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Mycket av debatten om forskning och högre utbildning handlar om vad andra kräver av forskare och 

lärare. Om incitament och målsättningar och idéer om vad som skapar god forskning. Till dessa idéer 

hör mobilitet, internationalisering och excellenssatsningar. Man vet inte om det ger mer eller bättre 

forskning, men man tror - så man satsar. Hela tiden med föreställningen av god forskning skapas 

genom styrning och incitament. 

Jag menar att vi forskare har ett ansvar för att förhålla oss svala till sådana styrförsök, att visa på 

integritet och värna vår autonomi. Helst skulle jag önska att vi vände på hela debatten och bytte 

piska mot morot i forskarvärlden. 

Många av dagens incitament leder nämligen fel. Ett av dessa är kravet på mobilitet. För vissa forskare 

innebär det en stor stimulans i arbetet, men för andra innebär det ett avbrott som demotiverar. Det 

fick jag framför allt förstå i de kommentarer som människor skickade till mig efter en debattartikel i 

DN på det här temat år 2011. Där var bland annat ett par professorer som berättade att det hade 

inneburit avbrott i deras karriärer när de bytte lärosäte och att de ångrade att de ändå hade gjort 

detta. Krav på mobilitet kan framför allt drabba dem som är inriktade mot tvärvetenskaplig forskning. 

Som forskare är man i regel redan gränslös och samarbetar med personer på olika platser i landet 

och världen – utan att för den skulle packa flyttbilen. 

I stället för geografisk rörlighet vill jag slå ett slag för intellektuell rörlighet och integritet. Det är 

snarare detta som driver god forskning, menar jag – och det är också sådan rörlighet som ligger 

bakom den tvärvetenskapliga forskningen. Den här forskningen bryter stuprör och traditioner och 

kräver därför ofta ett stort mått av integritet och uthållighet hos forskaren. Det finns många som 
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kommer vilja flytta tillbaka oss till fållan. Men för att hitta nya lösningar på vår tids problem är det 

ofta till tvärvetenskapen vi måste vända oss.  

Dagens fokus på rankningar på ackreditering leder också forskare tillbaka till traditionella ämnen med 

snäva gränser. Rankningarna har sina fördelar. Bland annat ökar de transparens och tvingar lärosäten 

att tänka igenom hur man arbetar. Men också här krävs integritet och uthållighet för att våga välja en 

annan väg. 

När jag valde att fokusera på offentlig förvaltning fick jag veta att jag måste gå tillbaka till 

organisationsteorin och publicera i traditionella journaler på det här området. Journaler inom Public 

Management, som mitt ämne heter, dög inte. Detta trots att man många gånger har upprepat, inom 

det här fältet, att man behöver fler forskare med organisationsteori som bakgrund. Jag höll ut och 

idag har jag fått veta att det är ett framtidsområde och att det var bra att jag följde mitt hjärta och 

stannade kvar. För det handlar också om att hitta frågor som vi känner ger mening. Att vi gör något 

som känns rätt och viktigt. Bara på så vis kan vi vara sanna mot oss själva och mot vårt uppdrag som 

forskare. Den amerikanske journalisten och författaren David Brooks skrev nyligen en krönika i New 

York Times, som översattes i DN. Rubriken blev ”Mening ger motståndskraft”: 

”Vi är alla sköra när vi inte vet vad vi vill med livet, när vi inte entusiastiskt har kastat 

oss ut i en social roll, när vi inte har engagerat oss i vissa människor, när vi tycker oss 

simma i en ocean utan strand.” 

Han talar om hur många unga människor mår psykiskt dåligt och menar att en anledning är att 

människor får allt svårare ”att finna sin mening i livet”. En anledning, menar han, är ”den moderna 

psykologins kultur som ibland talar om psykologiska drag som om de vore isolerade från moraliska 

syften.” Och han talar om ”den moderna meritokratins statuskod som uppmanar människor att 

skaffa sig framgångssymboler de egentligen inte vill ha”. 

På ett liknande sätt finns idag en ökande arbetskritik och kritik mot vad vi kallar 

prestationssamhället. En instrumentell och mekanisk syn på människan, där hon framför allt ska 

prestera. Där människans inte har något större värde bortom dessa prestationer. ”Jag vill inte dö, jag 

vill bara inte leverera”, som rubriken lyder på Sara Granérs bok lyder. Människor söker autenticitet i 

en tid av ytlighet, snabbhet och varumärkestänkande. 

Samtidigt som jag vill slå ett slag för forskarens integritet, för att driva tvärvetenskap, men framför 

allt för att skapa bättre förutsättningar för forskningen, skulle jag också önska att man valde att byta 

piska mot morot vid landets lärosäten. Att forskningspolitiken fick bygga på forskarnas inneboende 

motivation, i stället för att förutsätta att man måste styra forskare för att de ska hamna rätt. Man 

kan inte styra fram storverk.  

”Om man verkligen vill att människor ska vara tuffa bör man entusiasmera dem för 

någon sak, förmå dem att tänka med värme på någon annan, öppna deras ögon för en 

världsåskådning som placerar dagens tillfälliga plåga inom ramen för ett större hopp.”  

skriver David Brooks. Så är det med oss också. Vill vi leva och vara lyckliga och leverera bra forskning 

så måste vi vara sanna mot oss själva och inte bry oss om de gränser som andra skapar. Själv valde 

jag gränslandet mellan organisationsteori och statsvetenskap och jag har funnit det oerhört 

berikande att finnas i båda dessa världar. Medan andra talar om geografisk mobilitet vill jag därför 
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hellre tala om intellektuell mobilitet. För det är vad tvärvetenskapen handlar om. Och jag tror den är 

betydligt viktigare än den geografiska.  
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