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Forskningens frihet efter det kalla kriget 
 

Sverker Gustavsson 
 
Forskningens frihet och den politiska demokratin har en gemensam historia och därmed 
förmodligen också en gemensam framtid. Frågan är vad som kommer att hända med 
denna symbios under 2000-talet. Ännu har det inte gått många år sedan muren föll. 
Tillräckligt mycket har emellertid hunnit inträffa, för att det skall förefalla tveksamt att 
tala om en slutlig seger för upplysningens grundvärden på det sätt som Francis 
Fukuyama gör i boken The End of History and the Last Man 1992. Inte heller den 
motsatta tesen framstår som omedelbart övertygande. Enligt denna står det fria 
kunskapssökandet inför ett slutligt nederlag. Det senare är vad Michael Gibbons och 
hans medförfattare hävdar i boken The New Production of Knowledge 1994. 
 
Ett försök att ta ställning till dessa båda teser om seger eller nederlag börjar lämpligen 
med att vi erinrar oss huvuddragen i den politiska utvecklingen under de senaste 
tvåhundra åren. Det demokratiska genombrottet kom att dröja frapperande länge i 
flertalet europeiska länder. Konstaterandet görs mot bakgrund av att de franska och 
amerikanska revolutionerna inträffade redan på 1780-talet. Hela det följande 
århundradet fick sin prägel av reaktionen efter Napoleonkrigen. Genom att hänvisa till 
behovet av stabilitet förmådde 1815 års segrarmakter med en påfallande uthållighet rida 
spärr mot folksuveränitet och mänskliga rättigheter. 
 
Ända fram till 1918 lyckades de europeiska furstehusen med vidhörande aristokratier 
och kyrkliga välsignelser framgångsrikt hålla tillbaka frihet och jämlikhet som grunden 
för staters legitimitet. De båda förrevolutionära principerna om furstesuveränitet och 
statsnytta förblev fundamentala. Så var det inte bara beträffande normgivning, 
statsfinanser och utrikespolitik. Synpunkten var densamma i fråga om yttrande- och 
organisationsfrihet. Rätt och frihet att själv bestämma troddes göra inte bara den 
inomstatliga utan också den mellanstatliga ordningen instabil. Fruktan gällde såväl 
demokratin inom respektive land som uppmuntran till nationellt självbestämmande för 
de många minoritetsfolk, som fanns inom de större länderna. 
 
En smula motsägelsefullt, som det först vill synas, var det på grund av 1900-talets 
totalitära ideologier, som 1700-talets revolutionära idéer på allvar kom att spridas över 
världen. Vågorna av demokratisering, symboliserade av årtalen 1918, 1945, 1974 och 
1989, utlöstes i det första fallet av de ryska, tyska och österrikiska kejsardömenas 
oförmåga att reformera sig själva och i de tre senare av den effektivitet, med vilken 
fascismen, kommunismen och nazismen trampade även elementära rättsprinciper under 
fötterna. Inte bara de båda världskrigen utan också det kalla kriget kom härigenom att 
utkämpas för mänskliga rättigheter, allmän och lika rösträtt, fria val med praktiskt 
genomslag samt rätten till nationellt självbestämmande. 
 
Seklet blev ”kort” och århundradet präglat av ”extremer”, sammanfattar den brittiske 
historikern Eric Hobsbawm. De äldre, icke-totalitära invändningarna mot 
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folksuveränitet och mänskliga rättigheter kom härigenom att överskuggas av 
motsättningen mellan demokrati och diktatur. Konservativa, liberaler och 
socialdemokrater menade sig under perioden från slutet av första världskriget fram till 
murens fall ha skilda åsikter bara beträffande politikens innehåll. Det önskade 
styrelseskicket, däremot, var detsamma för alla demokrater. Inom loppet av några få år 
efter 1918 hade grundläggande rättigheter och demokrati förvandlats från revolutionärt 
program till överideologi. 
 
Den skarpa frontställningen mellan demokrati och diktatur höll tillbaka reservationerna. 
Inte förrän efter 1989 återkom den äldre, icke-totalitära kritiken från tiden före 1914. 
Vad som har inställt sig under 1990-talet har å andra sidan blivit en högst verksam 
skepsis. Enligt dagens kritiker har de båda världskrigen och det kalla kriget framtvingat 
alltför långtgående eftergifter för folkstyrelsen. Inför 2000-talet bör siktet därför vara 
inställt på att reparera de skador, som härigenom åsamkades marknaderna och 
samhällsordningen. Det kritikerna syftar på är en inflationsbenägen ekonomisk politik, 
som antas sammanhänga med alltför starka sociala rättigheter för medborgarna. Dessa i 
sin tur skulle inte vara möjliga, anses det, utan den ideologiskt nödvändiga betoningen 
av demokratin i kampen mot de totalitära ideologierna. 
 
Vad skeptikerna önskar inför 2000-talet är ett bättre politiskt innehåll i form av låg 
inflation, en mer flexibel arbetsmarknad och lägre sociala kostnader för dem som vill 
investera i ny produktion. Dessa överordnade värden tänkes kunna främjas med hjälp av 
en på ekonomiskt relevanta områden genomförd överstatlighet, för vilken man söker 
undvika att unionen i motsvarande mån konstitueras som en egen demokrati. Vad som 
eftersträvas är med andra ord inte bara en myntunion utom räckhåll för ett samlat 
ansvarsutkrävande. Även mer generellt förespråkar kritikerna ett inslag av 
överstatlighet, vilken inte på samma sätt som makten i medlemsländerna låter sig 
påverkas av folkliga opinioner och parlamentariska majoritetsförhållanden. 
 
Ett beslutsfattande ovanför demokratierna utan en motsvarande demokratisering på 
federal nivå behövs, anser kritikerna, för att långsiktigt kunna uppväga verkan av de 
alltför långtgående eftergifter, som försvaret mot de totalitära ideologierna 
framtvingade. Måste då inte en växande överstatlighet aktivt kombineras med en 
motsvarande federalisering av demokratin? Inte nödvändigtvis, svarar kritikerna. De 
sociala och kulturella skillnaderna gör det föga sannolikt, att ”folket” i Europa som 
helhet inom överskådlig tid kommer att vilja acceptera majoritetsprincipen. Därtill är 
den historiska bakgrunden alltför motsägelsefull. 
 
Kritikerna sätter med andra ord sitt hopp till att det skall visa sig möjligt att motstå en 
önskan om att lägga Europaparlamentet till grund för maktutövningen. Om kraven på en 
egen demokratisk grund för överstatligheten kan hållas tillbaka, uppnås vad skeptikerna 
ser som en landvinning. Viktiga delar av den ekonomiska och sociala politiken kommer 
att kunna bestämmas ovanför medlemsländerna men utan de försvagande inslag i form 
av åtkomlighet för allmänna opinionen och utslaget i allmänna val, som kampen mot de 
totalitära ideologerna medförde. 
 

Oundvikligt tillbakaträngande? 
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Efter murens fall har även forskningens frihet på motsvarande sätt börjat ifrågasättas. 
Även detta sker parallellt med att de totalitära ideologierna tonar bort som verksamma 
motbilder i det allmänna medvetandet. Forskningens frihet hör till samma grupp av 
grundvärden som folkstyrelsen. Ändå är det uppseendeväckande, att bortfallet av de 
totalitära ideologierna leder till en så stark nedvärdering av denna under perioden från 
1918 till 1991 så vältaligt och effektivt försvarade föreställning. Det är som om den 
autonomt och kollegialt styrda forskningen aldrig hade ingått i det värdesystem, som 
motiverade de båda världskrigen och det kalla kriget. 
 
Ett slående exempel på denna underlåtenhet, att också efter det kalla kriget försvara sitt 
oberoende, är hur forskarsamhället har reagerat på teorin om ett historiskt nödvändigt 
undanröjande av ”mode 1”, forskning på eget programansvar. Enligt denna lära skulle 
autonomt och kollegialt bestämd verksamhet på sikt vara dömd att ersättas av ”mode 2”, 
politiskt och kommersiellt styrd forskning. Mot historisk bakgrund är det svårt att inte 
förundras över den tafatthet, för att inte säga handfallenhet, som har mött denna linje i 
debatten och dess praktiska manifestationer under 1990-talet. 
 
Uttrycken ”mode 1” och ”mode 2” kan förefalla mer kliniska än vad sammanhanget 
kräver. Går det inte lika bra att säga ”grundforskning” och ”tillämpad forskning”? Nej, 
det gör det faktiskt inte. Distinktionen mellan ”mode 1” och ”mode 2” tar sikte på ett 
konstitutionellt snarare än på ett vetenskapsteoretiskt förhållande. Den syftar på vem 
som praktiskt avgör kvaliteten och inte på hur forskningen innehållsligt ställer sina 
frågor. Skillnaden går mellan sådan verksamhet, för vilken vetenskapsmännen själva 
bestämmer vad som är bättre och sämre och sådan aktivitet där detta inte är fallet. 
 
Tesen om ett historiskt nödvändigt utplånande av ”mode 1” utvecklas närmare i The 
New Production of Knowledge. En grupp vetenskapssociologer under ledning av 
Michael Gibbons hade av forskningsrådsnämnden (FRN) fått frågan om vilken framtid, 
som var att räkna med för den fria forskningen. Övriga i gruppen är Camille Limoges, 
Helga Nowotny, Simon Schwartzmann, Peter Scott och Martin Trow. Med god blick för 
det framställningstekniskt effektiva presenterar dessa författare en idé om en fortgående 
brytning mellan gammalt och nytt, varvid det förra på sikt sägs vara på väg att ersättas 
av det senare. 
 
”Mode 1” betecknar med bokens stilistiska uppläggning det gamla och förlegade. 
Uttrycket syftar på vad som försiggår inom ramen för systemet av specialiserade 
institutioner, fakulteter, forskningsråd, vetenskapliga förlag och tidskriftsredaktioner. 
Detta slags arbete styrs genom en institutionell mekanism för kvalitetssäkring ämne för 
ämne och med forskarna som ansvariga. ”Its cognitive and social norms determine what 
shall count as significant problems, who shall be allowed to practise science and what 
constitutes good science. Forms of practice which adhere to these rules are by definition 
scientific while those that violate them are not” (Gibbons 1994, 3). 
 
Själva gör författarna en poäng av att ”mode 1” skulle vara ”Newtonian” (Gibbons 
1994, 2, 167). Vid närmare betraktande kan jag inte finna annat än att detta uttryck är 
vilseledande i sammanhanget. Disciplinerad forskning finns inte bara inom det 
naturvetenskapliga området. Det förekommer i stor skala också inom de tekniska, 
medicinska och kulturvetenskapliga fakulteterna. 
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Resonemanget blir intressantare, om vi bortser från associationerna till fysiken. Vad 
som förtjänar att betecknas med ”mode 1” är all forskning, utgår jag från i denna artikel, 
som försiggår under antagandet om att utsagor går att diskutera inom ramen för en 
disciplin. Styrande är föreställningen om en intersubjektivt giltig referensram för 
samtliga deltagare i samtalet. Vad som är bra forskning avgörs autonomt och kollegialt, 
inte med ledning av vad som är mer eller mindre användbart efter ett större eller mindre 
inslag av förhandlingar med inblandade aktörer och uppdragsgivare. 
 
”Mode 2”, däremot, är liktydigt med det nya och löftesbringande. Uppdragsforskning är 
problemorienterad med politiker och företagsledare inom respektive områden som 
ansvariga för sättandet och upprätthållandet av styrande normer. Det rör sig om 
”[k]nowledge production carried out in the context of application and marked by its: 
transdisciplinarity, heterogeneity; organisational heterarchy and transcience; social 
accountability and reflexitivity; and quality control which emphasises context- and use-
dependence” (Gibbons 1994, 167). Detta senare rättesnöre är enligt bokens författare på 
väg att helt utplåna en av forskarna själva styrd normbildning. 
 
En för den här aktuella frågan viktig aspekt är att ”mode 2” inte utgör någon egen, 
entydig motkategori i förhållande till ”mode 1”. I stället rör det sig om ett 
residualbegrepp. Vad som innefattas är all den intellektuella verksamhet över en viss 
miniminivå, som inte är ”mode 1”. Poängen är inte framväxten av ett annat, likvärdigt 
och alternativt normsystem. Den disciplinerade forskningen kommer inte att ersättas av 
någon annan motsvarande företeelse utan vad som kommer att inträffa är att ”mode 1” 
förlorar sin egen identitet. Resultatet blir en större, kaotisk helhet av forskning utan egen 
inneboende principiell styrsel och med alla upptänkliga uppdragsgivare. 
 
Ännu kvardröjer på många håll inom den akademiska världen illusionen om att ”mode 
1” skall kunna leva vidare som en marginell företeelse, menar bokens författare. Enligt 
deras egen uppfattning, däremot, bygger en sådan inställning på en felbedömning av hur 
stor och djupgående den pågående förändringen måste sägas vara: 
 
Many academic scientists still hope that the changes in the institutional landscape will 
have a limited impact and that the number of new actors who have been drawn into the 
process of knowledge production will remain small. Our view, on the contrary, is that 
the present changes are too profound and multifaceted. We believe that Mode 1 will 
eventually become incorporated into Mode 2 knowledge production and that the 
dynamics on which it rests will continue to unleash further institutional changes 
(Gibbons 1994: 139 f). 
 
Så länge tesen tolkas som en utsaga om historisk tendens, finns det enligt min mening 
inte mycket att invända. Andelen ”mode 2” ökar. Inslaget av icke-forskarstyrd 
”utredning”, ”utvärdering” och ”utveckling” växer i betydelse på alla tänkbara 
samhällsområden. Föga förvånande minskar andelen ”mode 1” som följd av detta. 
Genom det breda forskningsbegreppet blir detta en funktion av summan av alla politiska 
och kommersiella strävanden. Följer emellertid därav att en fri forskning inte bör 
upprätthållas? 
 
Det som frapperar är med andra ord inte vad de sex sociologerna konstaterar. Poängen 
är hur de värderar den uppkomna strukturen och vad de praktiskt rekommenderar i linje 
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med sitt konstaterande. På ett undanglidande sätt väljer Michael Gibbons och hans 
medförfattare att gömma sig bakom ”utvecklingen” och att från denna bekväma position 
plädera för det ”historiskt nödvändiga” nedbrytandet av ”mode 1”. 
 
Bokens sätt att hantera värdefrågan påminner om hur Fredrik Böök hälsade de nya 
studenterna vid Tegnérfesten i Lund den 4 oktober 1940. Under det år som föregick 
dennes framträdande på Akademiska föreningen hade Polen, Norge, Danmark, Holland, 
Belgien, Frankrike och de baltiska länderna blivit ockuperade. Vårt östra broderland 
Finland hade angripits i november 1939, försvarat sig tappert och tvingats avstå från 
Karelen i mars 1940. Medan det avgörande slaget om Storbritannien ännu pågick, fann 
denne storvulne orator för gott att avsluta sitt tal till de nyinskrivna med följande stycke: 
 
Ni unga delar sålunda öde med studenten Tegnér från år 1799, ni får inte växa i lä 
under kulturens viloperioder och andhämtningspauser. Vad som väntar oss alla, vad 
som väntar Sveriges folk, vad som väntar er det vet vi inte, men låt oss gå framtiden till 
mötes utan ångest och utan klagan. Stormen susar i vassrören, och de böjer sina huvun. 
Känner vi inte djupare än någonsin att om vi tror på mänskligheten, så måste vi tro på 
stormens herre, så måste vi tro, att den världshistoriens stora process, som tänkaren 
har kallat för kvalfull, också är gudomlig? Ni har kommit hit för att söka vetande. Sök 
den sanning som förändrar världen, ty den behövs; bliv verktyg för förnyelsen, ty 
förstörelsen är över oss. ”Vägen går framåt, den går ej tillbaka”, sjöng Tegnér i Svea 
om striden för fäderneslandet; det är en lösen, som gäller också för mänskligheten. Den 
ges inte ut av den dammiga lärdomen, den ges ut av den humanism, som är den äkta 
och friska och som var den unge Tegnérs och som kan bli er. (SvD 5.10.40). 
 
Likheten mellan Michael Gibbons och Fredrik Böök är påfallande. Bägge förespråkar en 
underkastelse under det som är större och mer verkningsfullt än människors ideella och 
institutionella strävanden. Det är bara uttrycken som skiftar. Det oundvikliga framträder 
hos Gibbons och hans medförfattare som ”change” och ”dynamics”. Hos Böök möter 
samma förlitan på det stora och överväldigande som ”stormens herre”. Budskapet är i 
båda fallen defaitism. 
 
Hur bör vi då förhålla oss till den hastigt växande andelen ”mode 2”? Finns det 
verkligen skäl att underkasta sig denna påstått nödvändiga utvecklingslinje? Närmare 
bestämt inställer sig två frågor. Den första är om författarna till The New Production of 
Knowledge har goda skäl för sin uppfattning, att det klokaste vi kan göra är att resignera 
inför den historiska tendensen och att först som sist överge ”mode 1”.  
 
Den andra frågan förutsätter, att den första besvaras nekande. Om skälen för att kasta in 
handduken inte är tillräckligt starka, återstår att söka efter svaga punkter i den egna 
teorin. Vilka delar av argumenteringen för ”mode 1” är det, som behöver skärpas? Vad 
är det som krävs av mer genomtänkt argumentering, för att den fria forskningen efter det 
kalla kriget bättre skall kunna stå emot den framvällande floden av ”mode 2”? 
 

Det naturalistiska misstaget 
 

Författarna till The New Production of Knowledge menar, att ”mode 1” med historisk 
nödvändighet måste försvinna. De makter, som verkar nedbrytande, är starkare än de 
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krafter, som verkar uppbyggande. Det är en tidsfråga, anser de, innan de autonomt och 
kollegialt sinnade tvingas kapitulera. Tiden verkar för en avveckling. 
 
Argumentet är att det finns strukturellt verkande faktorer, vilka sist och slutligen fäller 
utslaget. När allt kommer omkring, resonerar författarna, går det inte att motstå vad som 
långsiktigt inträffar på marknaderna och därmed indirekt på det organisatoriska planet. 
Hävdandet av robusta institutioner gentemot den framvällande floden av ”mode 2” är en 
långsiktigt omöjlig uppgift. En defaitistisk inställning blir på det sättet det enda 
realistiska. 
 
Att denna resignerade inställning känns igen är inte detsamma som att det finns goda 
skäl att hysa en sådan uppfattning. De namnkunniga författarna till trots brister 
rapporten i fråga om elementär tankereda. Redan för proseminarieuppsatser i 
kulturvetenskapliga ämnen, brukar vi uppställa ett krav som boken inte uppfyller. Det 
som bör gälla som norm eller rekommendation kan aldrig följa från det som är den 
iakttagna tendensen. Detta s k naturalistiska misstag är lätt gjort. Inte ens 
ryktesomsusade och mycket konferensvana forskare bör emellertid vara fria att bortse 
från kravet på grundläggande metodik i ett så fundamentalt avseende. Om arten ”mode 
1” är utrotningshotad, följer inte av detta att det också är gott och behjärtansvärt att söka 
påskynda en sådan utveckling. 
 
Tankefelet är av samma slag som om en grupp rättssociologer konstaterar en starkt 
ökande förekomst av brottslighet inom något visst område. Av detta drar de slutsatsen, 
tänker vi oss, att det är ”oundvikligt” att anpassa lagstiftningen till den sålunda 
konstaterade förändringen i det faktiska beteendet. 
 
Naturligtvis är det inte ointressant vad en grupp rättssociologer kan ha att säga om den 
faktiska laglydnaden och svårigheterna att motverka och bekämpa brottslighet. Deras 
iakttagelser kan föranleda förändringar. Revisionen kan tänkas avse lagstiftningen 
likaväl som den organisation, som krävs för att utreda, motverka och beivra brott. Själva 
iakttagelsen om en minskande laglydighet och växande brottslighet kan emellertid inte 
ensam tas till intäkt för att det skulle vara nödvändigt att resignera. Man bör inte 
avskaffa en lag enbart av den enda anledningen, att det förekommer brott mot 
densamma. Vilken lagstiftning som bör gälla och med vilka medel denna bör 
upprätthållas är en fråga för sig. Den faktiska laglydnaden är med andra ord bara en 
bland flera synpunkter i en rättspolitisk diskussion. Vad man bestämmer sig för kan 
naturligtvis gå i den riktningen, att man faller undan. Emellertid kan man också tänka 
sig, att iakttagelsen får den institutionaliserade uppfattningen att framstå som än mer 
berättigad. Slutsatsen blir då att normgivning och rättspolitisk organisation bör 
ytterligare förstärkas med hänsyn till detta. 
 
På motsvarande sätt finns det skäl att lyssna till vad en grupp vetenskapssociologer kan 
ha att säga om tendensen bort från ”mode 1”. Vad de säger kan föranleda förändringar. 
Varken värderingar eller uppbyggda institutioner – till stöd mot att forskningen blir 
totalt kommersialiserad och politiserad – kan anses vara givna en gång för alla. En 
iakttagelse om vad som är tendensen bör emellertid inte få avgöra vare sig den 
normativa frågan om vad som bör eftersträvas eller den praktiska frågan om vilka 
institutioner detta skall anses kräva. För att praktiskt ta ställning krävs också här ett 
inslag av politisk värdering och viljestyrka inriktad på att länka in utvecklingen i en 
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annan bana än den som enligt vetenskapssociologerna framstår som naturlig. Inte heller 
här räcker det att hänvisa till att en tendens förefaller oundviklig. Också här kan 
slutsatsen tänkas bli, att det förblir av vikt att bygga och vidmakthålla institutioner. Om 
dessa är bra, är de tillräckligt robusta för att långsiktigt verka till stöd för valda i stället 
för påtvingade värden. 
 
Vetenskapliga institutioner måste enligt min mening alltid byggas, befästas och 
utvecklas i en viss medveten motsättning till vad som ”annars” skulle komma att 
inträffa. Med detta perspektiv för ögonen är det poänglöst att uppmana till resignation 
och underkastelse med hänvisning till ”tendensen”. Det är ungefär lika 
förtroendeingivande som att i en miljö av minskande laglydnad uppmana företrädarna 
för rättsväsendet till resignation under hänvisning till den stigande brottsligheten. 
 
Visserligen ägnar bokens författare två avslutande kapitel åt – vad de kallar – den 
institutionella aspekten. Sättet att besvara huvudfrågan om underkastelse eller 
institutionaliserad viljestyrka reducerar emellertid starkt läsarens intresse för dessa båda 
avsnitt. Vad som står att läsa under rubrikerna ”Reconfiguring Institutions” och 
”Towards Managing Socially Distributed Knowledge” innehåller inga konstruktiva 
synpunkter med avseende på ”mode 1” utan enbart goda råd till politiker och 
universitetsledningar om hur dessa på effektivast möjliga sätt skall kunna bana väg för 
”mode 2”. Uppgiften antas vara att åstadkomma ett forcerat undanröjande av ”mode 1”. 
Den underförstådda tanken är uppenbarligen, att denna historiskt överspelade 
organisationsform inte längre än nödvändigt skall behöva stå hindrande i vägen. 
 
Svaret på frågan om det finns goda skäl att resignera blir följaktligen negativt. För oss 
som inte tänker oss förekomsten av en ”natur” inom det kulturella och samhälleliga 
området ger den av FRN föranstaltade utredningen inga avgörande argument. En 
tendens må vara aldrig så tydlig. En helt annan fråga är om det rör sig om en utveckling, 
som man bör underkasta sig. ”Mode 1” kvarstår med andra ord som problem och 
arbetsuppgift också efter publiceringen av The New Production of Knowledge. 
 

Institutionell vetenskapsteori 
 
Skälen för att praktiskt hävda ”mode 1” kan antingen formuleras i termer av plikt eller 
under hänvisning till den förväntade nyttan. Enligt tanken om att det rör sig om en plikt 
är vi skyldiga att sträva efter bästa möjliga kunskap och saklig argumentation på alla 
livsområden. Med stöd av en lyckokalkyl får en autonomt och kollegialt styrd forskning 
bättre följder än om ”mode 2” helt skulle komma att dominera. Men slutsatsen blir 
densamma. 
 
Oavsett om ”mode 1” bedrivs av plikt eller därför att en sådan verksamhet tros gagna 
kultur och samhälle, finns en gemensam nämnare. Spetsen är i båda fallen riktad mot 
tron, att det räcker med god vilja till saklighet och objektivitet för att också i praktiken 
främja dessa dygder. Saklighet och objektivitet kräver inte bara god vilja, anser den 
institutionellt sinnade. Den kritiska inriktningen måste även stödjas genom härför 
lämpade inrättningar. Dessa är ämnen, fakulteter, forskningsråd, tidskrifter, seminarier 
och konferenser - allt det som Michael Gibbons och hans medförfattare framställer som 
en historiskt passerad ordning med den analytiska beteckningen ”mode 1”. 
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Forskarnas individuella ambitioner må vara aldrig så föredömliga, säger den som 
försvarar ”mode 1” i linje med Karl Poppers grundtanke i The Open Society and Its 
Enemies. Sin uppfattning om vad som är rätt och rimligt är något som den specialiserade 
expertisen diskuterar sig fram till. Diskussionen antas aldrig bli avslutad. Trolösheten 
gäller såväl etablerade sanningar som nya idéer. Den ständigt fortgående prövningen 
avser inte bara nya gissningar utan också gamla idéer. Verksamheten utgörs av 
områdesvis ordnade och institutionaliserade meningsutbyten. Den styrande normen för 
vart och ett av dessa samtal kan på det sättet vara argumentets primat, som min högt 
värderade kollega Stefan Björklund så kraftfullt demonstrerar i sin bok En författning 
för disputationen från 1996.  
 
En viktig sak gäller tillämpningsområdet för den institutionella vetenskapsteorin. Med 
hänsyn till de yttre villkoren för den styrande normen är det inte avgörande, huruvida de 
frågor som forskarna diskuterar är teoretiskt eller praktiskt inriktade. Diskussionen bör i 
båda fallen försiggå kollegialt och autonomt för att kunna fullgöra sin uppgift. Inte bara 
gamla utan också nya idéer, inte bara teoretiska utan också praktiska idéer har samma 
behov. Alla idéer behöver undersökas i ordnade former med avseende på om de klarar 
medvetna försök att låta sig falsifieras. 
 

Inre och yttre organisation 
 
Den institutionella vetenskapsteorin till stöd för ”mode 1” tog form och blev allmänt 
erkänd i skuggan av de båda världskrigen och det kalla kriget. När frågan ställs 1997, 
spelar hotbilden i form av de totalitära ideologierna inte längre samma roll i det 
allmänna medvetandet. Vad betyder detta bortfall för möjligheten att framgångsrikt 
hävda en autonomt och kollegialt styrd kunskapsbildning? Vilka är de svaga punkterna i 
det etablerade sättet att motivera fri forskning, vilka särskilt visar sig i det nya tidsläget? 
 
En första – och bestående – svaghet är den oklarhet, som jag har funnit skäl att kalla för 
det forskningspolitiska misstaget. Här står vi nämligen ett tankefel av ett slag, som inte 
bara är av akademiskt intresse utan som verkligen har praktisk betydelse. Diskussionen 
glider på ett vilseledande sätt mellan en inre och en yttre aspekt på problemet. Den som 
uttalar sig använder sig växelvis av termerna ”styrning” och ”nytta” å ena sidan och 
”frihet” och ”grundforskning” å den andra. Den bristande benägenheten att skilja mellan 
frihets- och nyttoaspekterna förvirrar tänkandet och därmed institutionaliseringen. 
 
Som politisk eller kommersiell aktör frestas man gärna tro, att nytta förutsätter ofrihet. 
På motsvarande sätt frestas man som forskare föreställa sig, att man inom ramen för sin 
frihet måste vara onyttig. Såväl forskare som politiker blir benägna att söka etablera en 
övergripande forskningspolitik. Egendomligt nog sker detta decennium efter decennium, 
trots att ett s k samlat grepp verkar höggradigt försvårande både vad gäller ett rimligt 
formulerande av uppdrag och ett effektivt försvar för ”mode 1”.  
 
Diskussionen vinner inte bara i analytisk skärpa utan också i praktisk relevans, om vi 
upprätthåller distinktionen mellan inre och yttre organisation. Å ena sidan betraktar vi 
då det yttre, organisatoriska problem, som gäller hur verksamheten bör ledas och 
finansieras. Å andra sidan uppfattar vi tydligt det inre, intellektuella problem, som gäller 
sättet att formulera forskarens arbetsuppgift. I det förra fallet gäller problemet uppdrag 
eller eget programansvar. I det senare fallet ställs frågan om arbetsuppgiften bör vara 
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teoretiskt eller praktiskt definierad. Antalet alternativ att välja mellan är med andra ord 
inte två utan fyra. 
 
För den som skiljer mellan den inre och den yttre aspekten är forskningens frihet en 
yttre fråga. Den avser inte bara humanistisk och naturvetenskaplig verksamhet utan 
siktbar tillämpning. Behovet av autonomi och kollegial styrning framstår som precis lika 
stort i fråga om teknik, juridik och medicin. Friheten blir inte mindre angelägen bara 
därför att verksamheten har praktisk betydelse. Snarare är det motsatsen som gäller. Ju 
mer tillämplig forskningen kan antas vara, desto viktigare blir hävdandet av en autonom 
och kollegial styrning utom räckhåll för politiska och kommersiella krafter. 
 
För svensk del är det framför allt två förändringar under 1990-talet, som har bidragit till 
att det – i fråga om den yttre organisationen – har skett en avsevärd förskjutning till 
nackdel för ”mode 1”. Båda förefaller ha ägt rum, utan att skillnaden mellan inre och 
yttre organisation på allvar har kommit att aktualiseras. 
 
Det ena förändringen var EU-medlemskapet. Av detta har följt en viss integration också 
beträffande medlemsländernas utrymme för skattefinansierad forskning. Unionens 
forskningsprogram är inriktade på praktiska resultat inom skilda samhällssektorer. På 
det organisatoriska planet är de starkt avståndstagande från principen om forskning på 
eget programansvar och därmed en betydande förstärkning av ”mode 2”. 
 
Till skillnad från vad som är fallet i nationella forskningsråd och fakulteter fattas inte de 
avgörande besluten inom unionsorganen på disciplinbaserat underlag och av 
förtroendevalda företrädare för forskarsamhället. Poängen för det här aktuella 
argumentet är att dessa mångmiljardbelopp – vilka finansieras genom avräkning inom 
ramen för de nationella forskningsbudgeterna – undandras fakulteter och forskningsråd. 
I stället kommer resurserna att fördelas genom det för Europeiska kommissionen 
karaktäristiska, byråkratiskt-korporativa sättet att fatta beslut. 
 
Det andra som inträffade ungefär samtidigt var överförandet av allmänna medel till 
särskilda stiftelser för ”mode 2”. Alternativet hade varit att satsa dem på ”mode 1”, 
genom att pengarna hade tillförts fakulteter och forskningsråd. Precis som man kunde 
vänta sig ledde den vilseledande föreställningen om en ”samlad” forskningspolitik till 
att statsanslagen till forskningen på eget programansvar i motsvarande mån kom att 
reduceras. Politiskt kunde det därigenom sägas, att pengarna från EU och stiftelserna 
skulle kompensera en motsvarande reduktion av statsanslagen till den forskarstyrda 
verksamheten. 
 
Den 1 januari 1997 fick stiftelserna nya styrelser, vilka är sammansatta på ett sådant sätt 
att det föreligger en viss personalunion med forskningsråden. Frågan har därmed blivit, 
om de stora finansiella resurserna, utan någon ändring av stiftelsernas ändamål, kommer 
kunna överföras från ”mode 2” till ”mode 1”. Huruvida en annorlunda sammansättning 
av styrelserna faktiskt kommer att få denna effekt, är ännu en öppen fråga. Det hänger 
på hur de nya styrelserna kommer att fungera i förhållande till forskarsamhället. 
Kommer ledamöterna att uppfatta sig som ansvariga i förhållande till sina respektive 
stiftelsernas ändamålsparagrafer, regeringens särskilda instruktioner eller 
normbildningen inom sina respektive ämnesgemenskaper? 
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Den sammanlagda effekten av dessa båda tillkommande institutioner för ”mode 2” blev 
i alla händelser – åtminstone under perioden från 1993 till 1996 – ingen marginell utan 
en kraftig relativ förskjutning bort från ett autonomt och kollegialt beslutsfattande. De 
nya och ”ersättande” forskningsmedlen förblev – åtminstone vad gäller EU – placerade 
utom räckhåll för det kollegialt och autonomt organiserade svenska forskarsamhälle, 
som utser fakulteter och forskningsråd. Resurserna förlades utom räckhåll för den 
viljebildning och det ansvarsutkrävande, som utmärker ett autonomt och kollegialt 
beslutsfattande. 
 
Också de gängse talesätten i form av nedsättande omdömen om forskarinflytande och 
akademisk rättsstatlighet verkar i samma riktning. De ständigt förekommande, positiva 
omnämnandena av ”mode 2” undergräver självklart motståndsviljan. De kommersiella, 
politiska och resignationsfilosofiska etablissemangen gör i denna fråga gemensam sak. 
 
Motståndaren för samtliga tre etablissemang är den institutionella vetenskapsteorin och 
den bakomliggande principiella hållning, som utgörs av den kritiska rationalismen. 
Därför är det viktigt, att också företrädarna för denna senare uppfattning försöker göra 
sig gällande i det offentliga samtalet om framtiden för den fria forskningen. 

 
Negativ och positiv frihet  

 
Från frihetlig synpunkt finns det skäl att beklaga, att det år 1993 blev ”mode 2” och inte 
”mode 1”, som tillfördes medel ur löntagarfonderna. Nu återstår den uppgiften att lösa 
för de nya styrelserna för stiftelserna. Likaså kvarstår det som en framtidsuppgift att 
söka åstadkomma en europeisk politik för ”mode 1”, som ersätter de kommissionsstyrda 
forskningsprogrammen – om det nu alls skall bedrivas någon forskningsstödjande 
verksamhet, som betalas av medlemsavgiften till unionen. 
 
Det för framtiden intressanta – i ljuset av den resignerade hållningen i The New 
Production of Knowledge – är hur den autonomt och kollegialt inriktade delen av 
forskarsamhället fortsättningsvis bör argumentera. Vilka svagheter i den gängse ”mode 
1”-uppfattningen var det som gjorde den svenska opinionen till ett så lätt offer för den 
kraftiga förskjutningen till förmån för ”mode 2”? Hur kunde det komma sig att det 
aldrig formulerades någon verksam kritik med utgångspunkt från idén om forskning på 
eget programansvar? 
 
Naturligtvis räcker det långt att hänvisa till tongivande universitets-, fakultets-, 
forskningsråds- och institutionsföreträdares uppenbara arbetsgivarintresse. Om man har 
ansvar för att säkra den långsiktiga finansiella basen för den egna verksamheten, är det 
svårt att samtidigt i principiella termer ”bita” den hand som föder. Resurser ger 
förutsättningar för instrumentering och byggenskap samt ger löner åt den yngre kadern 
av medarbetare i den egna närmiljön. 
 
Samtidigt hör det till bilden att även forskare och universitetslärare i framskjuten 
förtroendeställning ibland saknar förmåga att ställa detta slags frågor på sin spets. 
Utöver min första punkt om oförmågan att kunna skilja mellan inre och yttre 
organisation går det att urskilja två ytterligare svagheter. Bristerna gäller de autonomt 
och kollegialt inriktades förmåga att hävda ”mode 1” i förhållande till den generellt 
verkande ”mode 2”-tendensen. 
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Den andra svagheten, som jag här vill uppehålla mig vid, är också denna 
iögonenfallande. Vad jag syftar på är att ”mode 1”-förespråkarna så lätt låter sig 
vilseledas, då de har att parera den i politiska sammanhang vanliga tekniken att glida 
mellan två olika betydelser av uttrycket forskningens frihet – den ena negativ och den 
andra positiv. 
 
När uttrycket används negativt, syftar det på frånvaron av förbud mot att undersöka och 
rapportera. ”Forskningsproblem får fritt väljas”, ”[f]orskningsmetoder får fritt 
utvecklas” och ”[f]orskningsresultat får fritt publiceras”, som det står i det inledande 
kapitlet av den nu gällande högskolelagen, sjätte paragrafen. 
 
Jämfört vad som gäller i en diktatur är förekomsten av negativ frihet givetvis värd att 
notera. Inom ramen för ett demokratiskt styrelseskick, däremot, är den negativa sidan 
självklar. Det intressanta i sådana länder är den positiva aspekten. Organiseras 
fakulteter, forskningsråd, tjänstestrukturen, sättet att besluta om tjänstetillsättningar, 
forskningsmedel och examina på ett sådant sätt, att detta positivt främjar en autonomt 
och kollegialt styrd normbildning? Eller är det så att forskningen visserligen är ”fri” i 
negativ mening men att politiska och kommersiella krafter sätter normen för vad som är 
bra och dålig forskning? 
 
Att oförmågan att skilja mellan negativ och positiv frihet är en svag punkt framgår 
indirekt. Invändningen har knappast alls formulerats i samband med att EU:s olika 
forskningsprogram och löntagarfondsstiftelserna har tillåtits tränga undan den 
forskarstyrda verksamheten. Ändå finns det från ”mode 1”- synpunkt en uppenbar 
invändning att göra. Den är att dessa nya verksamheter faktiskt inte är forskarstyrda. 
Självklart får även fortsättningsvis problem, metoder och publicering fritt väljas. 
Avgörande från positiv synpunkt är emellertid, att det är politiker, byråkrater och 
företrädare för affärslivet – och inte den relevanta delen av forskarsamhället – som 
sätter normerna för vad som är god forskning. 
 
Likaså är det viktigt att hålla skillnaden mellan negativ och positiv frihet i minnet, då vi 
diskuterar olika former av avreglering och övergång till resultatstyrning. Frågan är vilket 
som är syftet med denna förändring. Är det att stärka de studerandes, forskarnas och 
lärarnas rätt att autonomt och kollegialt bestämma? Eller är det att förskjuta makten till 
högskolornas styrelser och centrala förvaltningar, så att dessa i större utsträckning kan 
fatta bindande beslut nedåt i organisationen med hjälp av ekonomiska incitament och 
rätt att auktoritativt fastställa och sluta kontrakt om anställningsvillkor och styrelseform 
på fakultets- och institutionsnivå?  
 
Positivt framställd innebär verksamhet på eget programansvar uttryckligen angivna 
rättigheter och skyldigheter för studerande, forskare och lärare i samband med 
antagning, beslut om studiemedel, examination, tillsättningar av tjänster och beslut om 
forskningsmedel. Systemet bör i huvudsak vara autonomt och kollegialt. Från rättslig 
synpunkt bör det vara inriktat på att slå vakt om den enskilde i hans eller hennes 
egenskap av akademisk medborgare inom sin högskola, sitt universitet eller i relation till 
sitt forskningsråd. 
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När beslut fattas, som berör den enskilde, bör systemet vara inriktat på att minimera 
utrymmet för godtycke och ogrannlaga behandling av meriter och kvalifikationer. Den 
andra sidan av denna långt drivna rättsstatlighet är naturligtvis en häremot svarande brist 
på flexibilitet och förmåga till omprioritering. Enskilda studenter, lärare och forskare, 
som kan bedömas missköta sina arbetsuppgifter, kan bara med uppbådande av 
synnerligen starka skäl skiljas från sina utbildningsplatser och akademiska befattningar. 
Arbetsrätten och formen för medinflytande bör alltid vara på den enskildes sida. Detta 
senare måste anses vara konstituerande för ”mode 1”. 
 
Ytterligare en viktig sak för att uppnå en positiv institutionalisering är förekomsten av 
specificerade anslag och anslagsposter för forskning och högre utbildning. Därigenom 
ges reella förutsättningar för ett eget beslutsfattande inom fakulteter och forskningsråd. 
En positiv politik innebär inte bara frånvaro av förbud. Den gör det även möjligt att 
själv bestämma – på verkstadsgolvet inom respektive lärosäte och inom respektive 
ämnesgemenskaper, vilka är gemensamma för samtliga högskolor och universitet. 
 
Den differentierade anslagsstrukturen fungerar som en av statsmakterna garanterad ram 
för den akademiska självstyrelsen på forskningsråds-, fakultets- och institutionsnivå. 
Om regering och riksdag fördelar anslagen till skilda områden, återstår högst begränsade 
möjligheter för rektorer, högskolestyrelser och centrala högskoleförvaltningar att söka 
åstadkomma en omprioritering inom ramen för givna resurser. Statsmakternas 
anslagspolitik kommer på det sättet att ta ställning för forskares och lärares eget 
bestämmande. 
 
Som den avgörande poängen framstår, att den rättsstatliga och specificerande 
inriktningen samtidigt tillgodoser två olika syften. Den lyckas på en gång tillgodose två 
önskemål. Det ena är önskan om autonoma och kollegiala ställningstaganden inom 
kretsen av forskare. Det andra är önskan från regering och riksdag om att i stora drag 
kunna bestämma proportioner mellan olika ämnesområden och vad beträffar 
lokalisering till skilda delar av landet. 
 

Spegelvändningen 
 
Hur provocerande denna dubbla inriktning på självstyrelse och ramstyrning kan 
uppfattas blev jag omedelbart varse, då jag tillträdde som statssekreterare i 
utbildningsdepartement på nyåret 1986. Det dröjde inte många dagar, förrän jag 
uppvaktades från den opolitiska tjänstemannanivån i finansdepartementet. Vad den 
utsända ville diskutera var ett förslag om total omläggning. Politiken borde ges rakt 
motsatt inriktning, menade dessa ambitiösa tänkare i det fördolda. 
 
Förslaget, som skulle spegelvända den dittills förda politiken, hade som första punkt en 
arbetsrättslig speciallagstiftning. Syftet med denna skulle vara att komma bort från 
systemet med fast anställda universitetslärare, öppna utlåtanden i samband med 
akademiska utnämningar samt rätten att överklaga 
 
En kraftfull övergång till det som med Gibbons’ terminologi från 1994 är ”mode 2” 
sades förutsätta studenter, lärare och forskare, vilka var väsentligt mjukare i ryggen än 
de dåvarande samt att vi snarast möjligt borde försöka komma bort från inslaget av 
autonomt och kollegialt beslutsfattande. Botemedlet hette treåriga förordnanden för 
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samtliga befattningshavare och konsekvent styre av rektorer och högskolestyrelser. Vi 
borde även politiskt utnyttja det vida spridda missnöjet med att högskolan var alltför 
”byråkratisk”. 
 
Nästa viktiga del av det tänkta programmet var borttagandet av alla specificeringar i 
anslagssystemet. Rätt linje sades vara ”ett anslag per högskola”. Genom en sådan reform 
skulle regering och riksdag kunna säkerställa maximal makt åt rektor och styrelse vid 
varje lärosäte. Högskolornas förvaltningar skulle lockas med det utomordentliga 
framsteg för tanken om en ”effektiv” styrning, som en sådan ordning skulle kunna 
framställas innebära. 
 
Riksdagen troddes kunna övertygas med argumentet, att enskilda riksdagsledamöter 
skulle få plats i ”sina” respektive högskolestyrelser och där tillsammans med ”sina” 
rektorer och centralförvaltningar få styra och ställa med ett enda jätteanslag per lärosäte. 
Rektorer, högskolestyrelser och centralförvaltningar skulle inte behöva vara bundna av 
några lagfästa rättigheter för några interna beslutsorgan bestående av studerande, lärare 
och forskare. Detta i kombination med treåriga förordnanden skulle ”äntligen” göra det 
möjligt att ”styra” denna från medeltiden kvarblivna struktur. 
 
Inom utbildningsdepartementet skulle det efter en tänkt reform krävas avsevärt färre 
tjänstemän, hette det vidare. Det enda, som skulle behöva göras var att läsa 
verksamhetsberättelser från högskolorna samt att hjälpa regeringen med vissa 
översiktliga bedömningar beträffande vilka ekonomiska ”resultat” och vilken ”relation 
mellan input och output”, som förelåg vid en jämförelse mellan de 30 à 35 högskolorna. 
 
På grundval av studiet av ett antal ”nyckeltal” skulle det kunna föreligga en opolitisk 
norm som underlag för en fortgående omfördelning av statsanslagen till de från 
ekonomisk synpunkt mest effektiva enheterna. På det sättet skulle regering och riksdag 
effektivt kunna bekämpa såväl kvardröjande ”mode 1”-förespråkare som pockande 
”särintressen”. De senare kunde visa sig både som uppvaktningar från de olika 
regionerna och som intressenter inom och utom högskolan för olika forsknings- och 
utbildningsområden. 
 
Frånsett upprättandet av nya högskoleenheter skulle forsknings- och högskolefrågorna 
på det sättet kunna dras ut ur det vanliga regerings- och riksdagsarbetet. Det skulle 
kunna ske genom att den praktiska hanteringen och normeringen decentraliserades till 
de 30 à 35 rektorerna och högskolestyrelserna. Andelen ”mode 2” skulle på det sättet 
successivt kunna öka i förhållande till ”mode 1”, utan att regering och riksdag centralt 
behövde ta ansvar för en sådan utveckling. 
 
Viktigast av allt var emellertid, att skattefinansieringen på det föreslagna sättet 
långsiktigt skulle kunna dras ned och ersättas av avgiftsfinansierad uppdragsforskning 
och uppdragsutbildning. Högskolan skulle på det sättet kunna bli ordentligt 
”konkurrensutsatt”, genom att den tvingades hävda sig på en fri marknad för 
utbildnings- och konsulttjänster. Naturligtvis finns det forskning utan effektiv 
efterfrågan på marknaden, erkände den utsända. Genom den föreslagna modellen skulle 
emellertid priset på ”verklig” grundforskning tydligt kunna urskiljas och göras till en 
kulturpolitisk riksdagsfråga. 
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Idén var således att förvandla hela det svenska systemet för forskning och högre 
utbildning till en konsekvent ”mode 2”- struktur. Att finansdepartementets opolitiska 
tjänstemän och deras bakomliggande inspiratörer inom riksrevisionsverket och bland 
OECD:s experter var beredda att gå till frontalattack på så hög principiell nivå är värt att 
notera. Det säger något väsentligt, menar jag, om de underliggande konfliktlinjerna. 
Distinktionen mellan negativ och positiv frihet är ett högst användbart analysredskap – 
av intresse inte bara för statsvetenskapliga teoretiker. 
 

Resurser och beslutsmakt  
 
Med tanke på välkomsthälsningen gick det under de följande åren bättre än vad jag 
vågade hoppas den där snöiga januaridagen i mitten av 1980-talet, på vägen tillbaka från 
lunchrestaurangen på de smala, halkiga gatorna runt Mynttorget. Under perioden från 
1986 till 1991 lyckades den dåvarande regeringen – i stället för att överge den positiva 
inriktningen – förstärka de studerandes, forskarnas och lärarnas rättsliga ställning samt 
främja grundforskningen och den grundläggande utbildningen. I stället för att aktivt 
motverka ”mode 1” inriktade vi oss på att ta bort regionstyrelserna, att decentralisera 
rätten att organisera utbildningslinjer samt att åstadkomma en förbättrad 
studiefinansiering. 
 
Förändringar till stöd för ”mode 2” och för att motverka ”mode 1” kunde förverkligas 
först efter regeringsskiftet 1991. Inte heller då blev det emellertid några påfallande stora 
förändringar i den akademiska arbetsrätten och systemet för kollegialt ansvar. Vissa 
bestämmelser om interna beslutsorgan togs bort och statsmakterna började betala 
”studentpeng” och ”prestationsersättningar” i stället för att bekosta utbildningsplatser. 
Ingetdera har – i varje fall inte ännu – haft någon märkbar effekt på ”mode 1”. På det 
principiella planet är det förvisso bäddat för en katastrof. Det lönar sig att sänka 
kvaliteten, ty det ökar andelen examinerade. Motsvarande gäller för de vetenskapliga 
kraven. Utsikterna för ”mode 2”-finansiering ökar i den mån en institution skaffar sig 
rykte för att ”tvärvetenskaplig”. 
 
Att några större olyckor faktiskt har inträffat vore emellertid fel att säga. Som det i 
praktiken har blivit fortsätter universiteten att vårda ett stort inslag av ”mode 1”. Min 
tolkning är att detta beror på en vida utbredd och synnerligen sund skepsis inför alla 
administrativa nymodigheter. På verkstadsgolvet tar ingen på riktigt allvar det myckna 
talet om ”styrsystem”, ”incitament” och liknande. Paradoxalt nog verkar det vara detta, 
som under 1990-talet har räddat universiteten från den säkra undergång, som de skulle 
ha gått till mötes om lärare och forskare hade följt givna instruktioner. 
 
Högskoleledningarnas uppifrån påbjudna fraser om ”kvalitetsarbete”, ”resultatstyrning” 
och liknande faller därigenom i stor utsträckning på hälleberget. Dock är jag inte så 
alldeles säker på att det i längden kommer att räcka med professionell självkänsla som 
skyddsvall mot det nya ”styrsystemets” anspråk på att genom ekonomiska incitament 
kunna ”förnya” forskning och högre utbildning. Förr eller senare riskerar skyddsvallen 
att brytas igenom. Då finns risken, att det går med universiteten som det gick med 
banksystemet under senare delen av 1980-talet. Om incitamenten inte ligger i linje med 
”mode 1”, kan mycket komma att raseras på kort tid. 
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Det huvudsakliga tillbakaträngande av ”mode 1”, som faktiskt har inträffat, kom att äga 
rum på ett annat sätt än vad finansdepartementets opolitiska tjänstemän förespråkade på 
nyåret 1986. Vad som kom i stället för ett kraftfullt nedbrytande av arbetsrätten och 
anslagssystemet efter 1991 var en kraftigt förskjuten finansieringsstruktur, som värderar 
enligt ”mode 2”-kriterier. Makten över betydande delar av den svenska forskningen 
övergick från fakulteter och forskningsråd till EU:s administrativa beslutssystem och 
styrelserna för de nyinrättade stiftelserna. 
 
Enligt min mening skulle denna maktförskjutning inte ha behövt bli så långtgående, om 
”mode 1”-försvaret bättre hade förmått avslöja politikernas och högskoleföreträdarnas 
sätt att argumentera. I tid och otid talar sig dessa varma för den akademiska friheten. 
Vad de menar är emellertid mer makt åt rektorer och högskolestyrelser. Eget 
programansvar, som jag ser det, innebär civilkurage och eget beslutsfattande för 
studenter, forskare och lärare inom de olika områdena. 
 
Att rektorer och högskolestyrelser får mer rådrum ger ingen ökad positiv frihet för 
studenter, forskare och lärare. Lika litet som inom arbetslivet i övrigt är en 
maktkoncentration till företagets högsta ledning någon garanti för en stark arbetsrätt och 
ordnade former för medinflytande för studenter, lärare och forskare på den akademiska 
motsvarigheten till verkstadsgolvet. 
 
Överhuvudtaget bör ingen ”mode 1”-teoretiker låta sig luras av den enkla illfundigheten 
att tala om forskningens frihet i negativ i stället för positiv bemärkelse. Självklart råder 
det inte förbud att undersöka och publicera. Ett sådant påpekande är stenar i stället för 
bröd i en väl befäst demokrati på 1990-talet. Den positiva frågan gäller resurser och 
beslutsmakt hos dem som tillbringar sina vardagar i laboratorier, föreläsningssalar, 
seminarierum och bibliotek. 
 

Uppdrag utan beställare 
 
Därmed är jag framme vid den tredje svaga punkten i sättet att försvara ”mode 1”. 
Också här borde analysen lätt kunna göras avsevärt starkare med stöd av en smula 
eftertanke och en aning mera civilkurage inom forskarsamhället. Vad jag syftar på är 
principiella ”mode 1”-förespråkares benägenhet att i praktiken tolerera idén om att det 
skulle kunna finnas någon ytterligare kategori mellan uppdragsforskning och forskning 
på eget programansvar. Det jag tänker på är ett slags forskning, som varken är beställd 
eller styrd av forskarna själva. 
 
Uppdrag utan beställare är min beteckning på denna mellankategori. En sådan 
verksamhet förekommer i stor skala sedan ungefär femtio år tillbaka. Genom 
förekomsten av detta slags undersökningar undandras väldiga och växande resurser 
såväl företagens och myndigheternas medvetet bedrivna utvecklingsarbete som 
forskningen på eget programansvar. 
 
Forskarna tvingas förödmjuka sig till att söka drapera sin ”mode 1”-forskning i det slags 
nyspråk, som är gångbart inom respektive sektoriell verksamhet och nu senast också 
inför byråkraterna i Bryssel och de nya stiftelsernas utanför forskarsamhället ansvariga 
beslutsorgan. På motsvarande sätt riskerar de praktiskt drivande aktörerna – inom och 
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utom den offentliga sektorn – att sakna erforderliga principiella incitament och möjligen 
också ekonomiska resurser att faktiskt beställa vad de önskar. 
 
Andra världskriget utgör här en skiljelinje. Dessförinnan fanns bara två alternativ. Den 
ena möjligheten var att företagare, politiker och myndighetschefer utredde och 
utvecklade i egen regi. Aktörerna på marknaden och i politiken bestämde själva vilka 
frågor, som de önskade få besvarade. Vid behov hyrde de experter, som kunde hjälpa 
dem att finna svaren. Alternativet var att behandla praktiska frågekomplex enligt ”mode 
1”. På det sättet fann tekniken, medicinen och lantbruksforskningen sin nuvarande form 
med de filosofiska fakulteterna som förebild. Det skedde under perioden från 1871 till 
1939. 
 
Historien om vad som hände under och efter andra världskriget är ännu ofullständigt 
skriven. Konturerna synes emellertid vara följande: 
 
På den militära sidan lyckades statsmakterna utveckla flygplan, u-båtar, stridsvagnar och 
radarsystem på vad som i efterhand framstår som en häpnadsväckande kort tid. 
Motsvarande gäller de praktiskt viktiga sätten att ersätta svåråtkomliga livsmedel, 
bränslen, gummidäck, textilier och andra förnödenheter på den civila sidan. På båda 
hållen skedde detta utvecklande genom planmässigt gjorda och uppföljda beställningar. 
Härav drogs inte bara i Sverige utan ännu mera i de krigförande länderna slutsatsen, att 
demokratiernas vetenskapliga kapacitet även i fredstid borde kunna effektiviseras. 
”Forskningen” borde kunna göras både mer verkningsfull och mer kostnadseffektiv, om 
den också när det inte var krig organiserades enligt modellen att uppställa mål för vad 
som skulle utvecklas till fördel för folkhushållet och det nationella försvaret. 
 
Brittiska forskningspolitiker under andra världskriget hänvisade ofta till en ambitiös 
debattskrift med denna inriktning. Det var John Bernals bok från 1939 om The Social 
Function of Science. Emellertid är jag inte så säker på att dennes synnerligen abstrakta 
idéer i praktiken spelade så stor roll. Förmodligen var det mer handfasta och närliggande 
erfarenheter, som bidrog till den kommande utvecklingen. 
 
Sättet att dra fördel av andra världskrigets erfarenheter blev särskilda institut för 
specificerade ändamål samt politiskt och korporativt sammansatta delegationer för 
byggforskning, energiforskning, miljöforskning och motsvarande inom i stort sett alla 
sektorer av det efterkrigstida samhället. Poängen är därvid inte expansionen i olika 
praktiska riktningar utan den form som gavs åt utvidgningen. Minsta gemensamma 
nämnaren för denna – om jag så får uttrycka mig – yngre sektorsforskning blev, att den 
inte utvecklades på samma sätt som den tekniska, medicinska och agrara forskningen 
hade gjort under det halvsekel, som föregick andra världskriget. 
 
Om man så vill kan man säga, att de juridiska och teologiska fakulteterna rymmer den 
allra äldsta, många hundra år gamla sektorsforskningen. Efter 1945 valdes en annan 
princip. Ett antal nya områden institutionaliserades. Detta skedde inte enligt principen 
om forskarstyrda fakulteter och forskningsråd utan enligt idén om uppdrag utan 
beställare. 
 
Varken storföretagen eller politikerna hade längre några specifika önskemål om vad som 
borde utredas och utvecklas med stöd av statsmedel. Det enda organisatörerna var klara 
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över var, att ett ”område” borde bearbetas samt att detta inte borde ske på forskarnas 
eget programansvar. Forskningen inom de nya områdena skulle bli något annat än den 
sektorsforskning, som hade organiserats före 1939. 
 
Intuitivt hade dessa efterkrigstida organisatörer klart för sig innebörden av vad Michael 
Gibbons och hans medförfattare på 1990-talet kallar ”mode 2”. Denna gentemot det 
självstyrande forskarsamhället misstrogna analys blev den intellektuella grunden för de 
senaste femtio årens miljardrullning i mellanrummet mellan forskarstyre och verklig 
uppdragsforskning. 
 
Politiskt tillsatta styrelser och särskilt anställda byråkrater – men inte forskarna inom 
respektive områden – har haft uppgiften att bestämma vad som är mer eller mindre 
angeläget. Skarpa iakttagelser om denna förvaltningspolitiska aspekt görs av Ulf 
Sandström i hans bok Forskningsstyrning och anslagspolitik från 1996. Denne har 
undersökt arbetssättet inom forskningsstödjande organisationer med olika inplacering 
längs skalan från riktiga uppdrag till arbete på eget programansvar. Inslaget av 
forskarstyre gör en avgörande skillnad. 
 
Maktpolitiskt är det lätt att förklara, varför alla etablissemang av någon betydelse under 
de senaste femtio åren har velat ha sin egen legitimerande sektorsforskning. Ändå är det 
viktigt att inte förlora den här aktuella sakfrågan om svaga punkter i ”mode 1”-försvaret 
ur sikte. De som institutionaliserade denna yngre sektorsforskning gjorde en 
felbedömning, som den allmänna samhällsdebatten och ”mode 1”-teoretikerna vida 
bättre borde ha kunnat påtala. 
 
Politiskt och kommersiellt styrd forskning förutsätter – för att vara framgångsrik – att 
någon bestämd aktör vill ha någon bestämd fråga besvarad eller någon bestämd produkt 
med bestämda egenskaper framtagen. Det kravet hade varit uppfyllt inom ramen för 
krigshushållningen men förelåg i betydligt mindre utsträckning efter 1945. Under 
fredstida förhållanden utgörs bara begränsade delar av statsmakten av aktörer, som kan 
bestämma vilka i förväg specificerade krav de vill ställa på statens vägnar. 
 
Förmodligen är det bara inom försvarsområdet, som politikerna på ett bra sätt kan 
formulera konkreta uppdrag - att utveckla flygplan och liknande. På den civila sidan kan 
regering och riksdag normalt bara uttrycka fromma förhoppningar om bättre produkter 
och processer. De huvudsakliga styrmedlen är skatter, subventioner och lagstiftning till 
skydd för hälsa, miljö, arbetarskydd och motsvarande. 
 
Med hänsyn till att större delen av den civila produktionen faktiskt tillkommer inom 
ramen för en marknadshushållning vore det vida bättre, anser jag, om vad som i dag är 
uppdrag utan beställare i stället bedrevs enligt ”mode 1”. Ty det skulle förmodligen i 
praktiken leda till att forskarna – på eget ansvar och i vida större utsträckning än hittills 
– verkligen kom att vända och vrida på såväl verklighetsomdömen som värdeomdömen 
och praktiska rekommendationer. Miljöerna skulle bli starkare och möjliga för de 
urskiljbara beställarna att vända sig till dessa miljöer för att ge verkliga uppdrag. Den 
politiska och kommersiella attraktiviteten hos medicinska, tekniska och 
lantbruksvetenskapliga fakulteter visar vad vi lämpligen borde försöka åstadkomma 
också inom andra områden – med femtio års fördröjning. 
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Under andra hälften av 1980-talet trodde vi som då arbetade med forskningspolitiken, 
att en brytpunkt var inom räckhåll. Den dåvarande regeringen och dess medarbetare – 
det var framför allt Gudmund Larsson och Björn von Sydow som arbetade med detta – 
introducerade i 1990 års forskningsproposition en metod, som vi trodde skulle kunna 
visa sig långsiktigt framkomlig. Metoden innebar, att delegationer inom det tekniska 
och sociala området successivt skulle ombildas till vanliga forskningsråd med forskarna 
inom området som ansvariga. På så sätt skulle det kunna ske ett långsiktigt närmande 
till formen för den äldre och – som vi ansåg – framgångsrika forskningen inom de 
tekniska, medicinska och lantbruksvetenskapliga områdena. 
 
Så kom då 1990-talet med det dramatiska och plötsliga undanträngandet av ”mode 1” 
för att politiskt rymma finansieringen av EU:s olika program för byråkratistyrd 
forskning samt för löntagarfondsstiftelserna. ”Mode 2” blev helt plötsligt förvandlat från 
att ha varit problematiskt till att åter utgöra något förebildligt och löftesrikt inför 
framtiden. Förskjutningen inträffade i båda fallen som led i en större politisk 
omläggning.  
 
Själv trodde jag kring år 1990, att bortfallet av det kalla kriget på allvar skulle kunna 
öppna för en omprövning de historiska missgrepp, som hade kommit att göras till följd 
en vantolkning av andra världskrigets erfarenheter. I stället hände raka motsatsen. 
Resultatet blev två nya stora verksamheter, vars innebörd var uppdrag utan beställare. 
Till yttermera visso kom denna missriktade hantering för första gången på femtio år att 
legitimeras principiellt av resignationsfilosofer sådana som Michael Gibbons och hans 
medförfattare. Här kunde man verkligen tala om historiens ironi. 
 

”Mode 1” som motprojekt 
 
Principiellt intresserade människor har ofta svårt att föreställa sig, att det inte alltid finns 
goda skäl bakom den faktiskt förda politiken. Inte minst vill studenter, forskare och 
lärare gärna föreställa sig, att just deras verksamhet måste vara vägledd av genomtänkta 
principer och väl bearbetade historiska erfarenheter. Så är det emellertid knappast, som 
jag här har sökt visa. Också inom politiken rörande forskning och högre utbildning har 
det genom åren begåtts – och begås det hela tiden nya – misstag med stora praktiska 
konsekvenser. Det stämmer till ödmjukhet men inte till resignation. 
 
Som beskrivning har tesen i The Production of Knowledge mycket som talar för sig. 
Starka strukturella krafter inom politik och företagsamhet är på väg att röja ”mode 1” ur 
vägen. Tendensen är utan tvekan, att ”mode 2” är på väg att segra över hela linjen. Inte 
minst talar de internationella underrättelserna i en sådan riktning. Men det är, som sagt, 
inte konstaterandet utan värderingen och den praktiska rekommendationen, som det 
finns skäl att diskutera. 
 
Förutsägelsen om en snar undergång för ”mode 1” ingår i ett allmänt mönster av 
tilltagande kortsiktighet beträffande den sociala och kulturella infrastrukturen. Det är 
inte bara ”mode 1” utan också den grundläggande skolan, sjukvården och de kulturella 
institutionerna, som eftersätts när våra förtroendevalda inte lyckas omprioritera till 
fördel för det långsiktigt mest betydelsefulla. 
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Medlemsländernas regeringar låter i dag arbetslösheten permanentas på nivåer, som är 
vida högre än vad folkmajoriteterna förutsatte, när välfärdsstaten fick sin nuvarande 
principiella form under de trettio första åren efter andra världskriget. Som följd av den 
alltför höga arbetslösheten räcker inte skatteunderlaget för att väl tillgodose gjorda 
åtaganden. Samtidigt ökar utgifterna. Inte minst sker detta till följd av sagda 
arbetslöshet. Följden blir en spiral av allt större kortsiktighet inom såväl politik som 
näringsliv. 
 
Så mycket viktigare framstår det att motsätta sig den defaitistiska hållning i fråga om 
värdering och rekommendation, som genomsyrar The New Production of Knowledge. 
Som normativ teori är ”mode 1” väl utvecklad. Låt oss inte glömma detta. Vad som ger 
styrsel åt detta första ”mode” är den institutionella vetenskapsteorin och den filosofiska 
hållning, som utgörs av den kritiska rationalismen. Michael Gibbons och hans 
medförfattare väljer typiskt nog att avstå från varje som helst polemik mot denna teori. 
Bokens författare klarar uppenbarligen inte att argumentera i förhållande till bästa 
möjliga formulering av motsidans argument. 
 
Problemet ligger inte på det principiella utan på det praktiska planet. De tre svagheterna 
i det faktiska handlandet – oförmågan att till vardags skilja mellan inre och yttre 
organisation, positiv och negativ frihet samt den alltför stora toleransen gentemot 
uppdrag utan beställare – undergräver på längre sikt förutsättningarna för ”mode 1”. 
Bristen på analys hindrar förespråkarna från att klart se vad som är uppgiften. Den är att 
tjäna som motprojekt gentemot den ständigt närvarande frestelsen att låta historien ha 
sin gång. 
 
Vaktslåendet kring den kritiska rationalismen förutsätter en aktiv inställning. En 
autonomt och kollegialt styrd forskning är inte dömd att försvinna på det sätt som 
Michael Gibbons tänker sig. Men den är heller inte naturlig. Ständigt på nytt behöver vi 
tänka igenom våra argument, våra institutioner och vårt sätt att presentera vad vi menar 
med ”mode 1”. Annars blir profetian i The New Production of Knowledge 
självuppfyllande. Verksamheten på eget programansvar försvinner, och det enda som 
återstår blir att verka som konsult och tillfällighetsdebattör enligt ”mode 2”. 
 
Eller, annorlunda uttryckt: att vilja dra en lättnadens suck efter det kalla kriget är föga 
välbetänkt för den fråga det här gäller. Den kritiska rationalismen blir troligen svårare, 
inte lättare, att hävda i takt med att de totalitära ideologierna bortfaller som motbild i det 
allmänna medvetandet. Samtidigt ökar rimligen betydelsen av en politiskt och 
kommersiellt oberoende kunskapsprövning, om demokratin och kapitalismen framdeles 
skall söka orientera sig på egen hand och i sin egen rätt. 
 
Utan stöd av de skräckbilder, som diktaturerna under större delen av 1900-talet har 
tillhandahållit, är det lockande att vilja återvända till tiden före 1914. Som alternativ till 
de praktiskt vanskliga principerna folksuveränitet och mänskliga rättigheter frestar 
föreställningarna om furstesuveränitet och statsnytta som grund för legitimiteten. 
Problemet med dessa äldre idéer, å andra sidan, är att de inte går att försvara 
intellektuellt och knappast heller från synpunkten att de skulle vara särdeles 
befrämjande för den samhällsekonomiska effektiviteten. 
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Avgörande inför 2000-talet tror jag kommer att vara vår förmåga att förhindra, att 
”mode 1” nedsjunker ett gruppintresse, vars betydelse för alla människor vi inte förmår 
klargöra. 
 
Värdet av fri forskning får demokratisk tyngd och substans i den mån forskare, politiker 
och näringslivsföreträdare lyckas förbinda den institutionella vetenskapsteorin med 
dygderna folkbildning, civilkurage och öppen diskussion. Om det skall bli något av med 
dessa medborgerliga och yrkesmässiga dygder i praktiken, behöver det någonstans sättas 
ett mönster. Det mönstret är det av Michael Gibbons och hans medförfattare så 
förkättrade verksamheten på eget programansvar.. 
 

Referenser 
 
Bernal, John D. The Social Function of Science. London: Routledge Kegan & Paul, 
1939. 
 
Björklund, Stefan. En författning för disputationen. Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 1996 (= Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 124). 
 
Böök, Fredrik. ”Tal vid Tegnérfesten i Lund”, Svenska Dagbladet. 5 oktober 1940. 
 
Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. London: Hamish Hamilton, 
1992. 
 
Gibbons, Michael et al. The New Production of Knowledge. London: Sage, 1994. 
 
Gustavsson, Sverker. ”Where Research Policy Erred”, pp. 45-58 in Peter R. Baehr & 
Björn Wittrock, eds., Policy Analysis and Policy Innovation. London: Sage, 1981. 
 
Hobsbawm, Eric. Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991. London: 
Michael Joseph, 1994. 
 
Popper, Karl. The Open Society and Its Enemies. London: Routledge & Kegan Paul, 
1945. 
 
Sandström, Ulf. Forskningsstyrning och anslagspolitik. Stockholm: 
Byggforskningsrådet, 1996. 
 
Sydow, Björn von. ”Sektorsforskningens reorganisation”, s. 196-214 i Thorsten Nybom, 
red., Universitet och samhälle. Stockholm: Tidens förlag, 1989. 


