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Starka forskningsmiljöer eller starka forskare?

F

orskarvärlden är minst lika full av moden som
modebranschen och den är lika full av jargong,
modeord, myter och halvreligiösa dogmer som någon
Knutsbyförsamling. Samtidigt skall forskningen leverera
kunskap och klarhet med anspråk på evig och kompromisslös sanning. Det låter som en paradox. Kan det
förenas?
Nja, sanningen är väl den att jakten på forskningsresultat, pengar och berömmelse skapar samma buffelhjordsbeteende som i många andra mänskliga sammanhang. Ibland är det bra, eftersom det kan medföra en
kraftsamling på ett nytt, betydelsefullt område eller en
bred tillämpning av en ny teknik eller metod. Påfallande
ofta nås emellertid de banbrytande resultaten av
forskare som går sin egen väg och som bryter mot
normer och moden.
Frågan förtjänar att vändas på. Hur skall den kreativa
och produktiva miljön se ut? Går det att administrera
fram kreativitet eller är det en helt oförutsägbar
process? Svårigheterna kommer sig av att kreativa
miljöer är så disparata. De kan vara specialiserade
miljöer med mycket tävlan men där kunskapen ändå
ackumuleras. Miljön kan också vara en ensamvarg som
får en bärande tanke, ofta genom analogislut från andra
områden. Kreativa miljöer kan också vara den mångdisciplinära miljön där korsbefruktningen finns inbyggd i
väggarna.
Forskningsråden, som genom sina utlysningar styr
medel mot olika slags forskningsmiljöer och områden,
har tagit ställning i kreativitets- och kanske även produktivitetsfrågan genom att favorisera ”starka” forskningsmiljöer eller med ett engelskt ord ”centers of
excellence”. Just nu pågår en ädel (nåja) tävlan mellan
forskare vid Uppsala universitet att på rektorns uppmaning föreslå starka forskningsmiljöer.
Det sätter igång en febril aktivitet. Plötsligt talar
forskare från olika fakulteter med varandra. Man kan se
kemisten, som är specialiserad på miljöfarliga produkter,
jaga ekonomer som kan göra samhällsekonomiska
kalkyler, bara för att nämna ett exempel. Utifrån IBFs
horisont är det tämligen enkelt att finna tematiska
områden som binder samman många olika discipliner. I
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vårt hörsammande av rektorns upprop skissar vi på
segregationsproblemet, eftersom det är ett forskningsområde med stor bredd där sociologer, kulturgeografer,
ekonomer, kulturantropologer, statsvetare, m.m. kan ge
viktiga bidrag. Genom IBFs konstruktion finns det redan
en kärna av forskare att bygga externa relationer kring.
Ett annat exempel på en stark forskningsmiljö är den
forskning som studerar städernas uppkomst och funktionssätt. Det är ett område som sträcker sig från
egyptologins studier av arbetarstäder under faraonernas
tid, via antikens hus och offentliga rum, via den medeltida
handelsplatsen till den moderna, segmenterade postmoderna staden. Forskarna kommer från så vitt skilda
områden som arkeologi, företagsekonomi och allt
däremellan.
Styrka, definierat på detta sätt, har förvisso sina begränsningar. En stark miljö kan ju också vara den forskning om prisbildning på bostadsmarknaden som bedrivs
vid IBF och på några andra ställen i Uppsala. Den bygger på specialisering och djupa metodkunskaper. Den
forskningen har inte mycket att vinna på ett närmare
samarbete över disciplingränserna, med några undantag
som stavas statistik och kanske psykologi och spelteori.
Ett större krav på mångvetenskaplighet skulle inte göra
denna forskningsmiljö starkare.
Till sist, en satsning på miljöer, vare sig den frammanar
samarbeten över arkaiska disciplingränser eller stödjer
långt driven specialisering får inte rycka undan benen på
det elfenbenstorn som den ensamme, geniala forskaren
sitter i. Ibland kan denne, likt mutanten i Asimovs
stiftelsetriologi, ensam förändra världen.
Bengt Turner, stf. prefekt
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Forskningsspridning och formativa ögonblick
Evert Vedung - nybliven professor emeritus,
men fortfarande aktiv
såväl vid IBF som
Mälardalens högskola,
Köpenhamns universitet och Helsingfors
universitet
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Formativa ögonblick har avgörande betydelse för
forskningsspridning. Det är redan denna artikel ett
exempel på. Med anledning av min övergång till
passionsåldern, som Lill Lindfors kaxigt uttryckte sig när
hon intervjuades på sin 65-årsdag, har jag blivit ombedd
att bidra med något till nyhetsbrevet. En soptunna sveper
förbi i omgivningen; det gäller att ha någonting att hälla i
den. Ett bokslut kanske. Nej, bort det! Något om IBF?
Nej, inte nu! Något allmänt reflekterande om forskning,
forskningsresultat och forskningsspridning? Ja, varför
inte.
Jag har tidigare funderat här i nyhetsbrevet över serendipiteter i mitt forskarliv. Den här gången skall jag
filosofera lite grann över formativa ögonblick och vilken
roll de spelar för den som vill sprida sin forskning.
Min utgångspunkt är min egen doktorsavhandling om
unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905.
När jag disputerade på detta ämne 1971 tyckte jag att
att ingenting kunde vara mer mossigt och ointressant. Jag
kunde inte se någon anledning för någon människa

unionsupplösningsintresset har varit utvecklingen i Östeuropa efter kommunismens fall. Hur bar ni er egentligen
åt för att skilsmässan skulle bli fredlig? Varför blev det
inte väpnad konflikt mellan norrmän och svenskar, när er
förening sprack 1905? Kan vi östeuropéer lära något av
er? Dessa frågor har ofta ställts till svenska journalister i
Östeuropa efter sovjetblockets kollaps och nationalismens renässans. Uppmärksamheten har här inte bara gällt
den fredliga lösningen av en konflikt vilken som helst utan
även att upplösningar av just bestående statsbildningar,
secessioner, kan ske i samförstånd.
Kanske har detta intresse varit störst i Tjeckoslovakien, där unionsupplösningen först tänktes som en förebild vid avskiljningen från dubbelmonarkin och därefter
vid uppdelningen på Tjeckien och Slovakien.

egentligen att intressera sig för denna specialitet. Men
plötsligt kan en sakfråga, ett problem, ett resultat blir
aktuellt och efterfrågat.

Aktualitet genom nya teoretiska perspektiv
En anledning till att unionsbrottet mellan Sverige och
Norge för hundra år sen fått förnyad relevans är att det
inordnats i ett stort, förut obearbetat teoretiskt perspektiv. Det har kommit att betraktas som ett fall av en
generell klass av fenomen, secessioner, riksupplösningar,
vilken tidigare knappast studerades som klass. Vilka är
anledningarna till att utbrytningar ur bestående statsbildningar äger rum? Vilka är betingelserna för att
secessioner skall lyckas eller för att de skall äga rum
fredligt? När är det moraliskt berättigat att bryta sig ut ur
en bestående statsbildning? Secessionens motsats är
integrationen eller amalgamationen, vilket också mött
stegrat intresse från forskarnas sida. Vilka betingelser
driver fram integration mellan självständiga länder? Vad
är det exempelvis som legat bakom framväxten av den
Europeiska unionen? Vad är det som stoppar
integrationsprocesser?

Aktualitet genom jubileer
Min sista och kanske viktigaste reflektion gäller jubileer.
Samhällen har ett behov av att fira och jubilera. Jubileer
kräver förberedelser, arrangemang och visst innehåll.
Jubileer inbjuder till användning av forskningsresultat som
i andra situationer skulle förbises men som i jubileumstider plötsligt blir aktuella.
Jubileer kan också förutses så att den enskilde
forskaren ”kan göra sig spelbar” som man säger i fotboll
och ishockey. Hon kan i god tid förbereda sig genom att
tänka igenom vad hon kan bidra med, trycka upp sina
forskningsalster och i de rätta ögonblicken anmäla sitt
intresse eller sin närvaro. Här tror jag den enskilde
forskaren har en hel del att lära, faktiskt.
Själv blev jag, för åtskilliga år sen, inbjuden av
professor Stig Ekman, historia, Stockholm, att delta i ett
svensk-norskt forskarsamarbete om unionsupplösningen
och svensk-norska relationer under 200 år. Så
småningom fick detta samarbete stöd av såväl svenska
som norska fonder. En lång rad olika forsknings- och
publiceringsprojektet sattes igång. Jag blev tillfrågad att

Aktualitet genom att företeelsen ökar i världen
Unionsupplösningen har fått viss aktualitet genom att
secessionerna ökat i världen. En pånyttfödelse för
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skriva uppsatser i antologier. Den forskning jag utförde
för 30 år sen blev nu efterfrågad. Äntligen fanns en
öppning, ett formativt ögonblick.
Efter en tid märkte jag att norrmännen gjorde oerhört
mycket mer än vi svenskar. Då kom jag att tänka på vad
jag upptäckte redan på 1960-talet: Sam. Clasons stenografiska anteckningar från särskilda utskottet.
Under den kris som började på vårvintern 1905 och
som ledde till unionens upplösning i oktober hade
riksdagen flera hemliga möten. Från dessa hemliga möten
finns ett omfattande men delvis mycket svårtillgängligt
handskrivet material. På norsk sida är allt hemligt
publicerat för femtio år sen. På svensk sida är inget
utgivet.
Mest berömda är Sam. Clasons anteckningar, skrivna
för hand på stenografi med Arends system. Arends
system används inte längre av riksdagens stenografer,
varför det inte är lätt att hitta personer som kan dechiffrera de mycket omfattande notaterna.
På mitt förslag bestämde sig riksdagen, Riksbankens
Jubileumsfond och Riksarkivet samt vårt IBF att i samverkan spåra upp, tolka, digitalisera, redigera och publicera detta material i värdiga former i samband med den
100-årsmarkering som nu pågår.

Sida ur Sam. Clasons stenografiska anteckningar från
särskilda utskottet 1905

De kunskaper jag förvärvat genom min forskning liksom
även forskningsresultaten som sådana kommer på detta
sätt till användning och nytta. Att så sker beror på att
jubileet skapat ett formativt ögonblick och efterfrågan.
Evert Vedung

En nybörjares betraktelse av bostadsveckan
Nu har en ny bostadsvecka blivit av vid IBF. För mig som
skriver de här raderna var dock upplevelserna helt nya.
Trots att jag har varit med vid tidigare tillfällen är det nu
för första gången jag får en glimt inifrån, som anställd på
institutet. Jag fick känna spänningen inför sammankomsten
och oron för att något inte skulle falla på plats. Men som
vanligt blev all nervositet ett minne blott när allt fungerade
som det skulle. Och vad annars kunde man vänta sig när
skaran av deltagare var så engagerad och entusiastisk?
Sessionerna var välbesökta och publiken i biosalongerna deltog beundransvärt aktivt. Teman sträckte sig
alltifrån hyressättning till bostadspolitik och olika gruppers
situation på den svenska bostadsmarknaden. Debatterna
gick hett till vid flera tillfällen.
Auditoriet bestod glädjande nog av blandade åldrar,
och kvinnor och män var ganska jämt representerade.
Närvaron av unga deltagare från föreningar, högskolor
och diverse boinstitutioner gav hopp om en uppfriskande
förnyelse i tänkandet om det boendet och de urbana
miljöer vi vill lämna till kommande generationer. Bostadsveckan känns onekligen angelägen att återkomma till
som ett relevant forum i en tid då omfattande för-

Irene i samspråk med kolleger och deltagare
vid Bostadsveckan 2005

ändringar i bostadspolitiken efterfrågas av många
forskare, praktiker och brukare. Drömmarna om den
rättvisa staden och det goda boendet blir lättare att hålla
vid liv när alla dessa krafter och viljor råkar samman
under tre intensiva dagar för att debattera, spekulera
och varför inte drömma till sammans!
Irene Molina
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Om socialt kapital och lokal utveckling i Leksand och Rättvik
Socialt kapital anses av många vara en viktig ingrediens i
lokal utveckling. I flera av de kommuner som visar en
positiv utveckling vad gäller befolkning och företagande
finns också ett rikt föreningsliv och frekvent nätverksarbete. Forskningsrapporten Social Capital and Local
Development – the cases of Leksand and Rättvik,
Sweden, undersöker det sociala kapitalet – i betydelsen
nätverk – i två dalakommuner. Begreppet problematiseras och goda sidor och utvecklingsfrämjande
aspekter tas upp, liksom exkluderande effekter och
frågan om vilka som styr lokal utveckling och vilka som
inte har samma förmåga att påverka.
Det empiriska materialet hämtas från arenorna sport
och kultur i Leksand och Rättvik – och en bärande fråga
är vilka roller dessa arenor har i den lokala utvecklingen.
Vidare fokuseras det samarbete som kan urskiljas mellan
frivilligsektorn, det lokala näringslivet och det kommunala
utvecklings- och förändringsarbetet. Naturoperascenen
Dalhalla är en av flera fallstudier. Dalhalla är ett exempel
på ett projekt som först motarbetades av lokala kommunala beslutsfattare men som senare fick stöd från både
lokala och regionala myndigheter och det privata näringslivet. Dalhallas existens bygger bland annat på en betydande insats av frivilligt arbete. Inom verksamheten finner
vi flera olika nätverk på olika nivåer – inom det frivilliga
arbetet med basen i byaföreningar, på den organisatoriska nivån med länkar till nationella musikintressen och
lokala och regionala aktörer.

Naturoperascenen Dalhalla i vinterskrud
Foto: Susanne Stenbacka

Kommunala aktörer riktar större delen av sina ansträngningar inom lokal utveckling mot det lokala näringslivet och inte mot föreningslivet och det frivilliga
arbetet. De ser föreningslivet som en grogrund för idéer
och samarbete men inte som en ekonomisk aktör. I
föreliggande rapport uppmärksammas dock de ekonomiska aspekterna av sport- och kulturaktiviteter. Här
problematiseras också hierarkierna inom och mellan de
olika organisationerna samtidigt som ett ömsesidigt
beroende uppmärksammas.
Lokal historia och ständigt föränderliga uppfattningar
om vad som utgör lokal identitet har en viktig plats i lokal
utveckling – dels i det sociala livet och dels genom
landskapets och omgivningarnas fysiska karaktär.
Kulturlandskapet och Dalhallas historia av att vara ett
kalkstensbrott är lika betydelsefulla som folkdräkter och
fiolmusik. Ett problem när krafter utifrån skall samverka
med det lokala är att ”bilden” av Dalarna kan vara
förutbestämd från ett utifrånperspektiv baserat på en
traditionell historia – medan lokala aktörer vill fylla
innehållet med nya karaktärer som också erkänner
föränderlighet.

Folkdräkter och fiolmusik i Dalarna
Foto: Susanne Stenbacka

Susanne Stenbacka
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Lokal organisering och demokrati i boendet
I en nyutkommen bok från IBF redovisas en undersökning av lokal organisering, boinflytande och demokrati i
svenskt hyresboende. Boken baseras på en stor enkätstudie av lokala hyresgästföreningar (LH), som är den
minsta enheten i den svenska hyresgäströrelsen. I princip
har de ca 3500 LH tre olika roller att uppfylla:
1. Att fungera som basorganisation inom hyresgäströrelsen (gräsrot);
2. Att företräda samtliga hyresgäster i ett bostadsområde
– inte bara medlemmar – gentemot hyresvärden (språkrör);
3. Att ordna fritidsverksamheter och annan social interaktion i sitt område (träffpunkt).

I rollen som språkrör deltar nästan två tredjedelar av
LH i hyresförhandlingar och 70 procent har boinflytandeavtal med hyresvärden. Många har också någon form av
ekonomiskt inflytande. LH uppfattar själva att deras
inflytande är störst på skötseln av utemiljön och minst på
hyressättning och antagande av nya hyresgäster.
I rollen som träffpunkt tar LH ett betydande ansvar
för fritidsaktiviteter och studiecirklar i sina områden. Mer
än hälften samarbetar med andra organisationer, men
anmärkningsvärt få med invandrarföreningar.
LH-styrelserna uppfattar alla de olika rollerna som
viktiga, men rollen som språkrör mot värden som allra
viktigast. Flertalet uppfattar sig ha ett ansvar även för de
hyresgäster i området som inte är medlemmar i
Hyresgästföreningen. Tendensen är att de LH som är
framgångsrika i en av rollerna också är det i övriga.
Boken är skriven av Bo Bengtsson och Tommy Berger
och ingår i IBF:s serie för forskningsrapporter som
nummer 2005:1.

Därtill bör LH i sin egenskap av medlemsorganisation
fungera som en demokratisk samfällighet.
Undersökningen bygger på svaren på fyra större
enkäter riktade till ett statistiskt urval på 350 LH: en
enkät till LH-styrelsen, en till ordföranden, en till den
hyresgästombudsman som svarar för kontakten med LH
och en till den person hos fastighetsägaren som har mest
kontakt med LH. Resultaten relateras till samhällsvetenskaplig teori om demokrati, makt och inflytande
samt socialt kapital, och jämförelser görs även med
tidigare forskning om boendeorganisationer inom och
utom Sverige. Boken ökar därmed också våra kunskaper om de allmänna förutsättningarna för lokal organisering och demokrati i bostadsområden.
En genomsnittlig LH arbetar i ett område med mellan
100 och 200 lägenheter, och ungefär hälften av hyresgästerna är medlemmar i Hyresgästföreningen. I rollen som
demokratisk samfällighet ordnar alla LH årsmöten för
medlemmarna, och nästan 90 procent har även bostadsmöten, som är öppna för alla boende i området. Deltagandet är dock relativt lågt och konkurrensen om
styrelseposterna nästan obefintlig. Det finns något fler
kvinnor än män i styrelserna, men personer med utländsk
bakgrund är dåligt representerade.
I LH:s roll som gräsrot är samarbetet med högre
nivåer i rörelsen mycket gott. Samverkan är regelbunden
och kännetecknas av ömsesidig respekt och tillit. Många
ledamöter i LH-styrelserna är aktiva också på högre
nivåer.

Ny arbetsrapport från IBF
No 47. Magnusson, Lena & Eva Andersson, Konsekvenser av ekonomiska och sociala förändringar i
Europa. Svensk sammanfattning av det EU-finansierade
forskningsprojektet SOCOHO.
För beställning av arbetsrapporter, kontakta Gunilla
Bloom-Lundqvist, e-post
gunilla.bloom_lundqvist@ibf.uu.se eller tel. 026420 65 24
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Arbetsrapport om kvinnor och hästgårdar
Studien visar också att åtminstone i Leksands kommun
framstår det ökande antalet hästgårdar inte som ett
gentrifieringsfenomen. De flesta hästägare är yrkesarbetare. Den mest typiska hästägaren är inte överklassdottern eller den manlige travtränaren, utan den inflyttade
deltidsarbetande kvinnliga undersköterskan som står mitt
i livet och har familj. Hästägande är för henne ”bara”
hobby – men kan ha betydelse både för var hon väljer
att bo, hur hennes förvärvsarbete ser ut, och inte minst
för hennes välbefinnande.
Rapporten ”Hästar lockar kvinnor till landsbygden –
en studie av hästägare och hästgårdar i Leksands kommun” av Karin Tillberg Mattsson kan beställas hos
Gunilla Bloom Lundqvist på telefon 026-420 65 24 eller
e-post: gunilla.bloom_lundqvist@ibf.uu.se. Den kan även
laddas ner som PDF-fil på
http://www.ibf.uu.se/PUBL/Wp/wp45.pdf

Tidigare studier har visat att det är vanligare att kvinnan
följer med mannen när denne flyttar till ett nytt arbete än
tvärtom. Arbetssituationen har överhuvudtaget länge
betraktats som ett dominerande skäl till att flytta. En
nyutkommen arbetsrapport av Karin Tillberg Mattsson
visar att när det gäller familjer som flyttar från t.ex. Stockholmsområdet till hästgårdar i Leksands kommun, är
fritidsintresset ett viktigare flyttmotiv än arbetet. Det är
vidare kvinnans hästintresse, inte mannens eller barnens,
som varit styrande i de flesta fall.

En by i Leksands
kommun med Siljan
i bakgrunden
Foto:
Susanne Stenbacka

Tjänsteläge

Evert Vedung, professor i statskunskap, gick i pension
den 1 april. Som professor emeritus skall han stanna
kvar i Gävle och verka som mentor. Han tänker också
deltidsarbeta vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. I
Köpenhamn har han blivit utnämnd till adjungerad
professor och i Helsingfors skall han fortsätta som
International Reader.

Bo Bengtsson – tidigare universitetslektor i statskunskap vid IBF – har utsetts till professor i statskunskap,
särskilt bostads- och urbanpolitik med tillträde den
1 april 2005.
Karin Borevi, fil. dr i statskunskap har anställts som
post doc på 50 % 1 juli-31 december 2005.
Jim Kemeny, professor i sociologi, gick i pension den
1 februari. Som professor emeritus kommer han att
fortsätta att skriva samt vara mentor vid IBF.
Robert Kreft har anställts som doktorand i nationalekonomi från 20 augusti 2005.
Göran Rydén, universitetslektor i ekonomisk historia,
återvänder till IBF den 1 juli 2005 efter 3 års tjänstgöring som forskningsledare vid Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet.
Bengt Turner, prefekt vid IBF och professor i nationalekonomi, är tjänstledig från IBF på 50 procent 1 maj
– 31 oktober för att vara prefekt vid Institutionen för
arkeologi och antikens historia. Roger Andersson,
professor i kulturgeografi, kommer under samma tid
att fungera som prefekt vid IBF och Bengt Turner blir i
stället ställföreträdande prefekt.

Nya forskningssrapporter från
IBF
Fransson, Urban (2004) Äldrelandskapet. Äldres
boende och flyttningar. Forskningsrapport 2004:1.
Tillberg Mattson, Karin och Susanne Stenbacka (2004)
Social Capital and Local Development - the cases
of Leksand and Rättvik, Sweden. Forskningsrapport
2004:2.
Bengtsson, Bo och Tommy Berger (2005) Gräsrot,
språkrör och träffpunkt. Lokal organisering och
demokrati i boendet. Forskningsrapport 2005:1.
För beställning av forskningsrapporter, kontakta Carita
Ytterberg, e-post carita.ytterberg@ibf.uu.se eller tel.
026/4206503.
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s. 82.
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Marknadstidning B
AVS:
Institutet för bostads- och urbanforskning
Uppsala universitet
Box 785, 801 29 Gävle

Attraktivitet, behov och drömmar i SABOs sommaruniversitet
Den 22-25 augusti möts forskare och praktiker i Lettlands huvudstad Riga och funderar över hur vi ska
få våra bostäder och bostadsmiljöer långsiktigt hållbara, trygga och attraktiva, socialt, ekonomiskt och
tekniskt.

Årets sommaruniversitet tar upp frågor som:
Vad är det som gör vissa bostäder och bostadsmiljöer attraktiva?
– finns dom hos oss?
Vad frågar dagens boende efter?
– kan våra nuvarande bostäder uppfylla deras behov och önskemål?
Vilka drömmar har morgondagens innevånare om det goda boendet?
– hur förverkligar vi deras drömmar?
Sommaruniversitetet fungerar som en aktiv mötesplats mellan forskare och praktiker. Här får anställda i bostadsföretag och kommuner, samt beslutsfattare och representanter för boendeorganisationer en möjlighet att under fyra
dagar fördjupa sina insikter och knyta kontakter med kollegor och forskare till glädje för framtiden.
SABOs sommaruniversitet förläggs i år till Riga Business School i Riga, Lettland. Vår samarbetspartner är HSB.
Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet ansvarar för program och vetenskaplig
handledning.
För mer information, kontakta Ulrika Sax, tel: 08-406 55 13 eller ulrika.sax@sabo.se
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