafter som styr eller påverkar 
värderingen och inriktningen av humaniora i dag”. Projektets syfte preciseras 
i fyra punkter. Den första är att beskriva och kritiskt analysera de uppfatt
ningar om humaniora som existerar på olika nivåer i högskoleväsendet och 
dess omgivning. Den andra uppgiften är att underlätta och stödja en funge
rande kommunikation mellan berörda grupper och individer som hör till 
ovanstående; särskilt angeläget är att stärka de vetenskapsteoretiska frågor
nas plats. Det tredje syftet är att skissera scenarion över vad olika idéer om 
humanioras innebörd och mål kan tänkas betyda i ett framtida vetenskapligt 
och samhälleligt perspektiv. Slutligen är avsikten att bidra till utvecklingen 
av forskning om forskning genom att pröva vetenskapsteorins modeller på 
humaniora.22 Forskningsprojektet har avsatt en doktorsavhandling och ett 
antal smärre rapporter.

Projektledaren utgav på ett tidigt stadium i projektets arbete ett diskus
sionsinlägg om kreativa forskningsmiljöer.23 Till större delen utgör rapporten 
emellertid en elementär översikt över vetenskapsteoretiska forsknings
problem och anknyter inte speciellt till humanioras problem.

En av projektets medarbetare, Sven Andersson, har i en rapport behandlat 
begreppen kultur och teknik.24 Författaren utgår från att vi ofta gör oss en

21 Dahllöf 1989,145.
22 Forskning om högskolan, 7,1985.
23 Aant Elzinga, Kreativitet, paradigmteori och social epistemologi: ett vetenskaps- 

teoretiskt debattinlägg om kreativa forskningsmiljöer. Rapport 147, institutionen 
för vetenskapsteori, Göteborgs universitet, 1986.

24 Sven Andersson, Kultur och teknik: om humanioras roll i det högteknologiska 
samhället. Rapport 148, institutionen för vetenskapsteori, Göteborgs universitet,
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förenklad och endimensionell uppfattning om förhållandet mellan teknik och 
kultur. Även om debatten inte varit fullt sâ enkelspårig som rapporten vill 
göra gällande kan det alltid vara på sin plats att påminna om att begreppen 
teknik och kultur inte har någon entydig innebörd och att diskussionen om 
det inbördes förhållandet mellan de två företeelserna måste beakta detta 
faktum. Däremot är det mer tveksamt i vilken mån Andersson själv bidragit 
till att ge diskussionen ökad klarhet. Åtskilliga debattinlägg refereras, men 
så mycket längre än till konstaterandet att problemet är komplicerat och 
mângfasetterat når inte rapporten. Bland annat förblir det ovisst huruvida 
universitetens humanistiska discipliner avser att fylla de uppgifter om till
skrivs kulturen i allmänhet.

Projektet kompliceras av att det blandar deskriptiva och normativa syften. 
Avsikten är inte endast att undersöka humanioras ställning. Forskarna vill 
också föreskriva och rekommendera. Med det breda och löst preciserade 
angreppssätt som anlagts blir råden tämligen vaga. ”Humanioras främsta roll 
i diskussionen om kultur och teknik är att vara ett medium för formulering 
av problemet och för att öka vår förståelse av det”, lyder exempelvis en 
utsaga. Humaniora har, heter det vidare, ”en viktig roll som formulerare av 
vår situation och som medium för vår självreflektion”.25

Ytterligare några projektrapporter kan nämnas. En redogörelse för dags- 
debatten om humaniora 1985 återger inlägg som handlat om humanioras 
nytta och om förhållandet mellan kritik, tradition och legitimering.26 Avsak
naden av en forskningspolitik för humaniora diskuterats i en annan rapport. 
Författarna rekommenderar att politikerna avstår från att försöka styra den 
humanistiska forskningens inriktning efter politiska och ideologiska motiv. 
Uppgiften sägs i stället vara att se till att den humanistiska forskningens 
resultat tas emot, att stimulera diskussionen om humanistiska perspektiv och 
att sprida insikten att ansvar är en väsentlig del av autentisk frihet.271 ett annat 
inlägg diskuterar författarna så olika teman som forskningsrådens priorite
ringar, en HSFR-rapport om kulturvetenskaperna samt forskningsetiska prin
ciper hos Gunnar Myrdal och frankfurtskolan.28 En delrapport återger

1986.
25 Andersson 1986,20,64.
26 Sven Andersson & Aant Elzinga, Synpunkter på dagstidningarnas debatt om 

humaniora 1985. Institutionen för vetenskapsteori, Göteborgs universitet 1986.
27 Sven Andersson & Aant Elzinga, ”Ideals of science in the humanities and their 

ethical and political implementation”, Social epistemology, 1988.
28 Sven Andersson & Aant Elzinga, Humanistisk forskningsetik under förändrade 

forskningsvillkor. Institutionen för vetenskapsteori, Göteborgs universitet 1986.
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inläggen i ett seminarium om datoriseringens problem.29 En artikel redovisar 
resultatet från en enkätundersökning med avhandlingsförfattare vid huma
nistisk fakultet.30

I en doktorsavhandling har Sven Andersson tagit upp tre filosofiska skolor 
inom modem vetenskapsteori.31 Studien behandlar kunskapsteoretiska och 
ontologiska problem och anknyter inte till projektets syfte.

Det som kommer närmast en sammanfattning är en uppsats av Aant 
Elzinga.32 Elzinga klargör först att med humaniora avses universitetets 
forsknings- och läroområde, inte humanism och humanister i mer allmän 
mening. Vidare urskiljs tre huvudströmningar i debatten om humaniora: den 
traditionalistiska, den pragmatiska och den emancipatoriska. Det finns ett 
samband mellan vetenskapsteoretisk orientering och synen på humaniora. 
Olikheterna till trots finns det även vissa beröringspunkter mellan tankerikt
ningarna. Emancipatoriker och traditionalister är ense om att kunskapens 
växt inom humaniora sker under delvis andra villkor än inom natur- och 
ingenjörsvetenskapema. Nyttokriterier och innovationsskedjor har inte sam
ma relevans. Slutsatsen är att forskningspolitiken måste beakta humanioras 
kognitiva särart.

Det skall tilläggas att projektet medverkat i, och ofta initierat, konferenser, 
seminarier och debatter om humanioras ställning.

Ingen kan förneka att forskningsprojektet berör centrala och principiellt 
viktiga ämnen. Projektet har ställt sig en stor och svår uppgift. Ansträngning
arna att fästa uppmärksamhet på humanioras ställningar förtjänar erkännan
de. Elzingas sammanfattande uppsats innehåller också betydelsefulla bidrag 
till den forskningspolitiska debatten. En bedömning grundad på projektets 
skrifter måste ändå bli kritisk. Åtskilliga av resonemangen är ofta mycket 
allmänna och saknar tillräcklig skärpa.

29 Sven Andersson & Aant Elzinga, red., Datorer och kunskap Rapport 155, institu
tionen för vetenskapsteori, Göteborgs universitet 1988.

30 Aant Elzinga & Håkan Tömebohm, ”Vad betyder det att skriva en humanistisk 
avhandling?”, Forskningens frukter, Göteborgs universitet 1988.

31 Sven Andersson, Filosofens  fråga: om logisk empirism, hermeneutik, kritisk teori 
och rekonstruktionen av ontologi. Rapport 169, institutionen för vetenskapsteori, 
Göteborgs universitet 1991.

32 ”Humanioras roll i det högteknologiska samhället”, i Thorsten Nybom, red., 
Universitet och samhälle, 1989.
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De professionellas tysta kunskap
Debatten om högskolan har ibland efterlyst delvis andra kunskaper hos vissa 
högutbildade yrkesgrupper såsom tekniker, ekonomer, systemerare och ut
redare. Man kräver djupare förståelse för etiska problem, historisk för
ankring, förmåga att tänka kreativt och kritiskt samt ett praktiskt handlag. 
Bertil Rolf, filosofiska institutionen vid Lunds universitet, har med sitt 
projekt velat ge ett bidrag till kunskapen om denna ”tysta kunskap”.

Projektet avser att analysera den tysta kunskapens komponenter utifrån 
begreppsanalys, kunskapsteori och avnämarnas kravbild. Det vill undersöka 
om den tysta kunskap avnämarna kräver också får genomslag vid anställning 
och befordran. Högskolans syn på tyst kunskap skall belysas mot bakgrund 
av utbildningsbeskrivningar, lärares och studenters åsikter samt utbildnings
organisationens restriktioner. I förhållande till tidigare undersökningar om 
högskolan säger sig projektet bidra med en kunskapsteoretisk och moral
filosofisk generalisering, som skall ge begreppsliga redskap och bakgrund
förståelse som är av vikt för att bedöma högskolans praktikerutbildning i 
framtiden.33

Uttrycket tyst kunskap härstammar i första hand från Michael Polanyis 
begrepp tacit knowledge. Projektets viktigaste bidrag är en monografi om 
Polanyis idéer.34 Den svenska översättningen fångar inte helt den exakta 
betydelsen. Polanyis påpekande innebär att det förutom kategorierna det 
förstådda och det oförstådda också finns något annat, det underförstådda. 
Även ordet kunskap har delvis andra konnotationer. Författaren påpekar att 
tyskans uttryck ”implizites Wissen” bättre träffar den ursprungliga ande
meningen.

Bertil Rolf skiljer inledningsvis mellan kunskapens uppkomst (hur man fått 
veta), kunskapens innehåll (vad man vet) och kunskapens funktion (vad man 
använder kunskapen till). Polanyis teori om tyst kunskap handlar om kun
skapens funktion. Kunskapens funktion uttrycks i en persons förmåga att 
använda sin kunskap i handling eller i inhämtande av ny kunskap. Kunskapen 
kan fungera tyst utan att vi någonsin artikulerat den.

Polanyi åskådliggör tyst kunskap genom ett klassiskt exempel. En blind 
man använder en käpp för att känna av hinder i sin väg. Den blinde konstrue-

33 Studies of higher education and research, 5,1987.
34 Bertil Rolf, Profession, tradition och tyst kunskap. En studie i Michael Polanyis 

teori om den professionella kunskapens tysta dimension. 1991.
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rar en bild av verkligheten via användningen av käppen. Handens hantering 
av käppen ger tyst kunskap som låter den blinde konstruera en verklighets
bild. Rolf definierar: Den tysta kunskap personen A har i situationen S 
gentemot begreppet O = De av A:s ”kunskaper” som A integrerar och tar för 
givna i S för att vinna kunskap om O eller handla gentemot O.

Större delen av boken utgör en precisering av detta begrepp. Innebörden 
klargörs genom kontraster med bl.a. Karl Poppers och Thomas Kuhns kun
skapsteorier och begrepp såsom personlig kunskap, praktisk kunskap, tradi
tion, professionell kompetens och autonomi.

Rolf vinnlägger sig särskilt om att avgränsa Polanyis synsätt från Wittgen
steins. Båda filosoferna är överens om att det alltid finns kunskap som inte 
språkligt artikulerats. För Wittgenstein är denna domän given; det finns 
kunskap som genom sin själva natur ligger bortom språkets gränser. För 
Polanyi är det däremot ovisst om det finns någon viss, fixerad kunskap som 
inte kan utsägas i språket. Osagdhet behöver inte innebära osägbarhet.

Med denna klargörande åtskillnad som grund drar Rolf ut i härnadståg mot 
dem som i Wittgensteins efterföljd hävdat att exempelvis datorisering med 
nödvändighet måste leda till att yrkeskunnandets tysta kunskap går förlorad. 
Särskilt ett av Arbetslivscentrums projekt blir föremål för skarp polemik. 
Begreppet tyst kunskap har, enligt Rolf, kommit att utnyttjas i anti-intellek- 
tuellt syfte.

Medan Polanyi räknar med en växelverkan mellan tyst kunskap och 
intellektualistisk reflektion vill Wittgenstein en gång för alla avgränsa ett 
existentiellt avgörande område, ”det osägbara”, ditt intellektualismen inte 
tränger. Rolf sammanfattar sitt försvar för intellektualistiskt hantverk i prak
tisk yrkesverksamhet med följande formuleringar. Även om man kan upp
täcka problem utan intellektualistiskt hantverk, kan man inte aktivt utveckla 
problemen, jämföra alternativa lösningar och dra ut konsekvenser. Det intel- 
lektualistiska hantverket, utövat inom respektive kunskapsområde, bildar 
professionalismens kärna. Rolf besvarar frågan om det finns icke-intellek- 
tualistiska genvägar till klokheten med ett ja, men tillägger förutsättningen 
att man då nöjer sig med klokhet på självklara områden eller där det räcker 
att upptäcka och påvisa problem. Men för att bearbeta problemen, slutar Rolf, 
behövs en klokhet som innehåller intellektualistiskt hantverk och i en del fall 
också särskilda, professionellt odlade, begrepp.

I jämförelse med den ursprungliga projektplanen innebär denna bok en 
insnävning. Några empiriska undersökningar redovisas inte utan det rör sig 
om en renodlat fackfilosofisk framställning. Avgränsningen innebär i detta
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fall en styrka. Polanyis idé fâr en fullödig och kritisk belysning; rivaliserande 
skolor tecknas i klara, ibland dock snarast bjärta, färger. Som inlägg i en 
pägäende debatt inom ett bâde forskningsmässigt och allmänpolitiskt centralt 
område har boken stort värde.

Sammanfattning
Dessa sex forskningsprojekt utgör sålunda några av de större bidragen från 
forskningsrådets senare tid. Urvalet skall givetvis inte betraktas som repre
sentativt för rådets samtliga projekt. Projekten ger ändå anledning till vissa 
avslutande reflektioner.

Variationer. Det mest omedelbara intrycket som slår en granskare är den 
stora variationsvidden. Projekten skiljer sig inte endast vad gäller ämnesval 
och disciplinanknytning; den statistiska översiktsbilden av rådets projekt 
bekräftas. Lika slående är variationen i forskningskvalitet. En del undersök
ningar har genomförts med säker vetenskaplig hand. Det finns här en klar 
problemformulering och en harmoni mellan problem, material, metod och 
analys. Andra projekt är däremot mer valhänta. Forskningsproblemet är 
diffust formulerat, begreppsbildningen osäker och de eventuella slutsatserna 
löst underbyggda.

Även om det är vanskligt att på denna punkt dra några allmänna slutsatser 
finns det emellertid inget som tyder på att de granskade projekten i kvalitets- 
hänseende avviker från vad som i dag är normalt inom svensk humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning.

Isolerade projekt Den diskursanknytning som finns i de olika projekten 
hänvisar till forskningen inom delområden av den egna disciplinen. Däremot 
är det påtagligt att högskoleforskningen inte utgör något integrerat forsk
ningsfält. Inget av de granskade projekten hänvisar till något annat av 
forskningsrådets projekt. De forskare som här förekommer bildar därför inget 
nätverk i inre, vetenskapligt hänseende.

Svensk inriktning. Tonvikten i de undersökta projekten ligger på svenska 
förhållanden. Flera projekt innehåller visserligen komparativa utblickar; 
svenska förhållanden kontrasteras här med förhållandet i ett eller flera 
främmande länder. Svenska problem bildar dock vanligen utgångspunkten.

Teorianknytningen är i allmänhet internationell i det avseendet att de
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teoretiska utgångspunkterna brukar hämtas från någon anglo-saxisk eller 
kontinentaleuropeisk auktoritet. Däremot är det mer sällan som de egna 
forskningsresultaten formuleras som ett bidrag till en pågående internationell 
vetenskaplig diskussion. Det internationella sambandet förefaller mer vara 
inriktat på import än export. Slutsatsen är att vissa projekt, som åtskillig annan 
svensk samhällsforskning, har fått en onödigt provinsiell prägel.

Misslyckanden. Misslyckanden är vetenskapens livsluft. Den forskning som 
inte tar risken att misslyckas nöjer sig med att enbart bekräfta det redan 
upptäckta. Misslyckanden lämnar viktig erfarenhet till framtida forskare, 
som genom att lära av falsifierade teorier och bristfälliga metoder inte 
behöver träda in i samma återvändsgränd.

Men det finns också ett annat slags misslyckanden. Man hör ofta talas om 
projekt som börjar men sällan om projekt som slutar, yttrade en gång en 
luttrad finansminister. Diskrepansen mellan projektansökans yviga planer 
och de faktiskt publicerade resultaten kan emellanåt bli mycket stor. Även 
bland den forskning som här granskats finns det exempel på projekt som inte 
nått upp till sina egna mål.

Tillfälligheter. Det ligger i forskningsrådets arbetsform att ämnena för 
forskningen är beroende av inkomna ansökningar och därmed av forskarnas 
speciella intressen för tillfället. Forskningsrådets roll är väsentligen passiv 
och ligger främst i möjligheten att välja bland inkomna ansökningar. Ju mer 
de rent vetenskapliga kvalitetskriterierna får avgöra, desto mindre blir utrym
met för ämnesmässiga prioriteringar.
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6 Principer

Varje sammanfattning och bedömning av en forskningsinsats fordrar vissa 
klart preciserade kriterier. Fyra sådana principiella kriterier kommer att vara 
vägledande för den fortsatta diskussionen.

Man kan se ett forskningsprogram av det slag som här beskrivits som 
resultatet av fyra medvetna val.1 Inget handlingsalternativ är i sig rätt eller 
fel, men ett val är icke desto mindre ofrånkomligt. Vad man kan kräva är att 
alternativen görs tydliga, att argument vägs mot motargument och att det 
slutliga valet träffas under öppen debatt. Därigenom läggs förutsättningarna 
för en principiellt hållen debatt om forskningsprogrammets strategiska inrikt
ning.

En första fråga gäller programmets val av ämne: vilket är objektet för 
forskningen? Den andra frågan avser fokuseringen av forskningsmässigt 
problem: vilka vetenskapliga teorier och metoder skall väljas? Nästa fråga 
gäller vem som skall ha makt över att bestämma forskningsinriktningen; i det 
här aktuella fallet har lösningen varit att låta forskarna och sektorns praktiker 
dela på den formella beslutsmakten. Den sista frågan rör forskningens 
användnings är syftet att främja den inomvetenskapliga utvecklingen eller 
sektorns utveckling?

Det skall redan från början göras klart att flera av de till buds stående 
alternativen inte är varandra uteslutande. Man kan mycket väl tänka sig 
kombinationer och överlappningar. Behovet av principiella distinktioner 
minskar för den skull inte.

Ämne: vad är högskolan?
Utgångspunkten är att forskningsprogrammet handlar om universitet och

1 För en allmän diskussion, se Katrin Fridjonsdottir, Vetenskap och politik: en 
kunskapssociologisk studie, 1983.
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högskolor. Frågan är hur detta forskningsobjekt närmare bestämt skall be
stämmas. En rimlig uppdelning är att utgå från högskolans två huvuduppgif
ter, nämligen forskning och undervisning. Redan här öppnar sig två 
huvudstrategier. Programmet kan välja att koncentrera sig på forskningsfunk- 
tionen, och därmed bidra till det vetenskapsteorins och vetenskapssociolo- 
gins område som brukar benämnas forskning om forskning, eller också att 
lägga tonvikten på undervisningssidan och därmed närma sig pedagogikens 
ämnesfält.

Som framgått av den tidigare redogörelsen indelar forskningsrådet sitt 
områden i fyra huvudteman. Förutom forskning och undervisning finns ett 
område som handlar om högskolan i samhället och ett som numera går under 
beteckningen kunskapens utveckling och organisation. Under några år ur
skildes ”FoU: organisation och planering” som ett separat tema, men det 
återfördes sedermera till området forskningsfunktionen.

Det av rådets fyra teman som genomgått den största förändringen är det 
som numera handlar om kunskapens utveckling och organisation. Tidigare 
benämndes det Högskolan som ett system: struktur och styrning, senare 
Högskolan som organisation och Högskolans innehåll och organisation. 
Omformuleringama speglar en förskjutning från studier av högskolans sty
relse och administration till mer allmänna undersökningar av kunskaps
bildningens förutsättningar.

Av de beviljade projektansökningarnas fördelning framgår att utbildnings- 
funktionen under senare år ägnats minskad uppmärksamhet. Inget tyder på 
att denna förskjutning varit resultatet av ett medvetet strategiskt val från 
rådets sida. Bristen på projekt om högskoleundervisningen förefaller snarast 
bero på bristen på ansökningar som ansetts hålla acceptabel kvalitetsnivå, att 
en del högskolepedagogiska projekt finansierats genom programmet för 
uppföljning och policystudier och, inte minst, på att många ansökningar inom 
andra av forskningsrådets områden konkurrerat om de medel som stått till 
förfogande för nya projekt.

Rådets överordnade princip har snarast varit att medvetet avstå från öppna 
prioriteringar mellan olika ämnen. Forskningsobjektet ”högskolan” har givits 
vidast möjliga innebörd. Inom detta område har ingen del, åtminstone i de 
officiella målen, ansetts som vare sig mer eller mindre viktig än andra. 
Följden har blivit att det, vid sidan av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet, numera finns ett extra forskningsråd för forskningsprojekt 
som handlar om kunskapsbildning, professioner, akademiker och angränsan
de ämnen.
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Problem: är högskoleforskning en vetenskap?
Flera universitetsämnen behandlar högskolan som ett intellektuellt problem. 
Den pedagogiska forskningen handlar om undervisningens teori och praktik. 
Psykologer bidrar med kunskap om varseblivning och inlärningsprocesser. 
Sociologin analyserar högskolan som en samhällsorganisation med sina 
grupper, konflikter, normer och roller. Statsvetenskapliga forskare betraktar 
högskolan dels som ett föremål för offentlig politik, dels som ett eget väsende 
med sin inre styrelse och förvaltning. Nationalekonomer studerar effektivi
tetsproblem och högskolans samhällsekonomiska betydelse. Företagsekono
mer uppmärksammar lednings- och organisationsformer. För den historiska 
forskningen är frågan hur universiteten och akademikerna förändrats genom 
epokerna. Inom ekonomisk historia ställs problemet vilken betydelse univer
siteten haft i den ekonomiska utvecklingen. Idéhistoriker intresserar sig för 
olika vetenskapers intellektuella utveckling. Vetenskapsteoretiker under
söker de inre och yttre förutsättningarna för vetenskaplig forskning.

Att olika discipliner på detta sätt kan ägna uppmärksamhet åt ett och samma 
objekt är en sak. Men finns det dessutom en särskild vetenskapsgren som har 
högskolan som sitt konstituerande problem? Är högskoleforskning en själv
ständig vetenskap? Det spontana svaret torde vara nekande, men det finns 
olika nyanser i avståndstagandet.

Forskningsrådets interna diskussioner röjer att det finns något varierande 
uppfattningar om högskoleforskningens förhållande till de existerande veten
skaperna. Åsiktsskillnaderna har tagit sig uttryck i de två alternativen ”tvär
vetenskap” och ”mångvetenskap”.2 Idén om tvärvetenskap riktar sig mot 
gamla stelnade disciplingränser och innebär en strävan att förena och inte
grera äldre vetenskaper till nya ämnen. Mångvetenskap accepterar däremot 
den rådande ämnesindelningen och begränsar ambitionen till att främja ett 
samarbete mellan de skilda discplinföreträdarna.

Inte någon gång under forskningsrådets existens finns det spår av en strävan 
att skapa ett nytt universitetsämne. Tvärtom polemiserar rådet uttryckligen 
mot föreställningen om tvärvetenskap. Högskoleforskningen bör, enligt rå
dets uppfattning, bedrivas inom ramen för de nuvarande vetenskapliga disci
plinerna. Rådets uppgift begränsas till att bygga upp och underhålla en 
gemenskap mellan de olika ämnesrepresentanter som är aktiva inom området.

Den under ett tidigare skede allmänt populära uppfattningen om tvärveten-

2 Forskningsråd. SOU 1975:26, 21.
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skap har lett till en kraftig motreaktion. Enligt den i dag förhärskande 
uppfattningen skall forskningspolitiken utgâ från de existerande universitets- 
ämnena. Men kanske har pendeln slagit tillbaka alltför kraftigt. Dagens 
ämnesgränser har inte dragits med evighetens måttstock, utan speglar forsk
ningsproblem och revirstrider som har på sin höjd några decenniers eller 
något sekels historia. Få humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen kan 
hävda någon unik karaktär vad avser teori och metod. Det finns stora 
gränsytor och överlappningar mellan ämnena.

Den överdrivna respekten för etablerade revirgränser har fått till följd att 
rådet avsagt sig ambitionerna att söka bringa samman högskoleforskningens 
resultat i en syntes. Enskilda projekt har presenterats i sammanfattande 
rapporter. Ansvaret för publiceringen har överlämnats åt de enskilda forskar
na. Ingen har däremot tagit sig uppgiften, eller givits i uppdrag, att ge en 
överblick över högskoleforskningens aktuella kunskapsläge.

Makt: vem bestämmer över högskoleforskningen?
En av forskningspolitikens konflikter rör förhållandet mellan grundforskning 
och sektorsforskning. Debatten har knappast blivit klarare genom den vaghet 
som vidlåder de båda begreppen. Den aspekt som här skall uppmärksammas 
handlar om vem som har makten över forskningens inriktning.

Två alternativ framstår som huvudpolema i debatten. Den forskarstyrda 
modellen innebär att forskarna ”på eget programansvar” bestämmer hur 
problemen ställs och hur uppgifterna löses och redovisas.3 Den renodlade 
sektorsforskningen innebär omvänt att det är de i sektorn verksamma prakti
kerna som bestämmer vilken forskning som skall initieras och vilka fråge
ställningar som skall gälla för de igångsatta forskningsprojekten. Det rör sig 
här om ren uppdragsforskning.

Det bör tillfogas att dessa två modeller inte är de enda tillgängliga alterna
tiven. Förhållandet mellan forskare och beställare kan ordnas på en rad skilda 
vis, exempelvis genom att forskare anställs inom ett sektorsorgan, att forsk
ning läggs ut på kontraktsbasis, att sektorn skapar särskilda forskningsinsti
tut, att sektorn pekar ut önskvärda forskningsområden eller att beställaren 
helt enkelt avstår från att försöka styra forskningens närmare inriktning.4 Var

3 För en kritik av begreppet forskning på eget programansvar, se Ingvar Johansson, 
”Återuppväck liket! Om grundforskning och tillämpad forskning”, VEST, 4,1987, 
12-17.

4 I litteraturen skiljs mellan proprietorship, purchase, prescription, persuasion och 
pluralism. Se Tony Becher, ”Research policies and their impact on research”, i
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och en av dessa har sina fördelar, nackdelar och sidoeffekter.
Den svenska högskoleforskningen har aldrig varit organiserad som extrem 

sektorsforskning i detta avseende. Visserligen har den centrala förvaltnings
myndigheten varit synnerligen aktiv, men det har aldrig varit aktuellt att 
exempelvis skapa en särskild forskningsavdelning inom myndigheten eller 
ett nära anknutet forskningsinstitut. Forskningsrådets roll har begränsats till 
att finansiera projekt och skapa ett forskarnätverk.

De för rådets anslagsgivning så betydelsefulla rådgivarna har ända sedan 
starten utgjorts av två kategorier, dels forskare, dels högskolesektorns prak
tiker. Det finns flera belägg för att forskarna i jämförelse med sektorsföreträ- 
darna fått ökad makt. För det första tyder det bevarade materialet på att 
forskarnas prioriteringar redan under 1970-talet vägde tyngre än praktiker
nas. För det andra har urvalet av praktiker fört dem närmare forskarsidan. För 
det tredje har bedömningen av projektens relevans ändrat karaktär. Det är nu 
knappast längre fråga om att bedöma projektens praktiska nytta eller angelä- 
genhetsgrad; relevansbedömningen avser numera väsentligen enbart huru
vida ämnet ligger inom rådets domän. I realiteten är det forskarnas veten
skapliga prioritering som fäller utslaget.

Användning: vad har högskoleforskningen för syfte?
Det är brukligt att, i enlighet med OECD:s terminologi, skilja mellan grund
forskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Med grundforskning 
avses ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer 
utan någon bestämd tillämpning i sikte. Med tillämpad forskning avses ett 
systematiskt och metodiskt sökande efter kunskap med en bestämd tillämp
ning i sikte. Med utvecklingsarbete avses ett idérikt och systematiskt utnytt
jande av vetenskaplig och annan kunskap för att åstadkomma nya produkter, 
nya processer, nya system eller väsentliga förbättringar av sådana.5

Programmet för uppföljning och policystudier har haft ambitionen att 
förena forskning och utveckling. Forskningsprogrammet, sedermera forsk
ningsrådet, har däremot medvetet fjärmat sig från utvecklingsarbete och 
tillämpad forskning för att uteslutande kunna koncentrera sig på forskning. 
Beslutet 1983 att ersätta den sammanhållna rapportserien FoUför högskolan 
med publikationen Forskning om högskolan framstår, som tidigare påpekats, 
såsom en tydlig markering av denna förändrade inriktning.

Björn Wittrock & Aant Elzinga, red., The university research system, 1985, 183. 
5 Se t.ex. prop. 1992/93:1, s. 32.
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Högskoleforskningens förhållande till sin sektor kompliceras givetvis av 
att forskarna spelar en dubbelroll. Förutom att vara specialister pâ sitt ämne 
är de också praktiskt verksamma i den miljö som de studerar. De kunskaps- 
sociologiska problem som därvid aktualiseras skall här lämnas därhän. Pro
blemet med högskoleforskningens sektorsanknytning löses däremot inte 
automatiskt genom högskoleforskamas dubbla roller. Tvärtom är det extra 
angeläget att tillse att högskoleforskningen, om den nu har syftet att bidra till 
högskolans utveckling, faktiskt kommer till praktisk nytta.

Som forskningsrådet nu valt att inrikta sin verksamhet är detta problem inte 
aktuellt. Det uttalade syftet är att satsa på grundforskning. Högskolans 
sektorsforskningsorgan har ställt sig uppgiften att stödja forskning om hög
skolan, men däremot inte för högskolan.

De senaste årens forskningspolitik har haft syftet att föra över en ökande 
del av sektorsforskningens medel till universitet och högskolor. Avsikten har 
varit att främja den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. I detta avseende har 
högskoleforskningen varit mer än framgångsrik. Sektorsforskningen inom 
högskolans område har genom att inriktas på allmän grundforskning utveck
lats så långt att den knappast längre ens kan betecknas som sektorsforskning.

En vidare fråga är huruvida motsatsparet grundforskning-sektorsforskning 
alltid är den föreställningsram som är bäst ägnad att karaktärisera forskning
ens användning och nytta. Ett alternativt perspektiv utvecklas nedan.

Det återfunna o:et
Principerna för högskoleforskningens inriktning kan således ordnas med 
utgångspunkt från ämne, problem, makt och användning. Dessa olika aspek
ter låter sig naturligtvis förenas på olika sätt. Figur 6.1 visar de möjliga 
kombinationerna av ämne och användning, under det förenklande antagandet 
att ämnet antingen kan utgöras av forskningsfunktionen eller undervisnings- 
funktionen och att användningen antingen är inriktad på forskningens inom
vetenskapliga utveckling eller på sektors utveckling. De fyra kombina
tionerna är forskning om forskning (exempelvis vetenskapsteori), utveckling 
för forskning (till exempel forskningsplanering), forskning om undervisning 
(såsom universitetsdisciplinen pedagogik) samt utveckling av undervisning 
(exemplifierad av pedagogiskt utvecklingsarbete).

Det hittills förda resonemanget har för åskådlighetens skull utgått från 
enkla distinktioner och klassificeringar. Åtskillnad i teorin utesluter emeller
tid inte empiriska samband. Universiteten och högskolorna har exempelvis
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Figur 6.1 Kombinationer av ämne och användning

Amne
Användning 
Forskning Utveckling

Forskning Vetenskapsteori Forskningsplanering

Undervisning Pedagogik Pedagogisk utveckling

till uppgift att ägna sig ât forskning och undervisning. Man kan uppställa 
normen att det bör finnas ett nära samband mellan forskning och undervis
ning, exempelvis genom målsättningen att undervisningen skall vila på 
vetenskaplig grund.6 Det är då inte fråga om forskning eller undervisning, 
utan i stället forskning och undervisning.

På motsvarande sätt behöver forskning inte utesluta utveckling. I lyckliga 
fall kan forskningsprojekt både gagna den inom vetenskapliga utvecklingen 
och bidra till att lösa sektorns aktuella problem.

I stället för att se de olika handlingsalternativen som varandra uteslutande 
vägar kan man betrakta dem som element vilka kan kombineras på många 
skilda sätt. Om man vill kan man som mål för högskoleforskningen uppställa 
syftet att bidra med forskning och utveckling för forskning och undervisning 
(figur 6.2). I stället for att skilja ”F” från ”U” är uppgiften i stället att återfinna 
”o”.

Ett försök att finna en sådan kombination och avvägning är alltid svårare 
än att renodla en enda aspekt. Forskningspolitiken är full av besvikelser över 
svårigheten att få till stånd en fruktbar FoU-verksamhet. Spänningen mellan 
forskningsintressen och sektorsintressen leder till ofrånkomliga konflikter. 
Frågan är om dessa konflikter kan utnyttjas för att föra utvecklingen framåt 
inom både vetenskapen och sektorn.

Rådet för forskning om högskolan har däremot följt en enkel och renodlad 
strategi. Forskning har fått väga tyngre än undervisning. De etablerade 
universitetsämnenas intressen har inte ifrågasatts. Forskarna har fått bestäm
ma. De inomvetenskapliga kriterierna har prioriterats framför utvecklings-

6 För en utredning av begreppet ”vetenskaplig grund”, se Stefan Björklund, Forsk
ningsanknytning genom disputation, 1991.
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Figur 6.2 Forskning och utveckling för forskning och undervisning

arbetets krav.
Det förefaller som om en underförstådd statushierarki fâtt fälla utslaget. 

Enligt denna diskutabla värdeskala är forskning uppenbarligen finare än 
undervisning, etablerade akademiska intressen har företräde, forskare är 
överordnade praktiker och grundforskning ses som mer värdefull än sektorns 
utveckling.
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7 Huvudmodeller

Det faktum att högskoleforskningen i dag är organiserad som ett särskilt 
forskningsråd beror mer på historiskt-administrativa tillfälligheter än på 
någon grandios forskningspolitisk princip. Under Universitets- och hög
skoleämbetets tid intog forskningsprogrammet en alltmer självständig ställ
ning och vid ämbetsverkets nedläggning har verksamheten tills vidare fått 
fortsätta inom ramen för en självständig myndighet.

Det är fullt möjligt att svensk högskoleforskning bäst gagnas av att fortleva 
inom den nuvarande organisationen, men ett sådant beslut borde fattas först 
sedan alternativa lösningar övervägts. Inledningsvis kommer här en översikt 
över hur högskoleforskningen organiserats i några andra länder. Mot denna 
bakgrund formuleras därefter ett antal organisatoriska huvudmodeller och 
deras fördelar och nackdelar. Först diskuteras några modeller som utgår från 
att forskningsrådet bibehålls. Därefter följer ett antal modeller som har det 
gemensamt att ansvaret för högskoleforskningen överflyttas till någon annan 
myndighet. Till sist dryftas vilka möjligheterna som universiteten själva har 
att ta på sig en mer aktiv roll. Detta alternativ utvecklas i nästa, avslutande 
kapitel.

Högskoleforskning i andra länder1
De flesta OECD-länder avsätter i dag relativt betydande resurser för forsk
ning och kvalificerat utredningsarbete inom sektorn utbildning och forsk
ning. De oklara gränserna mellan forskning, utredningsarbete och 
organisationsutveckling försvårar emellertid varje försök till mer precisa 
jämförelser mellan olika länder. Det går dock att ge en allmän översikt över 
institutionella arrangemang och ekonomiska styrsystem.

1 Detta avsnitt grundas på Thorsten Nybom, Forskning om forskning och högre 
utbildning: en internationell organisatorisk översikt, PM, 1992-08-03.
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Storbritannien. En betydande del av de samlade FoU-resursema kontrolle
ras av utbildningsministeriema. Kunskapssökandet inriktas framför allt mot 
dagspolitiskt aktuella problem. Det tidigare, relativt självständiga. Council 
for national academic awards (CNAA) har lagts ner och dess personal 
överförts till The Open University, där man i fortsättningen kommer att arbeta 
på ren konsultbasis.

Forskningsprojekt om forskning och högre utbildning finansieras framför 
allt av det allmänna forskningsrådet Economic and social research council 
(ESRC). Även utländska och andra brittiska fonder utdelar forskningsanslag.

En stor del av forskningen bedrivs vid universitetsbaserade centra. Dessa 
innefattar förutom forskning även utredningsverksamhet, konsultuppdrag, 
utvecklingsarbete och undervisning. Verksamheten finansieras från många 
olika källor och får därmed en blandad karaktär. Bland större centra kan 
nämnas Centre for the evaluation of public policy and practice (M. Kogan, 
Brunel University) och Centre for higher education studies (G. Williams och 
R. Barnett, University of London). Några centra är snarast att betrakta som 
enmansinstitutioner; några exempel är Centre for studies of education and 
training (O. Fulton, University of Lancaster), Institute of continuing and 
professional education (T. Becher, University of Sussex) och Institute of 
education (P. Scott, Leeds University).

Norge. Sedan 1969 är de medel som i Norge avdelas för kunskapsuppbygg
naden om högre utbildning och forskning i huvudsak knutna till NAVF:s 
utredningsinstitutt i Oslo; förkortningen NAVF står för Norges allmenn- 
vitenskapelige forskningsråd. Institutet har byggt upp en kompetens som en 
utredande myndighet, vars uppdrag kommit antingen från departement eller 
NAVF. Under senare år har det gjorts ett försök att inom institutets ram 
etablera forskning genom hovedfags- och doktorsstipendier. Under NAVF 
finns sedan 1988 även ett särskilt program för utbildningsforskning.

De tyngst vägande bidragen till den långsiktiga principdebatten om forsk
ning och högre utbildning i Norge har framför allt kommit från enskilda 
forskare (Olsen, Skirbekk, Skjervheim, Slagstad och Österberg) och från 
forskare som deltagit i offentliga utredningar (Hernes och Sejersted).

Nederländerna. Finansieringen och styrningen av den holländska hög
skoleforskningen är i hög grad koncentrerad till departementet Ministerie 
vand Ooonderwijs end Wetenschappen. Dess utredande organ genomför själv 
eller beställer utredningar inom högskole- och forskningssektorn, inte minst
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omfattande kvantitativa undersökningar och utvärderingar.
En central roll intar även Vereiniging van Samenwerkende Nederlands 

Universiteiten (VSNU). Det finns i Nederländerna dessutom ett rådgivande 
organ, Advis Raat for Ooonderwijs (ARO) som tidigare i huvudsak varit 
inriktat mot grundskola och gymnasium, men som numera även beställer 
forskning om högre utbildning. Ett ràd för Höger Berufsoonderwijs (HBO) 
arbetar också utifrån likartade principer.

Forskningen utförs vid ett fåtal universitetsbaserade institut. De finansierar 
till stor del sin verksamhet genom ren uppdragsforskning. Det största av dessa 
institut är Centre for higher education policy studies (CHEPS) vid Universi- 
teit Twente. Institutets basfinansiering utgörs av ett femårskontrakt med 
utbildningsdepartementet.

Övriga institut är mycket små eller inriktade mot det egna universitetets 
behov av administrativ och pedagogisk utveckling. Som exempel kan nämnas 
Centre for research in higher education vid Staatsuniversiteit Groningen och 
University and Science Policy vid Universiteit Limburg. En särställning intar 
Vakgroep Wetenschapsdynamica vid Universiteit van Amsterdam, som är 
mer inriktat mot vetenskapssociologi och forskningspolitik och som fungerar 
som kollegium med inbjudna gästforskare.

Tyskland. Eftersom utbildning ligger inom de enskilda ländernas kompe
tensområde uppvisar tysk högskoleforskning en stor variationsrikedom. En 
stor del av den övergripande forskningspolitiska planeringen sker dock på 
förbundsnivå. En viktig roll spelar Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft och Bundesministerium für Forschung und Technologic. Som 
gemensamma organ för de olika länderna finns de akademiskt styrda Wis- 
senschaftsrat och Rektorenkonferenzen (DRK och KRF) samt de politiskt 
styrda samarbetsorganen Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
und Forschungsförderung (BLK), Kultusministerkonferenz (KMK) och Pla- 
nungsausschuss für den Hochschulbau (PLA). En central plats intar Hoch- 
schul-Informations-System (HIS) i Hannover, som producerar statistik. En 
stor roll för tysk högskoleforskning spelar också reguljära forsknings
finansiärer som Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) och Volkswagen- 
Stiftung.

De tyska forskningsenheterna är institutionellt välförankrade och ofta 
tämligen resursstarka. Det finns två huvudtyper. Den ena är traditionella 
universitetsinstitutioner, som utvecklat en specialinriktning mot utbildnings- 
forskning. Endast i undantagsfall sysslar dessa institutioner exklusivt med



88

högre utbildning; två sådana är Wissenschaftssoziologie (P. Weingart, Biele
feld och Hochschuldidaktik (L. Huber, Hamburg). Den andra huvudtypen 
utgörs av resursstarka forskningsinstitutioner, som antingen byggts upp i 
samverkan mellan förbundsregering, land och universitet (Kassel, Nürnberg 
och München) eller utgjort s.k. Schwerpunkte inom DFG (Konstanz) eller 
Max Planck-Gesellschaft (Berlin). I jämförelse med sina engelska och hol
ländska motsvarigheter har de tyska instituten en klarare kompetensfördel
ning mellan grundforskning, utredning och konsultverksamhet. Den rena 
forskningsdelen är dessutom mer omfattande.

Det kan slutligen nämnas att det finns planer att i Berlin inrätta ett institut 
inriktat mot forsknings- och högskolestudier. Motivet är behovet av kvalifi
cerad kompetens inför de kommande förändringarna av det högre utbild
ningsväsendet i Tyskland.

Förenta Staterna. Medan stora offentliga anslag utdelats till forskning om 
den obligatoriska skolan har forskningen om den högre utbildningen framför 
allt fâtt finansieras frän exempelvis privata stiftelser och fonder, framför allt 
Carnegie foundation med dess mångåriga Commission on higher education.

Den centrala position inom forskningsfältet som den amerikanska forsk
ningen intog under åren mellan 1945 och 1980 var inte en följd av överlägsna 
fasta resurser, utan var nästan helt beroende av att ett stort antal betydande 
forskare kom att intressera sig för just detta forskningsområde (P. Altbach, 
B. Clark, J. Coleman, D. Gardner, C. Kerr, R. Merton, J.A. Perkins, D. 
Riesman, N. Smelser och M. Trow). Den politiska prioriteringen av forskning 
och högre utbildning vid denna tid gynnade också ämnesområdet. Med några 
få undantag spelade däremot de många stora Departments of education och 
Schools of education en underordnad roll. Dessa institutioner var främst 
inriktade på utbildning av lärare och universitetstjänstemän.

För närvarande genomgår den amerikanska högskoleforskningen en ned
gångsperiod. Bristen på institutionalisering och långsiktig finansiering har 
medfört att den akuta medelsbristen inom det amerikanska universitets
systemet fått direkta konsekvenser. För närvarande pågår försök att med 
privata medel skapa ett institut av europeisk modell vid Berkeley-univer- 
sitetet.

Finland. I Finland finansieras och genomförs vissa studier om forskning och 
högre utbildning vid Finlands akademi samt av institutioner vid universiteten 
i Åbo (O. Kivinen och R. Rinne, utbildningssociologi) och Tammerfors (V.
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Stolte-Heiskanen, vetenskapssociologi).

Frankrike. Frankrike har först under senare år börjat bygga upp en fristående 
kompetens inom högskoleforskningen. Ett exempel är IREDU vid univer
sitetet i Dijon. Det ökade intresset förklaras, som i flera andra länder, av 
pågående och kommande omvälvningar i landets system för forskning och 
högre utbildning.

Forskningsråd
De gångna tjugo årens erfarenheter ger tunga argument för att bibehålla ett 
särskilt forskningsråd för forskning om universitet och högskolor. Som 
påpekades redan i Neave och Jenkinsons tio år gamla värdering av forsk
ningsprogrammet hade en betydande del av svensk högskoleforskning san
nolikt inte kommit till stånd utan programmets initiativ och stöd. Den tid som 
därefter förflutit ger ingen anledning att ändra detta omdöme. Forsknings
programmets existens har otvivelaktigt inneburit en stimulans för denna gren 
av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

En annan större fråga är varför just högskoleforskningen skall ha ett eget 
forskningsråd. Vid sidan av övriga forskningsråd framstår Rådet för forsk
ning om universitet och högskolor som både specialiserat och av ringa 
omfattning (tabell 7.1).2

Vill man även i fortsättningen stödja högskoleforskningen genom ett 
särskilt forskningsråd finns det starka skäl som talar för att rollen som 
forskningsråd renodlas. Granskningen av nuvarande praxis och rutiner har 
givit uppslag till flera möjliga förbättringar.

Sakkunnigbedömningen bör skärpas. Numera är externa sakkunniga un
dantag snarare än regel. I flera fall bedöms ansökningar utan något skriftligt 
underlag. Rättssäkerhet, objektivitet och transparens skulle gynnas av att alla 
projekt bedöms med öppna argument.

Rollerna bör skiljas åt. Ett visst mått av rollkonflikter torde vara ofrånkom
ligt i högskoleforskningens relativt begränsade personkrets. Det ger ändå 
anledning till bekymmer att såpass många anslag genom åren gått till rådets 
egna ledamöter. Rollerna som anslagsutdelare och anslagsmottagare borde

2 Tabellen upptar de organ som till namnet är forskningsråd. Det bör påpekas att det 
finns vissa skillnader dem emellan, liksom att det även finns andra inrättningar 
som i praktiken liknar forskningsråd. Resonemanget här påverkas emellertid inte 
av detta förhållande.
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Tabell 7.1 Forskningsråd

Anslag mkr 1992/93Forskningsråd

Naturvetenskapliga forskningsrådet 464
Medicinska forskningsrådet 341
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 194
Teknikvetenskapliga forskningsrådet 185
Byggforskningsrådet 178
Skogs- och jordbrukets forskningsråd 170
Forskningsrådsnämnden 79
Socialvetenskapliga forskningsrådet 79
Rådet för forskning om universitet och högskolor 9

sâ långt möjligt skiljas åt. Det kan också ifrågasättas om det är lämpligt att 
en och samma person samtidigt är rådets sekreterare och innehar en av rådets 
forskartjänster.

Forskningen bör utvärderas. Andra forskningsråd tar numera regelmässigt 
initiativ till utvärderingar av olika forskningsområden. Ofta medverkar ut
ländska vetenskapsmän. Högskolans forskningsråd har inte, med undantag 
från Neave och Jenkinsons granskning 1983, låtit göra någon bedömning av 
den forskning som rådet stött genom åren.

Data bör återanvändas. Det tillhöra numera regeln att data som insamlats 
inom ramen för offentligt finansierade forskningsprojekt efter projektets 
avslutande dokumenteras och överförs till dataarkiv för att där hållas tillgäng
liga för andra forskares sekundäranalys. HSFR ställer exempelvis kravet att 
data från av rådet finansierade projekt skall erbjudas Svenskt samhällsveten
skapligt dataarkiv, SSD. Rådet för forskning om universitet och högskolor 
har inte tagit samma ansvar för datamaterialens återanvändning.

Resultaten bör spridas bättre. Visserligen publicerar rådet en engelsk
språkig rapportserie, som utkommer med några nummer per år. I övrigt 
överlämnar emellertid rådet ansvaret att informera om forskningsresultaten 
till de enskilda forskarna. Rådet utger exempelvis inte ens någon katalog över 
sina projekt. Mycket av den forskning som bedrivits med stöd av rådet torde 
vara okänd inom högskolan. Det borde vara en naturlig uppgift för rådet att 
sprida upplysning om resultat som kan ha direkt relevans för dem som är
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verksamma i undervisning, forskning och universitetens förvaltning.
Om forskningsprogrammet nu renodlar sin uppgift som forskningsråd 

återstår den allmänna frågan om det är bra med forskningsråd. De synpunkter 
som här kan anläggas gäller sålunda inte endast högskoleforskningen, utan 
forskningsrådens roll generellt.

Forskningsråden är numera en etablerad del av forskarsamhället och rådens 
anslag har blivit den normala vägen för att finansiera forskningsprojekt. Det 
är inte svårt att påvisa den stora insats som forskningsråden gjort för svensk 
forskning.

Men forskningsrådens arbetsformer har också nackdelar. Anslagsgivning- 
en förutsätter ett ansökningsförfarande. I grund och botten innebär verksam
heten att forskarna måste söka tillstånd för att få lov att göra sitt arbete. De 
basresurser som står till forskarnas förfogande är vanligen obefintliga eller 
så små att de inte räcker till for att bedriva normal forskning. Anslag från 
någon extern finansiär, oftast ett forskningsråd, är då den enda möjligheten.

De administrativa kostnaderna för projektmakeriet har, såvitt bekant, inte 
någon gång beräknats, men uppgår till ansenliga belopp. Till forsknings
rådens administration och de sakkunniga bedömarnas tidsåtgång skall adde
ras det stora arbete som forskarna varje år lägger ner på att skriva 
projektansökningar. För små projekt på några tiotusental kronor torde admi
nistrationskostnaderna överstiga själva forskningsanslaget.

Ännu viktigare är de snedvridande effekter som ansökningsförfarandet har 
på själva forskningen. I debatten om högskolans forskningsråd påpekade 
exempelvis Svante Nordin, som refererats i kapitel 4, att anpassningen till 
anslagsgivaren gynnar det konventionella och genomsnittliga. Inom veten
skapsteorin talas om vetenskaplig avdrift (epistemic drift). Härmed avses den 
process genom vilka starka externa krav, såsom yttre relevansbedömningar, 
påverkar vetenskapens interna kriterier. Själva den vetenskapliga basen 
riskerar därmed att vittra sönder.3

Forskningsråden passar för ett samhälle som vill ha lagomforskning, en 
riskfri typ av vetenskap som inte leder till stora misslyckanden, men heller 
inte till stora genombrott. En förutsättning för att åstadkomma mer pluralism 
och djärvhet är att forskningens finansieringssystem ändras.

3 Aant Elzinga, ”Research, bureaucracy and the drift of epistemic criteria”, i Björn 
Wittrock & Aant Elzinga, red., The university research system, 1985.
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Nätverk
Martin Trows rekommendation 1975 att söka åstadkomma en forsknings- 
gemenskap har satt viktiga spår i forskningsrådets verksamhet. Rådet anger 
som en av sina primära uppgifter att bygga upp och underhålla en kvalificerad 
forskargemenskap. Inte minst kontakter med internationella högskole- 
forskare har härigenom kunnat etableras.

I praktiken har vissa förskjutningar inträffat. Engagemanget att upprätt
hålla ett nätverk av högskoleforskare var som intensivast på 1980-talet under 
den tidigare rådssekreterarens tid. I dag spelar rådet en mindre aktiv roll. 
Rådet anordnar inte längre problemområdesträffar eller internationella kon 
ferenser i egen regi och den strida strömmen av litteraturtips och handbrev 
från kansliet till projektledarna har sinat.

Att rådet numera spelar en mindre aktiv roll som nätverksbyggare innebär 
emellertid inte att de svenska högskoleforskarnas internationella kontakter 
generellt sett har försvagats. Åtskilliga av forskarna inom området deltar 
numera regelbundet i internationella konferenser och vistas som gästforskare 
vid utländska forskningscentra. Dessa kontakter har inte sällan förmedlats 
via rådets kansli.

Det vore förvisso möjligt att starkare betona uppgiften som vårdare av 
högskoleforskningens nätverk. Men, som Trow redan betonat i sin prome
moria, det finns flera olika sätt att forma en forskningsgemenskap och det är 
ingalunda självklart att en myndighet, och därtill en anslagsbeviljande sådan, 
i längden är bäst ägnad att bära detta ansvar. Som tidigare påpekats är riskerna 
för rollkonflikter uppenbara för ett organ som samtidigt spelar rollerna som 
forskningsråd och nätverk.

Frågan är hur mycket av forskamätverket som upprätthållits genom cen
tralmyndighetens tjänsteman och hur mycket som byggt på forskarnas spon
tana engagemang. Redan i början av 1980-talet klagade några av 
programmets forskare över bristen på forskningsgemenskap inom program
met. En forskare yttrande bland annat: ”Det är hela tiden programmet och 
dess resurser som håller forskarna samman, inte territoriet och intresset för 
detta. Det saknas initiativ nerifrån, från forskarna själva”.4

4 Göran Wallén, enligt referat i Sven Andersson, Forskning om högskolan: redovis
ning av en diskussion vid Göteborgs universitet den 2 november 1983.



93

Forskargrupp
Det vanligaste i andra länder är att högskoleforskningen är koncentrerad till 
särskilda forskargrupper eller forskningsinstitut. I någon mån har forsknings
rådet sökt befrämja en utveckling i denna riktning, dels genom att stödja några 
större projektsatsningar, dels genom att inrätta sexåriga forskartjänster.

Denna inriktning skulle kunna drivas mycket längre. I stället för att sprida 
anslagsmedlen relativt tunt över ett stort fält skulle resurserna kunna koncen
treras på några få, riktade satsningar. I extremfallet skulle en enda forskar
grupp få samtliga resurser.

En sådan modell skulle naturligtvis få stora konsekvenser, inte minst för 
rådet självt, som skulle bli av med sin nu viktigaste uppgift att årligen fördela 
projektstöd. Modellen skulle i praktiken också innebära att högskoleforsk
ningen samlades i något som liknar ett forskningscentrum eller forsknings
institut.

Frågan är var någonstans och för hur lång tid ett sådant forskningsorgan 
skulle inrättas. Den forskningspolitiska avogheten mot att inrätta separata 
forskningsinstitut är skäl för en placering inom något universitet eller någon 
högskola. Önskan om långsiktighet och anställningstrygghet talar för en 
permanent inrättning, behovet av omprövning och förnyelse talar för en 
tidsbegränsad satsning.

Ett annat problem är vem som skulle vara huvudman, beställare och 
avnämare för en sådan forskargrupp. Det torde vara långsökt att ha en särskild 
myndighet av forskningsrådstyp enkom för denna uppgift. Frågan är huru
vida det finns alternativa huvudmän.

Till någon annan myndighet?
Högskoleforskningen har tidigare haft sin hemvist inom den centrala förvalt
ningsmyndigheten UKÄ/UHÄ. Finns det anledning att permanent knyta 
högskoleforskningen till någon myndighet och i så fall vilken?

Till något annat forskningsråd? Med tanke på att högskoleforskningen 
omfattar en i forskningspolitiska sammanhang relativt liten del vore en 
lösning att låta ansvaret övergå till något annat större forskningsråd, i 
praktiken antingen Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet eller 
Forskningsrådsnämnden.

En sådan placering kan ses som ett konsekvent fullföljande av den stråte-
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giska huvudlinje som högskolans forskningsråd följt sedan flera år. Eftersom 
rådet numera endast inriktar sig på kvalificerad grundforskning inom de 
etablerade akademiska disciplinerna har kriterierna blivit identiska med dem 
som tillämpas av de allmänna forskningsråden. Högskolans forskningsråd 
innebär därför endast en dubblering av områden vilka redan täcks av Huma- 
nistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

Den stora nackdelen med att överföra högskoleforskningen till den övriga 
forskningsrådsorganisationen är faran att ämnet försvinner bland humanioras 
och samhällsforskningens många andra subdiscipliner. Riksdagen har visser
ligen möjlighet att särskilt ange att en viss del av ett forskningsråds anslag 
skall gå till ett visst ämnesområde; denna möjlighet har tidigare utnyttjats för 
exempelvis jämställdhetsforskning, byggforskning och forskning om den 
offentliga sektorn.

Inte desto mindre skulle en nedläggning av högskolans forskningsråd i 
praktiken innebära en forskningspolitisk nedprioritering av högskoleforsk
ningen. Det skulle troligen uppfattas som anmärkningsvärt om forskningen 
rörande universitet och högskolor minskades just vid den tidpunkt då forsk
ningen och den högre utbildningen ges en så stor allmänpolitisk betydelse.

Till Verket för högskoleservice? Rådet för forskning om universitet och 
högskolor har sedan halvårsskiftet 1992 delat vissa administrativa service
funktioner med Verket för högskoleservice. Tanken att permanent knyta 
rådet som en avdelning inom detta verk, såsom tidigare inom UHÄ, är 
knappast realistisk. Efter den nationella högskoleförvaltningens omorgani
sation har VHS fått uppgifter som snarast gör verket till ett studenternas 
serviceorgan. Bland verkets viktigaste uppgifter hör numera antagning, in
formation, internationellt utbildningssamarbete samt evaluering av utländska 
examina. Om forskningsrådet med åren fjärmade sig från UHÄ finns det 
knappast skäl att inordna ansvaret för högskoleforskningen under VHS.

Till Grundutbildningsrådet? Efter initiativ från Högskoleutredningen in
rättades 1990 Högskolans grundutbildningsråd. Rådet kan beskrivas som 
grundutbildningens motsvarighet till forskningsråden. Grundutbildnings- 
rådets uppgift är att främja utvecklingen av den grundläggande högskole
utbildningen genom att fördela anslag till experimentbetonade 
utvecklingsprojekt, som ligger utanför ramen för vad som normalt bör 
bekostas av sektorsanslagen. Rådet skall också sprida kännedom om utveck
lingsinsatser i Sverige och utomlands. Hittills har ett knappt femtiotal projekt
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fâtt anslag från rådet. Anslaget till utvecklingsprojekt är cirka 12 miljoner 
kronor per år. Rådet för forskning om universitet och högskolor delar 
kanslilokaler med Grundutbildningsrådet.

Med forskningsrådets nuvarande inriktning finns få beröringsytor med 
Grundutbildningsrådet. Forskningsrådet stöder forskning, främst om andra 
av högskolans aspekter än den grundläggande utbildningen. Grundutbild
ningsrådet har inte till uppgift att initiera och stödja forskning; verksamheten 
är uteslutande inriktad på utvecklingsarbete. I dagens situation finns därför 
inga skäl att föra samman de två råden.

Till Utvärderingssekretariatet? I det nya systemet med självständigare 
högskolor kommer Utvärderingssekretariatet att spela en central roll. Visser
ligen har varje universitet och högskola ansvar för en kontinuerlig ut
värdering och kvalitetskontroll, men som samordnare av de nationella 
utvärderingarna får Utvärderingssekretariatet ett starkt inflytande över be
dömningen av de enskilda universitetens och högskolornas prestationer.

Det finns betydande beröringsytor mellan Utvärderingssekretariatets upp
gifter och den verksamhet som bedrivits inom ramen för programmet för 
uppföljning och policystudier. Det ligger givetvis i Utvärderingssekreta
riatets eget intresse att se till att tillvarata de erfarenheter som vunnits inom 
UHÄ-programmet, särskilt vad avser metodik för utvärderings- och utveck
lingsarbete inom högskolan.

Eftersom Utvärderingssekretariatet i skrivande stund ännu inte inlett sin 
verksamhet är det vanskligt att bedöma huruvida en fusion med forsknings
rådet vore till ömsesidigt gagn. Utvärderingssekretariatet skulle därigenom 
få en naturlig vetenskaplig bas för sin verksamhet och forskningsrådets 
anknytning till högskolans praktiska problem skulle stärkas. Utvärderings
sekretariatet kommer emellertid även att få en tydligt markerad myndighets
roll. Möjligheten att, i extrema fall, frånta högskolor examinationsrätten vilar 
ytterst som ett tungt hot. Utvärderingssekretariatets ställning som myndighet 
minskar dess lämplighet som hem för oberoende forskning.

Till utbildningsdepartementet? Att överföra ansvaret för högskoleforsk
ningen till utbildningsdepartementet är knappast ett realistiskt alternativ. De 
senaste årens forskningspolitiska ansträngningar har tvärtom gått ut på att 
befria departementen från deras forskningsdelegationer.

Att möjligheten här ändå nämns beror på ett allmänt problem i svensk 
förvaltningspolitik; påpekandet är sålunda inte begränsat till högskolans eller
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ens utbildningsdepartementets område. De stora omvandlingarna av sam 
hället i allmänhet och den offentliga sektom i synnerhet har satt den politiska 
och administrativa ledningsfunktionen pâ hårda prov. Det är en allmän 
observation att regeringskansliet tillhör de delar av den offentliga sektorn 
som har haft svårast att anpassa sig till den nya situationen. En förvaltnings- 
kultur som varit inriktad på att handlägga enskilda ärenden och att skriva 
lagtext har nu till uppgift att följa upp, analysera och utvärdera den offentliga 
politiken inom stora och snabbt föränderliga samhällsområden. Brister i 
kunskapsunderlag och informationshantering har hämmat regeringarnas led 
ningsförmåga. Att förstärka regeringskansliets analyskapacitet tillhör den 
svenska förvaltningspolitikens stora uppgifter, men är ett vidare problem än 
det som här är aktuellt.

Till högskolorna och universiteten!
De två huvudalternativ som hittills övervägts har varit att överlåta ansvaret 
för högskoleforskningen på antingen högskoleforskarna eller pâ någon myn
dighet. Det finns emellertid en tredje möjlighet, nämligen högskolorna och 
universiteten själva. Om ändamålet med forskningsrådetendast är att bedriva 
forskning om högskolan är detta alternativ måhända mindre aktuellt. Men om 
syftet är att bedriva forskning och utvecklingsarbete för högskolan kan det 
vara rimligt att inte bara låta universiteten och högskolorna fâ ett ord med i 
laget utan att låta dem bära ett huvudansvar för sin egen sektorsforskning.5 
Denna modell utvecklas i nästa kapitel.

Förhållande till staten
Högskoleforskningen har aldrig varit någon politiskt uppmärksammad fråga. 
Som framgått av den historiska bakgrundsskildringen har högskolans FoU 
sitt ursprung i ett initiativ från en offentlig utredning, Universitetspedago- 
giska utredningen. Den närmare utformningen av forskningsprogrammet är 
främst att hänföra till förhållanden inom det aktuella ämbetsverket, 
UKÄ/UHÄ. Det finns exempelvis inga riksdagsbeslut eller departementsin- 
struktioner som legat bakom det strategiska beslutet att urskilja ett separat 
forskningsprogram som med tiden kommit att fungera som ett forskningsråd.

5 Denna tanke ligger i linje med den allmänna principen att varje sektor har ansvar 
för att genom forskning utveckla den egna verksamheten. Se Sverker Gustavsson, 
”Den sista forskningspropositionen?”, i Thorsten Nybom, red., Universitet och 
samhälle, 1989, 178.



97

Anslaget till högskoleforskningen har fram till 1992 gått via UKÄ/UHÄ:s 
budget. Ämbetsverkets äskanden har som regel godtagits utan kommentarer. 
Vid ett tillfälle fordrade utbildningsdepartementet att anslaget skulle upp
delas på delposter så att det tydligare framgick hur stor del som gick till 
forskningsprogrammet Som tidigare nämnts infogades i budgetpropositio
nen 1988 en allmänt uppskattande formulering om UHÄ:s högskoleforsk
ning. I övrigt förefaller utbildningsdepartementet inte haft några synpunkter 
på verksamheten.

När forskningsrådet vid UHÄ:s nedläggning omvandlades till en egen 
myndighet utfärdade regeringen for första gången en instruktion för rådet. 
Instruktionen är mycket allmänt hållen och är modellerad efter instruktioner
na för övriga forskningsråd inom utbildningsdepartementets område. Till
komsten av denna instruktion har inte inneburit några förändringar i rådets 
arbete.

Det har inte varit möjligt att inom ramen för denna rapport kartlägga i 
vilken mån högskoleforskningen genom åren kommit att användas som 
planeringsunderlag i utbildningsdepartementet. Det allmänna intrycket är 
emellertid att det främst varit uppföljningsprogrammet som fyllt detta syfte. 
Bedömningen av hur 1977 års högskolereform genomförts och utfallit torde 
i väsentlig mån ha grundats på uppföljningsprogrammets rapporter. Forsk
ningsprogrammets betydelse för utbildningsdepartementets löpande arbete 
förefaller däremot ha varit mindre, mer indirekt och främst baserad på enstaka 
projekt.

Förhållandet mellan staten och universiteten förändras nu i väsentliga 
avseenden. Tre förhållanden är särskilt betydelsefulla. Den nya högskole- 
politiken syftar till att skapa mer självständiga universitet och högskolor. 
Högskolans centrala förvaltningsmyndigheter har genom UHÄ:s nedlägg
ning gått från operativ till uppföljande karaktär. Den allmänna budgetpoliti
ken förskjuts från detaljstyrning till resultatstyrning, där kvalitetsmått och 
utvärderingar spelar stor roll. Det svenska högskoleväsendet kan inte längre 
beskrivas som en hierarki med riksdag och regering i spetsen styrande 
underliggande nivåer i form av ämbetsverk, regionstyrelser och lokala hög
skoleenheter.

Utvecklingen mot friare universitet och högskolor innebär givetvis inte att 
statens roll har upphört Staten har i dag tre huvuduppgifter, nämligen att ange 
de allmänna riktlinjerna, att stå för huvuddelen av finansieringen och att 
ytterst ansvara for kvalitetskontrollen.

Eftersom staten fortfarande är högskolans huvudfinansiär går det att argu-
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mentera för att staten även bekostar högskolans sektorsforskning. Däremot 
är det inte självklart att ansvaret för denna forskning bör åvila en myndighet. 
Utvecklingen mot friare universitet och högskolor gör myndighetens verk
samhetsform alltmer tveksam. Myndighetsformen är visserligen flexibel och 
regeringen kan via instruktioner och regleringsbrev ge en myndighet ett 
långtgående oberoende. Gemensamt för alla statliga förvaltningsmyndig
heter är emellertid att de, enligt regeringsformen, ”lyder under regeringen” 
(RF 11:6). Denna formulering innebär nu inte att departementet har möjlighet 
att ingripa i enskilda ärenden om exempelvis forskningsanslag; förbudet mot 
ministerförvaltning (RF 11:7) sätter spärr mot sådan påverkan. Faran för 
forskningsrådets oberoende ligger främst i två andra maktmöjligheter som 
ligger i regeringens händer.

Den ena rör valet av ledamöter och tjänsteinnehavare. Samtliga ledamöter 
av det nuvarande forskningsrådet är utnämnda av regeringen. Det faktum att 
regeringen 1992 nöjde sig med att förnya mandaten för de tidigare leda
möterna innebär inte att risken för politisering är undanröjd. Utnämnings- 
makten vilar nu odelad i regeringens hand. Regeringen har dessutom en gång 
utnyttjat sin möjlighet att inrätta och tillsätta tjänster, nämligen då Stefan 
Björklund lämnade sin tjänst som planeringschef vid UHÄ och av regeringen 
placerades som forskare vid rådet. Rådets samtycke inhämtades inte. Beslutet 
innebar visserligen ingen ekonomisk belastning eftersom regeringen tillsköt 
extra medel. Sakligt sett finns heller inget att invända; Björklunds forsknings
kapacitet är allmänt omvittnad och omplaceringen innebar en intellektuell 
stimulans för svensk högskoleforskning. Det principiella bekymret kvarstår 
emellertid. Nästa gång kan regeringen vilja omplacera någon vars kvalifika
tioner som högskoleforskare inte är lika uppenbara.

Regeringens andra maktmöjlighet är att ge en myndighet utrednings
uppdrag. Regeringen har en grundlagsreglerad skyldighet att vid beredningen 
av regeringsärenden inhämta behövliga upplysningar och yttranden från 
”berörda myndigheter” (RF 7:2). Ingen myndighet, inte heller forskningsråd, 
har någon konstitutionell möjlighet att tacka nej till ett regeringsuppdrag att 
utföra en utredning. I budgetbeslutet 1992 bestämdes att en del av rådets 
anslag skulle användas för ”forskning och uppföljning i samband med 
högskoleprovet”;6 beloppet fastställdes senare till 900 000 kronor. Regering 
och riksdag kan också besluta att öronmärka en viss del av anslaget för en

6 Prop. 1991/92:100, bil. 9,177. Regeringen angav dessutom att rådet särskilt skulle 
studera skillnaderna mellan kvinnor och män i genomsnittligt resultat på högsko
leprovet.
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viss typ av forskning; denna möjlighet har som tidigare nämnts flera gånger 
utnyttjats för exempelvis HSFR.

Vill man att ansvaret för högskoleforskningen skall åvila universitetens och 
högskolornas eget organ är myndighetsformen mindre lämplig. Beroendet av 
de centrala politiska instanserna är alltför stort.

Om universiteten och högskolorna fick ett huvudansvar för sin egen 
forskning, och därtill valde en mer självständig verksamhetsform än myndig
heten, skulle givetvis inte all kontakt med utbildningsdepartementet behöva 
uppges. Förhällandet mellan departement och forskningsorgan skulle där
emot förskjutas från lydnadsplikt till en relation mellan likaberättigade parter. 
Kontrakt och avtal kunde bli den normala umgängesformen. Departementets 
önskemål om utredningar och forskningssatsningar fick komma till stånd 
efter en upphandling, helst under konkurrens, där högskolans forsknings
organ skulle ha möjlighet att självständigt besluta huruvida uppdraget skulle 
accepteras eller ej.

Denna typ av organisation ställer ökade krav på beställarens, i detta fall 
utbildningsdepartementets, upphandlingskompetens. Den svåra uppgiften är 
att förena tre olika expertroller. För det första behöver departementsföre- 
trädaren en ingående kännedom om regeringskansliets politiska och admi
nistrativa vindlingar. För det andra förutsätter upphandling av forskning en 
viss egen vetenskaplig träning. För det tredje fordras en ingående och aktuell 
bekantskap med forskningsobjektet, det vill säga universitetens och hög
skolornas inre förhållanden.

Liksom universitet och högskolor ges vidgad frihet skulle det nu kunna 
vara dags att även låta högskoleforskningen komma i åtnjutande av frihetens 
friska vindar. Så länge staten står för finansieringen återstår hur som helst ett 
inte obetydligt maktinstrument. Om den ökande självständigheten miss
brukas är det ytterst bara att sluta ge anslag.
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8 Förslag

Det kanske mest naturliga förslaget är att bibehålla status quo. Rådet för 
forskning om universitet och högskolor har nu funnit sin form och institu
tionaliserats såsom en självständig myndighet.

Ingen kan betvivla att svensk högskoleforskning genom rådets existens fått 
en stark stimulans. Åtskilliga forskningsprojekt har kunnat genomföras tack 
vare rådets stöd. Kontakterna mellan svenska och utländska forskare inom 
området har befrämjats. Även om rådets verksamhet och arbetsformer, som 
påpekats i föregående kapitel, på några punkter kan förbättras skulle huma
nistisk och samhällsvetenskaplig grundforskning ha fortsatt nytta av att rådet 
behölls i sin nuvarande form.

Men det finns ändå anledning att pröva det återstående alternativet, näm
ligen att få till stånd forskning och utveckling/ör universitet och högskolor. 
Är de gamla argumenten mot FoU fortfarande hållbara?

F är F och U är U...
Två av forskarna inom det stora statsvetenskapliga högskoleforsknings- 
programmet vid Stockholms universitet har formulerat sig kategoriskt om 
omöjligheten att låta ett forskningsprogram utgå från högskolans dags
aktuella problem. Förväntningar om en mer ”direkt nytta” betecknas som 
”oftast malplacérade”. Valet ”står mellan antingen anlita humanvetenskaplig 
forskning långsiktigt, eller att inte anlita den alls”. ”Humanvetenskaplig 
forskning hinner inte med och dess resultat är inte heller i övrigt ägnade att 
ge direkt beslutsunderlag.” Alternativen är i stället antingen långsiktiga 
planeringsproblem eller existerande forskningstraditioner; forsknings
programmet hade dittills blandat dessa kriterier.1 Statsvetarnas inlägg gav

1 Rune Premfors & Björn Wittrock, Forskning om högskolan: forskningsgemenskap 
och forskningskompetens, PM 1982-10-20.
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starkt stöd ät programmets inriktning att koncentrera sig p& forskning, inte 
utveckling, om, inte för, högskolan.

Det finns således starka argument mot att låta Uret träda för nära Fret. 
Forskningskaraktären kan gå förlorad. Om den humanvetenskaplig forsk
ningen dessutom inte ens har något att bidra med till dagens aktuella problem 
vore ingenting vunnet. Försöket att förena F och U skulle därför kunna leda 
till att det varken blir forskning eller utveckling.

Mötas de två?
Statsvetarna kan ha haft rätt, men deras pessimistiska slutsats är inte allmän
giltig. Frågan om förhållandet mellan forskning och utveckling har nämligen 
inget generellt svar. Det kan visserligen råda ett antagonistiskt förhållande 
mellan F och U, men förbindelsen kan också vara till ömsesidigt gagn. Svaret 
varierar från område till område och frän en tidpunkt till en annan.

Det bör inledningsvis göras klart att forskning och utveckling inte behöver 
ses som en klassificering med ömsesidigt uteslutande kategorier eller som 
ändpunkter pä en enda dimension. Det är oftast mer fruktbart att betrakta 
problemet i ett tvådimensionellt perspektiv. Forskning kan betraktas från två 
utgångspunkter. Den ena utgår från inre kriterier, den andra från yttre. En 
fråga gäller forskningens vetenskapliga betydelse, en annan forskningens 
samhällsrelevans.2 De två dimensionerna är logiskt oberoende av varandra. 
Den lyckliga alliansen är givetvis att samtidigt kunna åstadkomma inom
vetenskapliga nydaningar och lösningar på samhälleliga problem (figur 8.1).

Svaret på frågan om sambandet mellan ”forskning” och ”utveckling” måste 
därför följa ur en argumentering i flera steg. Till en början gäller det att, 
oberoende av varandra, identifiera två intressen, dels den inom vetenskapliga 
forskningsfronten och dels sektoms aktuella kunskapsintresse. Sedan dessa 
två intressen formulerats är uppgiften att fastställa graden av överlappning. 
Finns det några problem som är tillräckligt stora och väsentliga både med 
utgångspunkt från vetenskapliga bedömningar och från de praktiska be
hoven? Om så är fallet är frågan till sist hur forskningen praktiskt skall 
organiseras så att synergieffekten blir den största möjliga.

Forskningens intresse
Högskoleforskningen, såsom den avspeglar sig i forskningsrådets projekt,

2 Jfr Forskningsråd, SOU 1975:26,27.
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Samhälls
relevans

Vetenskaplig betydelse

Figur 8.1 Forskningens tvä dimensioner

har under de gångna två årtiondena genomgått relativt kraftiga förändringar. 
Forskningens nuvarande inriktning kan sammanfattas under tre teman.

En viktig tyngdpunkt i dagens högskoleforskning ligger på undersökningar 
av samhällets kunskapsinstitutioner. Det är inte endast dagens svenska hög
skola som står i centrum. Perspektivet har vidgats i både tid och rum. Riskerna 
med en sådan breddning av ämnesområdet är uppenbara; högskolan riskerar 
att upplösas i allmän kulturhistoria. Men fördelarna är också klara. Det ñnns 
numera en jämförelsevis bred och livaktig forskning som kan berätta om hur 
de kunskapsbildande institutionerna varit inrättade i olika samhällen vid olika 
tidpunkter. Kontrasten mellan olika länders akademiska traditioner kommer 
här tydligt till synes. Det är också uppenbart att de traditionella universiteten 
möter ökad konkurrens från nya typer av kunskapsinstitutioner. Den som mer 
än impressionistiskt vill karaktärisera särdragen hos dagens svenska hög
skolesystem har numera ett kvalificerat och systematiskt jämförelsematerial 
att tillgå.

En andra huvudinriktning är en vidgning av begreppet lärande. Medan de
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pedagogiska problemen tidigare ofta hade ett snävt inlärningstekniskt per
spektiv har högskoleforskningen numera kunnat bidra med substantiella 
undersökningar om företeelser såsom bildning, autonomi och intellektuell 
kreativitet. Svårigheterna att precisera och mäta dessa fenomen är uppenbara. 
Inte desto mindre har flera projekt lyckats nâ fram till resultat av generellt 
intresse.

En tredje viktig del av högskoleforskningen har ännu så länge främst 
negativ karaktär. Dessa undersökningar kan samlas under rubriken byråkrati
kritik. Studier av högskoleorganisation, planeringsprocesser och politiskt 
beslutsfattande har lett till slutsatser som i fundamentala avseenden ifrågasatt 
länge etablerade föreställningar om hur såväl högskolesektorn som enskilda 
högskolor styrs. Dagens utveckling mot mer autonoma universitet och hög
skolor innebär ett erkännande av kritiken mot de tidigare förhärskande 
planeringsmodellema. Om denna forskning har varit lyckosam i detta nega
tiva och kritiska avseende är det ännu så länge mer tunnsått med systematiska 
undersökningar av alternativa organisations- och stymingsmodeller. Vissa 
embryonala ansatser kan emellertid skönjas.

Högskolans intresse
Som påpekats redan i kapitel 1 ställer kunskapssamhället och decentrali
seringen dagens universitet och högskolor inför stora uppgifter. Högskolans 
kunskapsintresse tar sig tre uttryck.

Den första förutsättningen för universitet och högskolor är att förstå kraven 
på kunskap. Högskolans uppgift är att frambringa och förmedla vetenskapligt 
grundad kunskap. (För en del högskolor tillkommer konstnärligt utvecklings
arbete som en central uppgift) Genom universitetets historia löper konflikten 
mellan att tillfredsställa kraven på både allmän bildning och specialiserad 
yrkeskunskap. När nu samhällets krav på kunskap ökar uppstår frågan i 
vilken mån universitet och högskolor kan och bör möta denna efterfrågan. 
Om vissa krav inte ryms inom ramen för den traditionella högskolan skall då 
kraven avvisas eller skall traditionen omprövas? Är studenternas krav på 
kunskap stabila eller föränderliga? Hur mycket skiljer sig kraven på kunskap 
mellan olika ämnen och olika delar av högskolan? Vilka är de för hela 
högskolan gemensamma kraven på vetenskaplig kvalitet och vilka är de för 
varje fakultet och disciplin speciella fordringarna? Frågornas rad kunde 
förlängas, men den förbindande länken är hur de allmänna principerna för 
universitetets verksamhet skall översättas och förstås i en delvis ny situation.
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Ett annat kunskapsintresse är att förstå högskolan som autonom organi
sation. Med dagens högskolepolitik fullföljs utvecklingen från ett centralstyrt 
planeringssystem till självständiga universitet och högskolor. Den stora 
frågan är hur högskolan skall förena allmänt och unikt. Det finns vissa 
erfarenheter som är gemensamma för alla större organisationer, det må vara 
företag, kommuner, landsting, statliga myndigheter, intresseorgansationer 
eller internationella organisationer. Organisationsteori och administrations- 
lära är i vissa avseenden generellt tillämpbara. Men universiteten och hög
skolorna har också vissa unika drag. Den akademiska friheten, disputationens 
metod och vetenskapens gränslösa republik är konstituerande delar av hög
skolans liv. Svårigheten är att finna en praktiskt användbar förening av dessa 
två erfarenhetskällor. Alltför stor lyhördhet inför organisationskonsulter kan 
leda till att universitetens unika kvaliteter försummas. En alltför stor förlitan 
på gamla akademiska traditioner kan innebära att högskolan i onödan upp
repar elementära organisatoriska misstag. Det gäller att skapa en ”univer- 
sitetsförfattning”.3

Ett tredje fält av kunskapsbehov gäller metoder för kvalitetssäkring. In
riktningen på uppföljning och utvärdering är inte unik för universitet och 
högskolor. Både den privata och den offentliga sektorn är i dag över
svämmade av nyckeltal, evalueringsrapporter, effektivitetsmätningar, pro- 
duktivitetsmått och controllers. Högskolan, liksom utbildningsväsendet i 
övrigt, har redan en rik erfarenhet av utvärderingar. Det tillhör numera 
vardagen att både forskning och utbildning utsätts för mer eller mindre 
regelbundna granskningar. Ändå betecknar det tidiga 1990-talet ett avgöran
de skede. I samband med det svenska högskolesystemets omorganisation 
grundläggs just nu metoder för kvalitetssäkring som kommer att få stora 
konsekvenser för högskolans verksamhet under åtskilliga år framåt i tiden. 
Det finns en betydande risk för att indikatorer med bristfällig validitet får en 
snedvridande effekt på verksamheten. Metodutvecklingen för kvalitets
säkring är därför av avgörande betydelse.

3 Johannes Anderegg, ”Elemente einer Universitätsverfassung”, i Evolution im 
Hochschulbereich, Bertelsmann Stiftung 1990.Jfr Johan P. Olsen, Universitetet: 
sentralstyring, autonomi, markedstyring. Föredrag på XII Nordiska Universitet- 
administratörsseminariet, Kuopio 1987.



105

Ömsesidiga intressen
Det finns ingen anledning att låtsas att högskoleforskningens och högskolans 
kunskapsintressen sammanfaller helt och hållet. Det är inte svårt att finna 
exempel både på forskningsprojekt som knappast har någon praktisk relevans 
och på informationsbehov som inte fylls av någon högskoleforskning.

Det anmärkningsvärda är att det trots allt finns betydande överlappningar. 
Högskoleforskningen har kommit in på områden som berör centrala problem 
för dagens universitet och högskolor. Högskolan står inför principiella av
göranden som aktualiserar forskningsproblem av humanvetenskapligtförsta- 
rangsintresse. Den gemensamma nämnaren är undran över hur ett samhälle 
kan inrätta sina kunskapsinstitutioner.

Att låta forskningsintresse och nyttointresse närma sig varandra är för
knippat med risker som det finns anledning att återigen uppmärksamma. 
Forskningen kan utarmas om den uppslukas av kortsiktiga, praktiska intres
sen. Högskolans reformarbete kan hämmas av att varje vardagsproblem 
förvetenskapligas.

Ett närmande innebär inte en kompromiss eller ett överslätande av skilj
aktiga intressen. Tvärtom förutsätter den ömsesidiga nyttan att högskole
forskning och högskolepraktik bibehåller sin särskilda identitet. Riskerna for 
otillbörlig påverkan kan endast undvikas om varje intresse med styrka förmår 
att hävda sin särart.

Den modell som här föreslås förutsätter en vetenskapligt stark högskole
forskning liksom handlingskraftiga högskoleföreträdare. Men den kräver 
också förmedlande institutioner.

Bristande kommunikation
Om någon ömsesidig inspiration skall uppstå fordras att kommunikationen 
mellan högskoleforskning och högskolepraktik löper i båda riktningarna. 
Den nuvarande situationen präglas av stora brister i båda dessa avseenden.

Hur kan högskolans problem ge uppslag till forskning? Rådet för hög
skoleforskning har visserligen ända sedan sin tillkomst haft ett inslag av 
rådgivande praktiker. Sammansättningen av denna grupp har emellertid 
skiftat. Till en början utgjordes praktikerna av tjänstemän vid högskole
sektorns centrala förvaltningsmyndighet. Numera består hälften av rådets 
ledamöter av högskolerektorer.

I dagens anslagsprioriteringar har högskolans praktiska behov medvetet
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givits en underordnad roll. 1 början av rådets verksamhet lades större möda 
ner pâ att insamla och sammanställa krav och önskemål från ”sektorn”.

Att dessa sektorskrav kom att betraktas med ökad skepsis torde i mycket 
ha haft att göra med att de sågs som ett uttryck för en centralstyrd planerings- 
modell. Forskarnas instinktiva självbevarelsedrift reagerade mot ämbets
verkets iver att föreskriva forskningens inriktning.

I dag har frågan om sektorsanknytning emellertid kommit i ett annat läge. 
UHÄ finns icke mer. Sektorn är liktydig med de enskilda universiteten och 
högskolorna.

De i rådet företrädda rektorerna har i de interna diskussionerna säkerligen 
hävdat vad de uppfattat som högskolans intresse. Av bevarade dokument att 
döma har detta intresse emellertid inte sammanfattats i någon dokumentation 
eller programskrift. Skulden för denna avsaknad av artikulerat högskole- 
intresse skall emellertid inte i första hand läggas på företrädarna i rådet. 
Huvudorsaken är bristen på intresse inom högskolan i allmänhet. Få forskare, 
lärare eller administratörer torde ägna högskoleforskningen någon tanke, än 
mindre systematiskt relatera sina egna yrkesproblem till högskoleforsk
ningens kunskapsprocess.

Detta svaga intresse beror i sin tur till viss del på bristande forsknings
information. Den otillräckliga förmedlingen av forskningsresultat från hög
skoleforskningen till dem som är praktiskt verksamma i universitet och 
högskolor utgör den andra svaga länken i kommunikationsprocessen.

Det går förvisso att visa på enskilda punktinsatser och utvecklingsprojekt 
som inspirerats och ibland även finansierats av högskolans FoU. Särskilt 
programmet för uppföljnings- och policystudier hade en sådan inriktning. En 
viss kunskapsspridning äger också rum via de lokala enheterna för pedago
gisk utveckling. Högskoleutredningen och Grundutbildningsrådet har också 
inneburit en förstärkning.

Men i övrigt åtskiljs högskoleforskningen och högskolans praktiker av en 
öde öken. Många frågor står därför obesvarade. Vilka konsekvenser får olika 
antagningssystem? Vad vet vi egentligen om effekterna av femton års olika 
jämställdhetsförsök? På vilka grunder skall ett forskningsråd organisera en 
utvärdering av en vetenskaplig disciplin? Varför fungerar innovationssprid- 
ningen från högskolor till näringslivet, med få undantag, så illa i Sverige? 
Måste en så stor del av forskarnas arbetstid ägnas åt ansökningar; finns det 
alternativa arbetsmetoder som prövats och i så fall med vilka erfarenheter? 
Hur fungerar olika modeller för att organisera institutioner? Vad gör en 
tappert kämpande högskolelektor som söker vidga sina vyer? Var finner en
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lärare de aktuella, vetenskapligt grundade erfarenheterna av undervisnings-, 
examinations- och utvärderingsmetoder? Det finns inga aktuella handböcker 
i universitetspedagogik.4

Frånvaron av lättillgänglig, aktuell och systematisk kunskap om högskolan 
är anmärkningsvärd. Konferensrapporter, utredningar och debattböcker täck
er inte detta behov. Varför finns det inte sedan länge en Universitetspeda- 
gogisk tidskrift?5 Det finns heller inte något givet forum för fortlöpande kritik 
och debatt om den ineffektivitet och stelhet som otvivelaktigt kännetecknar 
delar av den svenska universitetsvärlden.

Ett Högskoleråd
Eftersom högskoleforskningens kommunikationsbehov inte täckts spontant 
finns det uppenbarligen behov av en organisation. Denna ges här arbets
namnet Högskolerådet. Detta måste uppfylla tre krav.

Rådet måste vara universitetens och högskolornas eget organ. Ansvaret for 
att utveckla kunskapsbasen för högskolans verksamhet bör ligga hos hög
skolan själv.

Rådet bör medverka till att högskolans problem läggs till utgångspunkt för 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Rådet bör förbättra informationsförsörjningen om högskoleforskningens 
resultat till nytta för dem som praktiskt är verksamma vid universitet och 
högskolor.

Frågan är i så fall hur detta nya Högskoleråd skulle relateras till det 
nuvarande Rådet för forskning om universitet och högskolor. Visserligen 
funnes det säkerligen plats för båda, men om knappa resurser framtvingade 
ett val är slutsatsen av denna granskning att Högskolerådet bör ges ett försteg.

Forskningsrådet kan blicka tillbaka på en förnämlig insats under två 
decennier. Svensk högskoleforskning har passerat etableringsfasen. Det har 
visserligen uttryckts farhågor över att forskningsrådets anslagsutdelning är 
det enda som håller uppe forskarnas intresse för högskolan. Pessimismen är 
sannolikt ogrundad. Högskolan borde nu i egen kraft kunna fortleva som ett 
etablerat ämne för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

4 De senast utgivna läroböckerna är Karl-Georg Ahl ström, red., Universitetspeda
gogik, Universitetspedagogiska utredningen/Universitetskanslersämbetet 1968 
och Gunnar Handal, Lars-Gunnar Holmström & Ole B. Thomsen, red., Universi
tetsundervisning: problem, empiri, teori, 1973.

5 Tidskriften Forskning om utbildning fyller inte detta syfte.
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Följande föreslås för Högskolerådet.
• Rådet inrättas av universiteten och högskolorna som ett självständigt 

organ. För att markera självständigheten gentemot staten bör någon 
annan verksamhetsform än myndighetsformen komma i fråga. Frågan 
huruvida akademi, stiftelse eller någon annan verksamhetsform är den 
lämpligaste lämnas här öppen.

• Initiativet borde komma från universiteten och högskolorna själva. Om 
något Högskoleråd inte självmant skapas bör staten inte ta något initiativ. 
Status quo, dvs. nuvarande forskningsråd, bibehålls därmed.

• Rådets ledamöter utses antingen genom självselektion eller av univer
sitet och högskolor. En kombination av dessa två principer är möjlig; 
ledamöter kunde exempelvis utses av företrädare för universitet och 
högskolor efter förslag från rådet. Regeringen bör inte utse rådets leda
möter. Under en övergångstid kunde rådet ha den nuvarande sam
mansättningen, dvs. hälften högskoleforskare och hälften högskole- 
företrädare.

• Staten bör bidra till verksamheten med ett anslag motsvarande det som 
utgår till det nuvarande forskningsrådet. Ett liknande arrangemang finns 
redan för Ingenjörsvetenskapsakademin; staten bidrar med ett årligt 
anslag till IVA:s grundverksamhet.

• Högskolerådet upphör att utdela årliga projektanslag efter allmän an
sökan. Rollen som forskningsråd avslutas därmed. Kraven på veten
skaplig kvalitet i högskoleforskningen kan fortfarande upprätthållas, 
men rådet slipper den nuvarande huvuduppgiften att granska projekt
ansökningar efter allmänvetenskapliga kriterier.

• Rådet får friare händer att initiera kunskapsinsamling. Rådet kan ge en 
eller flera forskare eller forskargrupper tidsbegränsade uppdrag. Rådet 
kan utlysa forskningsuppdrag efter arkitekttävlingens modell. Rådet kan 
besluta att för längre tid stödja en viss forskningsmiljö. Möjligheten till 
riktade intensivsatsningar blir därmed större än i forskningsrådets mo
dell, som ofrånkomligen leder till att resurserna sprids som glesa fläckar 
över vidsträckta fält.

• Även om rådet är ett organ för den samlade högskolesektorn bör det 
åtnjuta en långtgående självständighet i förhållande till enskilda univer
sitet, högskolor, förvaltningar och institutioner. Kritisk och ifrågasättan
de forskning kommer oundvikligen i konflikt med etablerade sanningar 
och intressen.
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• Rådet bör ha ett särskilt ansvar för att högskoleforskningens resultat frân
de många olika disciplinerna, både inom svensk och utländsk forskning, 
sammanfattas och görs tillgängliga. Rådet skall därvid naturligtvis inte 
endast begränsa sig till sina ”egna” projekt.

• En huvuduppgift för rådet är att inhämta och sammanställa synpunkter 
på högskolans forskningsbehov. Dialogen mellan högskoleforskare och 
högskolans praktiker är här avgörande.

• Även om rådet inte nödvändigtvis behöver utge tidskrifter i egen regi 
har rådet ett särskilt ansvar för att stimulera och initiera olika former för 
kommunikation om högskolans kunskapsunderlag.

• En av forskningsrådets främsta insatser är att ha byggt upp och inlemmat
Sverige i ett internationellt nätverk av högskoleforskare. Att upprätthålla 
ett sådant nätverk borde även vara en förstarangsuppgift för ett Hög
skoleråd. Rådet kan exempelvis till sig knyta en referensgrupp av ut
ländska högskoleforskare.

Kunskap om kunskap
Syftet med ett sådant Högskoleråd skulle inte endast vara att stödja hög
skoleforskningen och den svenska högskolans aktuella reformbehov. Som 
tidigare framförts är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning väsent
ligen av långsiktig art. Det finns därför ingen anledning att förvänta att 
universitetens och högskolornas kortsiktiga problem skulle kunna lösas 
genom ett organ av detta slag.

Högskolerådet bör i stället ses som en långsiktig investering i samhällets 
immateriella infrastruktur. Svensk högskoleforskning har varit internatio
nellt sett unik genom sin särskilda institutionalisering. Här öppnas nu möj
ligheten att vidareutveckla denna organisation. Ett Högskoleråd skulle kunna 
bli ett kunskapssamhällets intellektuella kraftcentrum. Den stora uppgiften 
är att utveckla kunskap om kunskap.
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Act concerning Equality between Men and Women;
The Equal Opportunities Act. [92]

Jordbruksdepartementet
Enklare fiskebestämmelser. [70]

Arbetsmarknadsdepartementet
90-talets befolkningsfrågor. [16]
Utveckling i avveckling. Om storföretags industri
politiska satsningar i samband med nedläggning. [17] 
översyn av reglerna för utbildningsbidrag vid arbets
marknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering 
m.m. [66]
Utlandsrepresentationen inom arbetsmarknads
departementets område. [72]
Nyföretagande och regioner - modeller, fakta, 
stimulantia. [79]
EG, statsbudgeten och den regionala balansen. [80] 
The Baltic Connection. Industrial Structure in and 
Integration between Southern Sweden and Northern 
Germany. [81]
Gnosjöfenomenet. [91]

Näringsdepartementet
Remissyttranden över Konkurrens för ökad välfärd. 
Betänkande (SOU 1991:59) av konkurrenskommittén. 
[11]
Ny konkurrenslag. [18]
Nyföretagarlån. [20]
IT-2000 - Behovet av utbildning inom informations
teknologiområdet. [60]
Byggfelsförsäkring - en garanti för sunda hus. [63]
Förslag till en byggproduktlag m.m. [65]

Civildepartementet
Svenska kyrkans finansförmögenhet. [2] 
Marknadsorientering av kommunal verksamhet 
Konsekvenser och möjligheter. [7]
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Systematisk förteckning
EG och den kommunala självstyrelsen.[10] 
Märkning av textilier - en EG-anpassning till följd 
av EES-avtalet. [47]
Märkning av hushållsapparater - en EG-anpassning 
till följd av EES-avtalet [48]
Regler mot farliga leksaker och farliga livsmedelsimi- 
tationer- en EG-anpassning till följd av EES-avtalet. 
[54]
Personlig skyddsutrustning på konsumentområdet 
- en EG-anpassning till följd av EES-avtalet. [64]

Miljö- och naturresursdepartementet
Utökat älvskydd. [29]
EES-avtalet och den svenska miljöskyddslag
stiftningen. [43]
Varor som faror. [58]
Producentansvar för avfall. Förslag till lagstadgat 
producentansvar och dess tillämpning på returpapper 
samt förslag till återlämningspremier för nickel
kadmiumbatterier. [59]
Varor som faror. Underlagsrapporter. [82]
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