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Abstract:  

 This thesis analyzes the struggle of the last decade to improve the quality of Swedish science 

and how the methods towards this goal can be understood from different scientific traditions. 

By studying the latest research proposals by the Swedish government it shows a development 

towards viewing all the sciences as natural sciences in certain aspects. It argues that the notion 

of scientific peers being the same for the natural sciences and the human sciences is a 

problematic assumption, when it comes to evaluating the human sciences through certain 

quantitative methods. It further argues that whether or not this assumption is true for a certain 

discipline is essential for the adequacy of these evaluation methods. It also tries to make a first 

assessment  of whether or not the discipline of Swedish economic history is indeed suitable 

for this kind of evaluation.    
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Inledning 

Den här uppsatsen tar avstamp i en debattartikel från 2006, där ekonomhistorikern och 

nationalekonomen Daniel Waldenström undersöker hur internationell svensk ekonomisk- 

historisk forskning har varit sedan 1970.
1
 Detta görs bland annat genom att studera 

publiceringsfrekvensen i internationella ekonomisk historiska tidskrifter. Waldenström visar 

på ett tämligen övertygande sätt att svenska ekonomhistoriker publicerar sig i betydligt lägre 

grad i internationella tidskrifter än sina nordiska kollegor. Han visar också att svenska 

nationalekonomer och företagsekonomer publicerar sig internationellt i betydligt högre 

utsträckning än svenska ekonomhistoriker. 

Waldenström går vidare med att försöka förklara vad detta förhållandevis dåliga resultat beror 

på. Han lyfter det faktum att svensk ekonomisk historisk forskning i stor utsträckning skrivs 

på svenska vilket försvårar en publikation i en internationell tidskrift. Vidare så skrivs 

avhandlingarna främst i monografi-format vilket också lämpar sig dåligt för tidskrifts-

publikation. Till sist lyfter Waldenström svenska ekonomhistorikers brist på kunskaper inom 

statistik och ekonomisk teori. Han menar att det går att publicera sig internationellt utan dessa 

kunskaper, men disciplinens tongivande tidskrifter (Journal of Economic History, 

Explorations in Economic History, Economic History Review samt Eurorean Review of 

Economic History) kräver att forskaren behärskar modern ekonomisk teori och avancerad 

ekonometri. Avslutningsvis menar Waldenström att disciplinen inte ska upphöra med sin 

svenska kvalitativa forskning i bokform. Men att den samtidigt bör skapa 

incitamentsstrukturer för forskning som kan publiceras i internationella tidskriter.
2
 

Waldenströms analys tycks både rimlig och övertygande. För att svensk ekonomisk historisk 

forskning ska kunna publiceras i internationella tidskrifter så krävs det att forskningen riktas 

åt ett håll som är intressant i dessa forum, det krävs också att den använder ett språk som är 

gångbart samt att den använder sig av en publiceringsform som lämpar sig för dessa 

tidskrifter.  

Anledningen till att en hög internationaliseringsgrad är viktig, menar Waldenström beror på 

att ett forskningsfält måste uppnå en kritisk massa av utomstående forskare som kan granska 

forskningen för att man ska kunna försäkra sig om dess kvalité.
3
 Påståendet om ett behov av 

en kritisk massa för att kunna uppnå god forskning kan dock tyckas problematiskt, detta då 

                                                 
1
 Waldenström (2006) passim. 

2
 Waldenström (2006) s. 37-38. 

3
 Waldenström (2006) s. 27. 
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det implicerar att små forskningsfält med en expertis bunden till ett litet antal individer inte 

kan bedriva god forskning. Vilket sannolikt skulle höja ett och annat ögonbryn i 

forskarvärlden. Dekonstruerar man argumentationen i debattartikeln så säger den - att svensk 

ekonomisk historia i högre utsträckning måste skriva på engelska, ha en kvantitativ inriktning 

och publicera sig i artikelform, för endast då kan disciplinen ansluta sig till den internationella 

forskningen och på så sätt uppnå den kritiska massa som behövs för att kunna försäkra sig om 

att god forskning bedrivs. Det finns förvisso en del reservationer om att även annan 

ekonomisk-historisk forskning har sin nytta, men i relation till påståendet om den kritiska 

massan kan den teoretiskt aldrig bli av lika god kvalitet.  

Artikeln kommer som ett svar på en av dåvarande högskoleverkets (den myndighet som 

numera kallas Universitetskanslersämbetet) utvärderingar om olika discipliners 

internationaliseringsgrad, där ekonomisk historia enligt Waldenström får ett oförtjänt positivt 

och empiriskt ogrundat omdöme. I rapporten Utvärdering av ämnet ekonomisk historia vid 

svenska universitet talas det flitigt om hur internationaliserat ämnet är i olika sammanhang, så 

som grundnivå, forskarutbildning och inriktning på forskningen.
4
 I regel är utvärderingen nöjd 

med den goda internationaliseringsgraden men uppmuntrar samtidigt ett ökat arbete för att 

internationalisera disciplinen. Emellertid är det högst anmärkningsvärt att i den 121 sidor 

långa utvärderingen, finns inte en enda diskussion om varför internationaliseringen är bra för 

forskningen. När anledningen till varför ökad internationalisering är något positivt inte anges 

blir det nämligen svårt att förhålla sig till hur bra inslag av internationell forskning är i 

undervisningen, eller vad ett visst internationellt konferensdeltagande kan säga om 

disciplinens tillstånd. Detta problem blir betydligt mindre hos Waldenström som ser den typ 

av internationalisering som han förspråkar som en metod att uppnå en kritisk massa, där 

läsaren på ett tydligare sätt kan förstå hur internationaliseringsgraden direkt påverkar 

disciplinens kvalitet.  

Även om Waldenström förvisso tar det vetenskapsteoretiska resonemanget om 

internationaliseringens roll för en disciplins kvalitet ett steg längre än vad högskoleverkets 

utvärdering gör så saknar denna fortfarande en fundamental byggsten i det teoretiska 

resonemanget.  Vad som inte beläggs av Waldenström är varför fler kockar är en förutsättning 

för en bättre soppa, för att kasta om ordspråket. Den här uppsatsens intresse är att förstå vari 

en internationalisering av svensk ekonomisk historia genom en tydligare koppling till ett 

                                                 
4
 Högskoleverkets rapportserie 2003:11 R, passim. 
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utvärderingssystem kopplat till välrenommerade internationella tidskrifter vunnit 

vetenskapligt värde, samt hur dessa resonemang förhåller sig till disciplinens 

vetenskapstradition. En fråga för disciplinens framtid som är ytterst relevant då framtida 

satsningar och styrning rimligen formas i relation till en förståelse av vad som är värdefullt 

och attraktivt för disciplinen, respektive vad som inte är det.
5
 

Problemet 

Avsaknaden av en tydlig definition och tydliga mål för en internationaliserad forskning kan 

vara både bra och dåligt. Det ligger i forskningens kärna att man inte kan veta vad som 

kommer att vara fördelaktigt eller ej, innan det att man har prövat, och internationellt 

vetenskapligt samarbete innebär möjligheter för nya idéer och utbyten. Detta kan vara en av 

förklaringarna till att meningen med internationaliseringen inte specificeras av 

högskoleverket. Problematiken uppstår dock i nästa steg, det steg då man liksom 

Waldenström vill prioritera viss forskning framför annan, eller förespråka vissa normer för det 

vetenskapliga arbetet, så som visst språkbruk, metoder och publiceringsform framför andra. 

Då kan man inte längre rimligtvis nöja sig med halvfärdiga resonemang. Följaktligen är det 

centralt för den som vill argumentera för en ökad och specifik form av internationalisering av 

svensk ekonomisk historia att förstå och redogöra för hur denna kan förklaras generera ökad 

kvalitet. I detta fall lämnar både Waldenström och tidigare Högskoleverkets utvärdering 

mycket övrigt att önska. 

Då forskningspolitik och strategiska inriktningar är något som växer fram i samspel mellan 

dels politiker men också akademiker och olika utvärderingsgrupper finns en viss risk att 

kommunikationen dem emellan inte alltid är vad den borde vara. Det kan rimligen uppstå 

både missförstånd och meningsskiljaktigheter mellan dels forskare och politiker, men också 

forskare sinsemellan. Det faktum att det kausala sambandet mellan en viss typ av 

internationalisering och en kvalitetsökning/något som är åtråvärt inte kan klarläggas i två fall 

som båda vill säga något om disciplinens tillstånd ligger till grund för uppsatsens tes. 

                                                 
5
 Waldenström publicerade även en mer utförlig version av artikeln i Scandinavian Economic history Review, se 

Waldenström (2005) s. 50-77. Artikeln fick skarp kritik dels för bristande kvantitativa data, men också för att 

den pekade ut en viss typ av ekonomisk historia som tongivande för hela disciplinen baserad på 

nationalekonomiskt intresse. Se Sjögren (2005) s. 78-80 och Knutsen (2005) s. 81-86. Kritiken bemötte 

emellertid inte påståenden om huruvida kvaliteten skulle kunna förbättras genom att öka antalet peers med hjälp 

av en specifik internationaliseringsprocess. 
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Nämligen att detta kausala samband är komplicerat i fallet ekonomisk historia. Waldenströms 

artikel och Högskoleverkets rapport är i sig inte tillräckligt intressanta för att motivera denna 

studie. Men de båda föranleder frågan om hur denna typ av resonemang har förståts i 

utvecklingen dagens forskningspolitik.  

Fokus ligger alltså på mötet mellan det inomdisciplinära i ekonomisk historia och 

forskningspolitikens krav på den statsfinansierade forskningen. Forskningspolitiken har 

förvisso en samhällelig dimension då folkvalda politiker har sista order i många frågor, 

samtidigt har den dock en teknisk dimension som inte nödvändigtvis är politiskt betingad. 

Den som handlar om hur man uppnår de mål som är utsatta, i det här fallet en ökad kvalitet. 

Det är rimligt av politiker att ställa krav på den forskning som bedrivs i Sverige, det sker ju 

ändå med samhällets pengar och detta krav i sig bör i min mening inte ifrågasättas av 

forskare. Vad som däremot är viktigt för forskarsamhället är att ständigt övervaka hur de 

samhälleliga målen är ämnade att uppnås. Detta då det är en fråga av teknisk natur och inte 

politisk i den bemärkelsen. Uppsatsens fokus ligger sålunda i att förstå den tekniska logiken 

kring hur en ökad internationalisering av svensk ekonomisk historia är ämnad att förbättra 

disciplinens kvalitet. Detta dels utifrån de normer kring kvalitetsförbättring som formuleras 

och appliceras från forskningspolitikens håll, men också hur de rimmar med disciplinens 

förutsättningar att leva upp till dessa normer. 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka förståelser av den koppling som finns mellan en ökad 

internationalisering och en ökad kvalitet inom den svenska forskningspolitiken samt hur 

denna kan förstås för den ekonomisk historiska traditionen. Denna dubbla undersökning blir 

nödvändig på basis av utgångspunkten; att det kan uppstå missförstånd och 

informationsbortfall forskare och politiker emellan. Uppsatsen kommer att delas in i två 

undersökningar där den senare först blir rimlig på basis av den föregående undersökningens 

resultat. 

Frågeställning 

För att svara på detta syfte har följande frågor formulerats: 

 Hur har man inom den svenska forskningspolitiken förstått möjligheterna att utvärdera 

och förbättra den svenska forskningen genom internationalisering? 
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 Vad kan en ekonomisk historisk publiceringspraxis säga om disciplinens 

förutsättningar att utvecklas i enlighet med den svenska forskningspolitiken? 

Bakgrund: Organisation och forskningspolitik under 1900-talet 

Utformningen av forskningspolitiken och förståelsen verksamhetens mening diskuteras idag 

inte enbart utifrån ett nationellt perspektiv. Globaliseringen har lett till att insikter, lärdomar 

och modeller för vetenskapens verksamhet inte bör förstås som att en nation agerar i ett 

vakuum. Uppsatsen kommer därför ta avstamp i en internationell kontext. 

Sheila Slaughter och Larry L Leslie, är ’professors of higher education’ vid University of 

Arizona. De presenterar i sin bok från 1997 begreppet Academic Capitalism som de menar är 

bra lämpat för att förklara universitetens utveckling i de anglosaxiska länderna: USA, 

Storbritannien, Australien och Kanada sedan 1970-talet. Begreppet åsyftar vad författarna ser 

som ett ökat marknadsbeteende i de skattefinansierade universiteten. 

Författarna menar att denna förändring i beteende börjar med att basanslagen för forskning 

och utbildning minskar inom den offentliga verksamheten. Detta leder till att forskarna och 

utbildningsansvariga behöver vända sig till nya aktörer för att kunna finansiera sin 

verksamhet. För utbildningarna innebär detta att högre avgifter måste avkrävas studenterna, 

och att marknadsföringen sålunda blir viktigare för lärosätet. För forskningen innebär det att 

mycket som tidigare finansierats av staten nu måste finansieras av externa aktörer. Forskarna 

måste då göra avkall på sin självständighet och börja anpassa sig och tävla med andra forskare 

om särskilda externa medel, i form av forskningsanslag för särskilda strategiska intressen eller 

i samarbete med näringslivet. De externa anslagen är ofta kopplade till marknadsnära 

forskning. Det är just det beteende som handlar om att konkurera med andra aktörer om medel 

som kommer utifrån universitet som står i centrum för det forskarna kallar för Academic 

Capitalism.
6
 

Författarna menar att de nya finansieringssystemen påverkar det sätt på vilket 

universitetsanställda kan sköta sina sysslor. De utgår från vad de kallar resursberoendeteori 

där det antas att en organisations beteende styrs av dess beroende av externa resurser. Detta 

givetvis i relation till i hur stor grad de är beroende av sagda resurs. De skriver: ”This 

principle, that financial behavior defines organizational behavior, is key to our thesis. Shifts in 

higher education institutional expenditures have occurred over time.  When connected to 

                                                 
6
 Slaughter och Leslie (2001), s. 154- 156 och Slaughter och Leslie (1997) s. 209-210. 
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changes, in revenues, changes in expenditures mean changes in the nature of academic 

labor.”
7
 Forskarna visar sedan hur samtliga fyra länders finansiering förändrats sedan 1970-

tal. De visar hur den statliga finansieringen har minskat, samtidigt som inkomsten från andra 

källor har ökat.
8
 De externa finansiärerna som inte har någon skyldighet att dela ut pengar till 

en specifik enhet eller forskare, forcerar på detta sätt fram en tävling mellan forskare, 

universitet och grupper. Genom att tävla om inkomster från andra källor så kan universiteten 

kompensera för de ruserser som de gått miste om i och med den minskade statliga 

finansieringen.  

Philip Mirowski och Esther-Mirjam Sent har även de skildrat universitetens utveckling under 

1900-talet. Även de talar om en kommersialisering av universiteten. Deras undersökning 

sträcker sig emellertid betydligt längre bak i tiden, då de hävdar att processen fortskridit 

betydligt längre om än i olika former. De delar de amerikanska universitetens utveckling i tre 

periodiska regimer: 1) 1890-andra världskriget: Captains of erudition regime, 2) andra 

världskriget-1980: Cold War regime, 3) 1980 och framåt: Globalized privatization regime. 

Periodiseringen sker för att åskådliggöra förändringar i forskningspolitikens utformning.  I 

perioden mellan 1890 och andra världskriget så sker en stor del av den marknadsnära 

forskningen inom ramarna för storföretagen och företagen själva äger den forskning som 

genereras av deras anställda. Viktiga forskningsfält är Kemi och elektronik. Universitetens 

relation till företagen är inte särskilt påtaglig. Den andra perioden; från andra världskriget och 

fram till 1980 karaktäriseras av relationen mellan stat och militärindustri. Universiteten får 

stora summor för att forska på militära problem. Militären förespråker grundforskning som 

metod för att övervinna fiender, vilken typ av grundforskning det ska handla kom dock ofta 

att avgöras externt universitetens verksamhet.
9
 Viktiga fält forskningsfält är fysik, 

operationsanalys och formal logic. Den tredje perioden från 1980 definieras av storföretagens 

tillbakagång, minskad vertikal integration och företag som låter den industrinära forskningen 

ske inom ramarna för universiteten i stället för i egen regi. Vetenskap som utförs i 

universitetens regi blir i högre grad privat egendom som kan säljas via patent. Viktiga 

forskningsområden är biomedicin, genetik, datavetenskap och national ekonomi.
10

 Meningen 

med uppdelningen är att visa på att den logik som kommer att dominera respektive regi är 

utformad för att hjälpa särskilda forskningsområden att tillgodose särskilt prioriterade 

                                                 
7
 Slaughter och Leslie (1997)  s. 66. 

8
 Slaughter och Leslie (1997) s. 79-111. 

9
 Mirowski och Sent (2008) s. 649. 

10
 Mirowski och Sent (2008) s. 641.  
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områden, vare sig det är en specifik typ av industri, en militär verksamhet eller något annat. 

Det är ett sätt väva samman utvecklingen inom universiteten med utvecklingen i andra 

relevanta delar av samhället, för att på så sätt bättre förstå utformingen av universiteten.  

Ovanstående forskning har framförallt handlat om utvecklingen i de anglosaxiska länderna, en 

utveckling som betytt mycket för den svenska utvecklingen men som i sig självt inte säger 

något om hur den svenska forskningspolitiska utvecklingen faktiskt sett ut. En som explicit 

har behandlat den svenska forskningspolitiska utvecklingen mot slutet av föregående 

millenium är Mats Benner. 

Benners bok Kontrovers och konsensus: Vetenskap och politik i svenskt 1990-tal tar avstamp i 

regeringsskiftet 1991 när regeringen Bildt fick makten. Sveriges ekonomiska situation 

formulerades då av den nya regeringen som problematisk, och man menade att en 

samhällsomvälvning måste ske för att den svenska ekonomin ska kunna hantera den växande 

globala konkurrensen. Det fanns bara en väg framåt menade man, och den vägen krävde en 

förnyelse av den svenska ekonomin. Detta formulerades som ett måste då det svenska 

samhället och den svenska ekonomin stod i hård konkurrens med andra länder. Den 

internationella konkurrenskraften blev ett viktigt begrepp i denna retorik där universitetens 

roll väldigt tydligt blev att gå i spetsen för den nya samhällsmodellen som kallades för 

kunskapssamhället. Högre utbildning och forskning sågs som en kärna för det ekonomiska 

tillståndet och en ökad kunskapsintensiv förändring var räddningen för det svenska 

näringslivet. Genom denna retorik kom forskningspolitiken att allt tydligare knytas till den 

ekonomiska politiken menar Benner.
11

 

Regeringen Bildt ville göra universiteten mer fria att själva hantera sin verksamhet, något som 

man menade tidigare hade skett i för stor utsträckning genom statliga organ. I denna process 

inrättade man nya forskningsråd där forskarna själva i högre utsträckning skulle söka pengar, 

snarare än få dem tilldelade direkt. Universiteten skulle också utvärderas utifrån hur väl de 

uppnådde generella mål, i syfte att garantera de svenska universitetens vetenskapliga kvalitet. 

Operativt så skulle universitetet gå från att utföra forskning som beställts till att själv 

bestämma mer fritt och sedan utvärderas av staten.
12

 Något som påminner om övergången 

från period 2 och period 3 i Mirowski och Sents periodisering av den amerikanska 

utvecklingen.  

                                                 
11

 Benner (2001) s. 29-30. 
12

 Benner (2001) s. 48-50. 
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Utvecklingen i den svenska forskningspolitiken ser under regeringen Bildt ut att även den gå 

mot extern utvärdering av vetenskapen. Orsaken till detta tycks dock skilja sig från den som 

Leslie och Slaughter beskrivit i de anglosaxiska länderna. I stället för att låta utvärdera i syfte 

att appellera till externa finansiärer så är det i Sverige en del i en frigörelsereform av 

universitetens verksamhet. En frigörelse som endast kan tillåtas om staten kan uppskatta 

huruvida forskningen blir högkvalitativ eller ej. 

I samband med utvecklandet av den nya forskningspolitiken avvecklades även de svenska 

löntagarfonderna. Pengarna som ansågs allt för komplicerade att betala tillbaka till de företag 

de kommit från skulle i stället användas för att öka Sveriges internationella konkurrenskraft 

och på så vis komma att stimulera ekonomin trots att företagarna inte kunde få tillbaka sina 

pengar. Denna stimulans av ekonomin skulle ske genom satsningar på forskning och 

förnyelse. Debatten om hur vetenskapen skulle göra Sverige mer konkurrenskraftig kom i 

samband med detta att ytterligare dryftas. Den svenska internationella konkurrenskraften 

skulle ökas med hjälp av löntagarfondspengarna och den nya forskningspolitiken. 

Forskningspolitiken blev i dessa diskussioner en central och viktig del i hela den svenska 

ekonomiska visionen. Enligt Benner blev forskningen och tillgången på kvalificerad 

arbetskraft här centrala element i regeringens tillväxtpolitik.
13

 

Synen på statens roll i förhållande till universitetets karaktäriserar Benner som något 

ambivalent i synen på den kollegiala förmågen. Å ena sidan var det kollegiet som skulle styra 

forskningen å andra sidan krävdes det ett fast ramverk som garanterade att kollegiet styrde 

forskningen på rätt sätt. Benner sammanfattar den rådande forskningsideolog som följande: 

[…] tilltro till det fria experimenterandet som grund för samhällsförändring, men 

samtidigt också med övertygelsen att universitetssystemet var i behov av fasta 

institutionella ramar för att fungera optimalt. Det fria experimenterandet behövde därför, 

menade man, regler som styrde beteendet […] Varken statlig centralstyrning eller ren 

akademisk självreglering, utan istället ett ramverk som inplanterade konkurrens och 

experimenterande, var den politik som rekommenderades. Själva anslaget i politiken var 

också i hög grad elitistiskt, med grundföreställningen att en god vetenskaplig bas för 

samhällsutvecklingen förutsatte utslagning, koncentration och satsningar på de områden 

där Sverige hade konkurrensfördelar jämfört med andra länder.
14
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När regeringen Carlsson tillträdde 1994 såg den ekonomiska politiken markant annorlunda ut 

än den gjorde för regeringen Bildt. I stället för att betona satsningar som skulle modernisera 

den svenska ekonomin så var det stora besparingar som stod på agendan. Ett stort 

budgetunderskott och en stigande arbetslöshet låg till grund för denna betydligt bistrare 

politikiska retorik. Nedskärningar skulle ske inom hela den statsfinansierade sektorn, så även 

för den högre utbildningen och forskningen.
15

 

Nedskrärningar av den offentliga finansieringen innebar emellertid inte att forskningspolitiken 

blev en åsidosatt fråga. Dåvarande utbildningsminister Carl Tham hade starka idéer om hur 

universitetet skulle utformas. I forskningspropositionen från 1996/97 underströk man vikten 

av att forskningen skulle svara emot samhällets behov, detta då samhället i högre utsträckning 

blev beroende av kunskap, man underströk också vikten av att försäkra sig om att den svenska 

forskningen höll hög kvalitet. Något som skulle kunna hanteras av internationella 

kvalitetsgranskningar och kollegiala kvalitetsbedömningar. Att forskning skulle vara relevant 

och komma samhället till nytta var även det ett centralt tema.
16

 Benner skriver att om 

perioden mellan 1991 och 1994 karaktäriserades främst av fristående finansiärer så handlade 

perioden mellan 1994 och 1998 om att spara in på resurser samt reformera ett trögt 

universitetssystem genom en centralstyrning. Universitetets roll som kunskapsproducent 

skulle förändras och bli mer flexibel mot omvärldsförändringar, detta skulle ske genom ett 

starkare ledarskap och ett minskat inflytande från den kollegiala styrningen, som beskrevs 

som ålderdomlig.
17

 

Benner avslutar sin studie av 1990-talets forskningspolitik med att diskutera den 

kontroversiella forskningspolitiska utredningen, Forskning 2000. Utredningens direktiv 

baserades på ett resonemang om att samhället inte fick full utväxling på de medel som 

tilldelades forskningen, något som förstods utifrån ökade innovationer, nya arbetstillfällen och 

ökad social välfärd. På basis av detta resonemang fick utredningen i uppdrag att se över hur 

resurser lämpligt skulle fördelas och hur en ökad samverkan mellan forskning och samhälle 

skulle se ut för att på ett effektivare sätt öka utdelningen på dem av staten satsade pengarna.
18

 

Utredningen tog emellertid en oväntad utveckling, då direktiven kom att ifrågasättas och 

omdefinieras. Det anfördes ”att i ett sammanhang belysa, kommentera, bedöma och eventuellt 

                                                 
15

 Benner (2001) s. 90-98. 
16

 Benner (2001) s. 95-96. 
17

 Benner (2001) s. 162. 
18

 Benner (2001) s. 169-171. 
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också reformera allt som direktiver angav var [ knappast möjligt]”
19

 I stället menade utredarna 

att utredningen var fri att ta upp de frågor som den bedömer vara viktiga. Utredningens kärna 

kom i stället att bli den akademiska friheten. Den influerades starkt av en promemoria som 

behandlade detta, där Sverker Gustafsson och Ela Stasiewicz skrev: 

Karaktären av de som studeras – i vårt fall det politiska livet och förvaltningen – 

understryker vikten av integritet. Vem bör bestämma inriktningen av arbetet vid en 

statsvetenskaplig institution? Är det myndigheter, organisationer och allmän opinion? Är 

det våra chefer? Eller är det forskarna och lärarna själva under beaktande av kollegiala 

värderingar internationellt? Det svar som ges internt på denna fråga är otvetydigt. Vi 

anser oss själva böra bestämma i ett samspel med det internationella forskarsamhället 

[…] Högtidligt, men adekvat, uttryckt anser vi oss vara inifrånstyrda utvecklare av en 

arbetsenhet.
20

 

Utredningen som kom att argumentera för vikten av den akademiska friheten framställs av 

Benner som en kraftig motreaktion från forskarna själva. Utredningen fick emellertid 

mothugg av bland annat Rådet för arbetslivsforskning (RALF), som menade att utredningen 

inte tog alla inblandade intressenter i beaktande. Från RALFs håll argumenterade man också 

för att Forskning 2000 ringaktade vikten av forskningsprocessens kundsperspektiv och dess 

koppling till näringslivet. Även dåvarande verket för näringslivsutveckling (NUTEK) kom 

med kraftig kritik mot Forskning 2000. Från NUTEKS håll menade man att Forskning 2000 

stod för en föråldrad vetenskapssyn som ny forskning om innovationer och innovationssystem 

visat vara mindre effektiv. I stället menade NUTEK att samverkan mellan disciplinorienterad 

och problemorienterad forskning skapar förutsättningar för den ena parten att befrukta den 

andra.   Benner menar att forskningspoltiken efter 1998 har handlat om att skapa en konsensus 

för gemensamma intressen i den heterogena grupp som fanns kring forskningssystemet. 
21

 

Sven Widmalm, professor i Idé- och lärdoms historia har även han skrivit om utvecklingen 

inom svensk forskningspolitik. Han menar att ett innovationsparadigm i kuhnsk bemärkelse 

har växt fram i Sverige sedan slutet av 1900-talet. Widmalm menar att den statliga 

myndigheten VINNOVA, och dess inriktning mot en effektivisering av vetenskapen, som ska 

underlätta frambringandet av innovationer i ett system bestående av stat, universitet och 

marknad har kommit att i hög grad genomsyra den svenska forskningspolitiken.
22

 När han 

studerar regeringens forskningsproposition från 2008/2009 visar han på hur man däri 

framställer ett historiskt narrativ där man argumenterar för hur innovation har utgjort en 

                                                 
19

 Benner (2001) s. 172. 
20

 Benner (2001) s. 174-175. 
21
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22
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central del i den svenska vetenskapshistorien, man spårar detta till bland annat Nobel och drar 

slutsatsen att när vetenskapen fungerar som den ska, så genererar den innovationer.
23

 

Innovationsparadigmet som Widmalm talar om legitimeras med hjälp av konkurrensen, eller 

competition. Vetenskapens inriktning mot detta legitimeras i sin tur av en marknadslogik, där 

den som konkurrerar bäst, presterar bäst.
24

 Han menar också att detta har en förmåga att 

förändra hur god vetenskap förstås. Widmalm menar att i innovationsparadigmet blir 

genomslagskraften och mått på innovation det som anses som god vetenskap.
25

    

Den historia om den svenska forskningspolitiken som Benner beskriver stämmer tämligen väl 

ihop med den utveckling som Slaughter och Leslie beskrivit. Den passar även in i Mirowski 

och Sents tredje period. Där globaliseringens utmaningar har framkallar en ekonomisk policy 

för ökad konkurrenskraft inom identifierade väsentliga områden för ekonomin. Dessa 

områden är ofta högteknologiska och kräver forskning samt ett större utbud humankapital 

vilket i hög utsträckning knyter den till utbildning och forskning. Den svenska forskning 

måste genom denna process bli mer konkurrenskraftig för att kunna generera de 

förutsättningar som en högteknologisk industri behöver. Att göra svensk forskning 

konkurrenskraftig blir sålunda nästan synonymt med att förbättra den forskningen.  

Undersökningsobjekt 

De två undersökningsobjekten är alltså den svenska forskningspolitiken och den svenska 

disciplinen ekonomisk historia, och hur förståelser om internationalisering och ökad kvalitet i 

den föregående kan förstås utifrån den senares förutsättningar. För att möjliggöra en 

undersökning av dessa båda krävs en tydlig avgränsning av studieobjekten. 

När det kommer till forskningspolitiken förefaller det sig både orimligt att försöka fånga alla 

röster inom detta fält. I stället står förståelsen av internationalisering och vetenskaplig kvalitet 

i beslutande instans i centrum. Detta kan undersökas med hjälp av regeringens 

forskningspropositioner. I dessa offentliga handlingar redogör man för dels hur 

forskningspolitiken ska se ut, men också varför man har valt att forma politiken på det sätt 

man gjort. Meningen med dessa är att presentera grundade förslag med syfte att riksdagen 

sedan ska rösta igenom dem. Det är här relevant att påpeka att samtliga undersökta 

forskningspropositioner kom att röstas igenom. De kan därför förstås som ett uttryck för den 
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forskningspolitik som inte bara argumenterats för, utan även som genomförts. 

Forskningspropositioner offentliggörs i regel en gång per mandatperiod.   

Det andra studieobjektet, nämligen svensk ekonomisk historia är betydligt svårare att hantera. 

I det här fallet så hade en överblick av allt varit önskvärd, dock möjligen ännu svårare än när 

det kommer till forskningspolitiken. För att kunna säga något om hur internationellt arbete 

förståtts från disciplinens sida har jag valt att göra en fallstudie för ett gammalt och relevant 

internationellt samarbete för den ekonomisk historiska traditionen. Jag har valt att undersöka 

tidskriften Scandinavian Economic History Review (SEHR), vilken utgjort en del i det 

svenska internationella arbetet från 1953, och fram tills idag. Denna undersökning kan inte på 

något sätt hävdas vara representativ för disciplinen i sin helhet. Däremot kan det äldsta och 

längsta internationella samarbetet som den svenska disciplinenen erfarit förstås som en viktig 

del i den svenska ekonomiska vetenskapstraditionen. Det är följaktligen utifrån denna premiss 

som analysen av resultaten måste göras. 

Material och avgränsning 

Det finns givetvis flera sätt att undersöka vari värdet i en ökad internationalisering av svensk 

ekonomisk historia skapas, och undersökning kan göras till närmelsevis oändligt djup om man 

så skulle vilja. För att göra undersökningen överhuvudtaget genomförbar har därför kraftiga 

avgränsningar gjorts. Tanken bakom avgränsningen är att även om det kan finnas potentiellt 

oändligt många utredningar och grupper som kommer fram till olika saker så är det vad som 

slås fast i de viktiga instanserna som är av intresse för det aktuella forskningsproblemet. Med 

detta resonemang i åtanke har jag två områden med två skilda material att studera  

Det första materialet som kommer att studeras är regeringens forskningspropositioner, där 

utbildningsdepartementet en gång per mandatperiod redogör för sittande regerings ambitioner 

med svensk forskning, vilka krav som ställs och hur den rent praktiskt ska genomföras. 

Forskningspropositioner som material är tänkt att spegla de regler och önskemål som det 

svenska forskarsamhället måste förhålla sig till. Det är inte tänkt att fånga specifika aktörer, 

och följaktligen kommer inget intresse läggas vid vem som har författat vad, utan endast på 

vad som sägs och hur det legitimeras. Forskningspropositionerna tillkommer i samråd med 

olika remissinstanser och det som diskuterats med remissinstanserna presenteras som regel i 

samband med aktuella beslut eller föreslagna riktlinjer. Materialet förefaller så till vida vara 

högst användbart för den som vill förstå hur nyttan med en internationalisering av den 

svenska forskningen definierats i forskningspolitiken. Uppsatsen kommer att undersöka de 
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fyra senaste forskningspropositionerna: Forskning och förnyelse 2000/1:3, Forskning för ett 

bättre liv 2004/05:80, Ett lyft för forskning och innovation 2008/09 samt Forskning och 

innovation 2012/13:30. Det är alltså perioden från millennieskiftet fram tills idag som 

undersöks. Denna kronologiska avgränsning beror på att tidigare forskning redan behandlat 

den forskningspolitiska utvecklingen under 1990-talet. Undersökningen av 

forskningspropositionerna tar alltså vid där Benners studie avslutas, efter Forskning 2000. 

Den kortare undersökning som Widmalm genomfört på 2008/2009-års proposition kommer 

att tas i beaktande i relation till denna proposition. Detta då Benner redan behandlat 

föregående periods forskningspolitik samt att det är samtidens utveckling som utgör 

relevansen för den aktuella undersökningen.  

Det andra källmaterialet utgörs av svensk ekonomisk historias första internationella 

samarbete, nämligen tidskriften Scandinavian Economic History Review (SEHR). Detta 

material bör ses som en fallstudie på hur det internationella samarbetet med andra länder har 

växt fram och utvecklats under disciplinens livstid. Det utgör på intet sätt en heltäckande bild 

av vad disciplinen som helhet vill och förespråkar, men det fångar upp hur svenska och andra 

skandinaviska ekonomhistoriker har arbetat kring ett internationellt samarbete, vilka mål och 

syften detta samarbete har utgjort över tid samt tillåter en kvantitativ undersökning av såväl 

författare som artiklar, vilket ger en förståelse för hur denna internationaliseringspraxis har 

sett ut över tid. 

Forskningspropositionerna sträcker sig tillbaks till år 2000 vilket tycks vara en rimlig 

avgränsning dels då förändringen inom det forskningspolitiska området sker snabbt och dels 

för att den tidigare forskningen redan har redogjort för generella drag i föregående 

decennium. Undersökningen av SEHR är dock heltäckande och tar sin början redan vid 

tidskriftens grundande 1953.  Totalt har 162 nummer av tidskriften använts i undersökningen. 

Detta helhetsgrepp är till för att kunna säga någonting om hur den delen av den ekonomisk 

historiska vetenskapstraditionen sett ut och förändrats över tid.   
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Teoretiskt ramverk 

Peer Review och framväxten av vetenskaplig legitimitet 

För att kunna säga något om hur kvalitetsökning inom vetenskapen ser ut och kan formuleras 

så krävs det en förståelse för vad vetenskaplig kvalitet är. Vetenskapens kvalitet har 

traditionellt bedömts av experter på området, genom så kallad kollegial utvärdering. Systemet 

vilar på en tilltro till att experterna har bättre förmåga att bedöma god vetenskap än vad 

gemeneman har. Det är på sätt och vis ett elitistiskt system, där vissa röster äger mer 

auktoritet än andra, baserat på deras positioner. En som har skrivit om detta systems framväxt 

är historieprofessorn Mario Biagiolo. Han menar att denna del av det vetenskapliga arbete 

uppmärksammats alltför lite, vilket är förvånande med tanke på att det är en genomgående 

metod som används för att legitimera så gott som alla vetenskapliga resultat. Han går till och 

med så långt so att kalla peer-review för en disciplin som är gemensam för alla som håller på 

med vetenskap.
26

 

Peer-review har en fascinerande historia som Biagiolo knyter till de tidigmoderna 

bokcensurråden i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Censurens roll var att i enlighet 

med maktbaser så som kung, och ibland kyrka garantera att skrifter inte var för revolutionära 

eller stötande mot rådande ordning. Den historia som Biagiolo målar upp visar hur tillsatta 

grupper börjat censurera texter som de funnit olämpliga för samhället, eller makten. Något 

som senare övergick i att censurera vad en specifik grupp menade var gott nog för att kallas 

för vetenskap. Peer-review-systemet kom under 1700-talet att symbolisera vetenskapens frihet 

snarare än den fängslande makt som kung och kyrka från början sanktionerade den med. 

Biagiolo fortsätter med att skriva: 

If we take a long-dure´e perspective, the history of peer review marks a series of changes in 

the meaning of both ‘peer’ and ‘review’ — changes bordering on role reversals. The 

transition from disciplinary technique to internalized professional discipline, for instance, 

was accompanied by a sharp change in the meaning of ‘peer’ from royal subject to 

academic researcher. While it would have been easy to define ‘peer’ around 1700 in terms 

of membership in a given academy, now the meaning of peer is highly situational, perhaps 

hopelessly so.
27

 

 

Om peer från början definierades utifrån en grupptillhörighet där en person var de andra 

medlemmarnas jämlike, så kom det i samband med vetenskapen att inkludera rollen som 

forskare och expert, något som är betydligt svårare att definiera än en specifik 
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grupptillhörighet. Biagiolos observation om att det är betingat av särskilda fall huruvida 

någon är en peer/en expert tycks mycket rimlig och viktigt att komma ihåg för den som ämnar 

förbättra bedömningsprocessen för vetenskapen. Det är ett påstående som komplicerar 

antagandet att forskare i ett givet sammanhang är experter på samma sak och sålunda en 

annan forskares peer. 

De två vetenskapliga kulturerna, och ekonomisk historia 

Skillnaden mellan naturvetenskap och humanvetenskap kan redogöras för i flera avseenden. 

Den här uppsatsen har valt att diskutera denna diskrepans med hjälp av Janken Myrdals 

förståelse av de två vetenskapliga kulturerna. Myrdal delar i likhet med den omskrivna C.P 

Snow in vetenskapen i två olika vetenskapskulturer. En naturvetenskaplig och en 

humanvetenskaplig, där den humanvetenskapliga innefattar såväl humaniora som 

samhällsvetenskap. I sin skrift Om humanvetenskap och naturvetenskap argumenterar Myrdal 

för att de både kulturerna kan närma sig varandra och lära sig av varandra på ett antal punkter, 

samtidigt som de måste få förbli olika.
28

 Samtidigt ser Myrdal hur naturvetenskapens 

vetenskapstradition breder ut sig som norm för hela vetenskapen, detta är en intressant tes 

som jag dock menar behöver beläggas empiriskt i den svenska forskningspolitiken. 

Argumentationen utgår från idealtyper av humanvetenskapen och naturvetenskapen. På 

följande vis målar Myrdal upp de båda kulturernas normer för vetenskapligt arbete: 

Några element som skiljer i skrivande och publicering 

Naturvetenskap Humanvetenskap 

På Engelska  På Svenska 

Artiklar Böcker-monografier 

Formelartat språk, komprimerat Språket ett verktyg, varierat språk 

Siffror bärande Siffror (om än ofta viktiga) underordnade text 

Strikt disposition (IMRAD) Fri disposition 

Strikt avgränsat ämne Flytande gränser och utvikningar 

Litt-listor med artiklars sidor Långa litt-listor, artiklar sidomfattning anges ej 

Värdering: antal ref-artiklar Värdering: antal böcker, tyngd och storlek 

Samma tema i ett antal artiklar Upprepning av samma tema inte uppskattat 

Likartade ämnen över hela världen Undersökning regionalt särartad 

Hård konkurrens, risk för 'stöld' Möjlighet att 'boka' ett ämne29 
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Myrdal bygger vidare på idealtyperna och inkluderar ett antal fler aspekter. Några av dessa 

som är relevanta i uppsatsens sammanhang är som följer: 

Naturvetenskap Humanvetenskap 

Skrifter snabbt inaktuella Även äldre litteratur kan ibland användas 

’Nytto’ -ideal dominerar Bildnings-ideal dominerar 

Konkurrens om ämnen Säregna ämnen 

Ingen motsvarighet Utförlig presentation av material med källdiskussion 

Snabbhet Forskningen kan hålla på länge30 

 

Meningen med dessa idealtyper är givetvis inte att de speglar ett fält eller en disciplins 

verklighet totalt. Ekonomisk historia som samhällsvetenskap är en disciplin där stora delar av 

båda vetenskapskulterna, så som de exemplifierats av Myrdal återfinns idag. Olika forskare 

inom disciplinen arbetar på olika sätt vilket ofta är ett resultat av de normer och metoder som 

utvecklats i anslutning deras specifika forskningsområde. Idealtyperna är sålunda teoretiska 

och anledningen till att diskutera dem är att det finns orsaker till att olika vetenskapskulturer 

växt fram i anslutning till olika typer av forskning. 

Meningen med att diskutera idealtyperna är alltså att dessa två vetenskapliga kulturer inte har 

växt fram utan orsak. Det finns uppenbara skäl till ett antal av skillnaderna mellan de olika 

idealtyperna. Myrdal menar att några av skillnaderna är onödiga, medan andra är nödvändiga. 

Tesen är både rimlig och relevant, inte minst för samhällsvetenskapen som ofta beskrivs 

befinna sig i ett gränsland mellan humaniora och naturvetenskap (även om Myrdal placerar 

samhällsvetenskapen inom den humanvetenskapliga vetenskapstraditionen). När det kommer 

till svensk ekonomisk historia så vet antagligen de flesta forskare att så även är fallet med 

disciplinen. Vari finns då de relevanta anledningarna till att sära på de två kulturerna i en 

undersökning som utgår från ekonomisk historia? Grunden för uppdelningen ligger i de skilda 

studieobjekten som hanteras av de både kulturerna. Myrdal beskriver det som att, 

humanvetenskaperna handlar om människans medvetna tänkande och handlande medan 

naturvetenskapen handlar om processer som inte styrs av ett medvetet handlande.
31

 Påståendet 

är problematiskt även på en generell nivå och det finns inom alla vetenskaper delar av de 

båda, det finns till exempel biologiska och konstanta orsaker som påverkar människan precis 

som det finns epistemologiska aspekter som styr människans förmåga att förstå naturen. 

Exempel på komplikationer kan vara läkaren som har människan som studieobjekt, på samma 
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sätt som till exempel historikern har. Medicinaren tillhör dock historiskt den 

naturvetenskapliga traditionen medan historikern tillhör den humanvetenskapliga. Det finns 

också exempel som skulle stärka ett påstående om att nationalekonomin och även till viss del 

statsvetenskapen som traditionellt placeras inom samhällsvetenskapen har en stark koppling 

till den naturvetenskapliga ideal-typen.
32

 Skillnaden ligger sannolikt i hur man studerar 

människan: är hon ett dynamiskt studieobjekt eller är hon ett statiskt och naturgivet? Även om 

denna skillnad är viktig så understryker exemplen läkare, nationalekonom och statsvetare en 

insikt om att en disciplin som klassiskt placeras inom den ena traditionen kan ha viktiga inslag 

av den andra på olika punkter. Inom disciplinen ekonomisk historia liksom många andra 

discipliner vill jag anföra att man kan se människan på båda sätt, hon har vissa statiska 

aspekter och vissa dynamiska, olika undersökningar lägger olika vikt vid olika perspektiv och 

följaktligen kan man argumentera för att ekonomisk historias studieobjekt kan falla inom 

ramarna för både den naturvetenskapliga och den humanvetenskapliga vetenskapstraditionen.  

En viktig följd av de olika idealtypernas skilda studieobjekt, är förmågan att avgränsa ett 

forskningsområde menar Myrdal. Humanvetare relaterar ofta sitt studieobjekt till närliggande 

förhållanden och fenomen deras studieobjekt har potentiellt oändligt många aspekter att ta 

hänsyn till, att precisera och motivera avgränsningar är därför ofta en stor del i den text som 

författas.
33

 Detta kan pekas ut som en av anledningarna till att monografin föredras inom 

humanvetenskapen. Naturvetaren å andra sidan kan på ett annat sätt isolera sitt studieobjekt 

och gränsdragningen kräver därför inte lika mycket plats.  

Förutom detta så menar Myrdal att naturvetenskapen i högre utstreckning ansluter sig till en 

gemensam bas av etablerade sanningar, efter att det att sådana har belagts. Följden av detta är 

att man inom naturvetenskapen kan tala om en så kallad forskningsfront. Forskningsfronten 

geografiska position kan enligt Myrdal förstås som den marginal av okunskap som befinner 

sig strax framför den massa av väl etablerad forskning. Forskningsfronten existerar inte inom 

humanvetenskapen, nya kunskaper kommer ständigt, men frågor avgörs sällan slutgiltigt på 

                                                 
32

 Michéle Lamont som är professor i sociologi vid Harvard har undersökt bland annat vad hon kallar 

disciplinary cultures hos ett antal amerikanska professorer. När hon jämför professors of economics med andra 

professorer så menar hon att: ”Disciplinary agreement is echoed at the international level, where the use of 

mathematical formalism has promoted an intellectual consolidation of the field around economics as practiced in 

the United states” (s. 100) Hon skriver även om de undersökta professorerna: “[…] they seem much less 

concerned with traditional markers of scholarship – contextual knowledge, linguistic competence, and so on” (s. 

101.) Hon pekar på en oenighet mellan de som anammat rational choice-teorin som en enande metod för 

disciplinen och de som motsätter sig denna utveckling. ( s. 95-100),  Lamont, Michele (2009)    
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samma sätt som inom naturvetenskapen. Man återvänder därför ofta till gamla frågor och 

tidigare utforskade områden.
34

 

Den gemensamma acceptansen av etablerade sanningarna kan sannolikt förstås som en 

konsekvens av naturvetenskapens mer precisa metoder där experiment kan återskapas på 

precis samma sätt som tidigare forskare gjort, och samma resultat kan förväntas, prediktionen 

blir sålunda stabil och trovärdig. Detta innebär också att naturvetenskapen kan ses som en mer 

universell vetenskapstradition. Exempel på detta kan vara att en förbränningsmotor kan 

förväntas uppträda på samma sätt i Sverige som i Indien medan människa som manövrerar 

fordonet inte kan göra det. Det är viktigt att här återigen understryka vikten av att ekonomisk 

historia liksom många andra discipliner inte utan vidare undersökning och specificering kan 

placeras inom en av vetenskapstraditionerna.   

Forskningsfrontens existens och den gemensamma accepteransen av etablerade sanningar 

utgör en central skillnad för förståelsen av naturvetenskapen och humanvetenskapen. Fält som 

har en samlad forskningsfront och i stor utsträckning ett gemensamt forskningsläge genererar 

en betydligt mer homogen expertis än de fält som saknar forskningsfront, där såväl metoder, 

forskningsläge och till viss del verklighetsuppfattning kan divergera. Myrdals har en tes om 

att naturvetenskapen håller på att bli norm för hela vetenskapen.
35

 Denna tes är relevant för att 

förstå meningen med en internationalisering som kvalitetsförbättrare. Idealtyperna med 

utgångspunkt i det skilda studieobjektet indikerar att det ofta finns en mening med de 

etablerade vetenskapliga normerna. Vad innebär då detta vid utvärdering och 

kvalitetsförbättring av vetenskapen?  

Naturvetenskapens och humanvetenskapens nytta och kvalitet, finns det en skillnad? 

God vetenskap bedöms utifrån två grundläggande aspekter, dessa är forskningens kvalitet och 

forskningens nytta. Att utan vidare resonemang prata om god vetenskap är att förena dessa två 

aspekter under ett begrepp. Utifrån förståelsen av Myrdals vetenskapliga idealtyper vill jag 

här argumentera för att det finns en viktig skillnad mellan begreppen nytta och kvalitet, både 

sinsemellan men också hur de kan fungerar för naturvetenskaplig respektive 

humanvetenskaplig forskning. Grundtanken är att den vetenskapliga kvalitén på forskning 

måste bedömas inom ramarna för forskarsamhället, då det är där expertisen finns och den 

största förmågan till att behandla den vetenskapliga riktigheten i forskningsresultat. Medan å 
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andra sidan nyttan en viss forskning ger kan bedömas dels internt men också externt utifrån 

hur olika aktörer eller politiker i samhället kan tänkas komma att ta till sig eller applicera 

forskningen. En rent felaktig forskning med dåliga metoder och illa behandlat källmaterial 

kan teoretiskt fortfarande vara nyttigt för ett antal samhällsaktörer så länge resultatet på något 

sätt stärker deras position, särskilt om den kan hävdas vara sanktionerad av ett 

forskarsamhälle och därav stämplas som vetenskapligt legitim. Detta kan antas vara ett ringa 

problem för den som exempelvis arbetar med att förbättra batteriteknik. Detta då forskningen 

kan utvärderas utifrån dess koppling till nya kommersialiseringsbara produkter då den 

appliceras. Områden där nyttan kan knytas till en marknad kan urvärderas utifrån dess 

förmåga att skapa företagsamhet, en kvalitetsprodukt blir följaktligen en nyttig produkt på en 

marknad. Skillnaden mellan nytta och kvalité blir dock betydligt svårare inom mindre 

marknadsnära forskningsfält så som exempelvis ekonomisk historia som inte nödvändigtvis är 

lika enkla att utvärdera efter dess framgång på en marknad. Om nyttan med vissa ekonomisk 

historiska forskningsresultat kan bestämmas subjektivt av en extern aktör, som kan dra nytta 

av ett forskningsresultat så kan kvalitén endast avgöras av experterna, d.v.s. disciplinens 

forskare. Detta påstående borde sannolikt gälla för den mesta samhällsvetenskap. 

Relationen mellan nytta och kvalité har också en inomvetenskaplig dimension. Den som 

forskar inom ett visst fält i ekonomisk historia kan sannolikt dra mer nytta av forskning som 

ligger nära den egna än forskningen än den som är mer avlägsen, följaktligen blir vanligen 

den forskning som ligger närmare den egna mer nyttig än den som ligger längre bort. Detta 

innebär dock inte med nödvändighet att forskaren tycker att den är bättre eller håller högre 

kvalitet än den forskning som ligger längre bort, utan endast att den är nyttigare för det egna 

arbetet. Sagda forskare kan heller med säkerhet säga något om hur nyttig forskning som faller 

utanför den egna expertisen kan vara för andra forskare. 

Kvaliten kan förstås som ett trovärdigt och originellt kunskapstillskott i en viss forskning, så 

som den bedöms av experter idag. Nyttan spelar då i stället på applicerbarheten av ett visst 

forskningsresultat, denna kan förstås både inom vetenskapen och utanför vetenskapen. Hyser 

man en stark tilltro till akademins expertis så kan rent inomvetenskapligt en forskning med 

låg kvalitet inte heller vara nyttig. Samtidigt kan en forskning av högkvalitet uppfattas som 

mindre nyttig även inomvetenskapligt, om det inom vetenskapen finns olika uppfattningar om 

vad som är nyttig forskning och inte. Teoretiskt är nyttan och kvaliteten väsensskilda, men 

rent praktiskt förenas de vid bedömningen av god forskning och vetenskap.  



23 

 

Naturvetenskapen domineras enligt Myrdal i högre utsträckning av ett nyttoideal.
36

 I den 

marknadsnära naturvetenskapliga forskningen där exempelvis ett nytt batteri med 4000 

milliamperetimmar efterfrågas blir kvaliteten och nyttan på forskningen samma sak och inom 

informationstekniken kan utvecklandet av algoritmer som förmår att effektivt komprimera 

data också förmå att göra gemensam sak av kvalitet och nytta. Detta förutsatt att det finns ett 

intresse eller förväntad efterfrågan på en marknad för batterier som håller längre och 

algoritmer som kan effektivisera överföringen av information. 

Alltså i fall där återupprepning av experiment är möjligt så är kvaliteten en förutsättning för 

att någon ska anse att det är nyttig forskning. En klar förenklande faktor vid bedömning för 

den del av vetenskapen som framgångsrikt studerar universella studieobjekt.  

Humanvetenskapen, utsätts då till skillnad från tekniska eller naturvetenskapliga discipliner 

för ett betydligt mer komplext och svårdefinierat subjekt, nämligen samhället. Med samhället 

som subjekt kan nytta aldrig konkretiseras, detta då samhället utgörs av ett stort antal subjekt 

med olika mål och värderingar, där nyttan måste ställas i relation till en konkret del av 

samhället. När nyttan inom samhällsvetenskapen ställs i relation till ett konkret subjekt som 

inte nödvändigtvis behöver vara detsamma som alla andra kollegor så uppstår där med ett 

tydligt gap mellan nytta och kvalitet.  

Mot naturvetenskapens nyttoideal ställs då bildningsidealet som kan förstås utifrån att det 

saknar ett tydligt subjekt. Om all vetenskap antas vara nyttig i förhållande till det odefinierade 

subjektet så blir följaktligen den vetenskapliga kvaliteten alltid nyttig för samhället. Samma 

förhållande gäller dock även här, att innan det konkreta subjektet pekats ut så kan den 

definieras som värdelös, eller mer precist nyttolös.  

Stämmer Myrdals tes om att naturvetenskapen breder ut sig som norm för hela vetenskapen 

kan en sammanblandning av nytta och kvalitet sannolikt vara att vänta i den svenska 

forskningspolitiken. Detta då en sammanblandning av nytta och kvalitet utgör åtminstone i 

teorin ett mycket mindre problem inom naturvetenskapen än det gör för humanvetenskapen.  
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 Myrdal placerar genom detta påstående den naturvetenskapliga traditionen närmare den tillämpade 
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Metod    

Utgångspunkten för undersökningen av forskningspropositionerna är att meningen med det 

internationella och en internationalisering inte kan förstås i ett vakuum, det krävs sålunda 

referenspunkter för att dessa ska kunna analyseras. De måste alltså förstås i relation till 

vetenskaplig nytta och kvalitet detta då dessa två begrepp ringar in värdet med åtgärder för att 

förbättra vetenskapen. Övergripande är då metoden att låta de utsagor, motiveringar och 

belägg som ges i samband med internationalisering, nytta och kvalitet i källmaterialet få fylla 

internationaliseringen med värde. Utsagorna analyseras utifrån den naturvetenskapliga och 

den humanvetenskapliga idealtypen, samt ovan presenterad förståelse av kvalitet och nytta 

som två olika saker. 

Den tidigare forskningen har visat hur nyttan länge men i ökad utstäckning sedan slutet på 

1900-talet har formulerats i ekonomiska termer, till exempel kan teknisk forskning kan leda 

till nya produkter som kan gynna en industri och ett stort fokus på att skapa företagsamhet och 

tillväxt med universitetens forskning har etablerats. Samtidigt verkar det som att när 

Forskning 2000 publiceras så markerar det en stark motreaktion mot en allt för stark koppling 

mellan universitet och marknad. Analysen av framför allt forskningspropositionerna kommer 

att ske med hjälp av Myrdals idealtyper. De kan användas för att förhålla den vetenskapliga 

nyttan till olika vetenskapliga mål och syften. Det finns som beskrivits ovan en tydligare 

koppling till definierad nytta inom naturvetenskapen, medan humanvetenskapens nytta ofta 

knyts till ett bildningsideal. Att undersöka Myrdals tes om att den idealtyp, han kallar 

naturvetenskaplig håller på att bli norm är blir samtidigt ett sätt undersöka den nytta som 

forskningspolitiken ämnar främja. 

Då forskningspropositionerna innefattar en uppsjö av diskussioner, både om allmänna 

forskningspolitiska mål, innovationsstrategier, tillämpning av olika forskning, bedömningar 

av vilka områden som är strategiskt förmånliga att utforska så har en avgränsning i de 

områden som kommer djupanalyseras gjorts. De områden som framför allt hamnar i 

uppsatsen fokus är den allmänna förståelsen av forskningens nytta, kvalitet och meningen 

med internationalisering. Planer om hur konkreta tekniska discipliner ska samverka med 

industrin kommer sålunda inte att behandlas. Fördelningen av resurser mellan olika 

forskningsfält kommer heller inte att diskuteras annat än när dessa beläggs med hjälp av 

utsagor om hur forskningens allmänna nytta och kvalitet används som grund för hur 

resurserna ska fördelas.  
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De analytiska begreppen 

På basis av det teoretiska ramverket, så kommer analysen ske med hjälp av ett antal begrepp, 

vars definition är central för den fortsatta förståelsen: 

 Naturvetenskaplig ideal-typ: Baserar sig på studiet av ett universellt studieobjekt 

vilket förenklar möjligheterna till enhetlig metodutveckling och en gemensam expertis 

oavsett kotextuellt ursprung. 

 Humanvetenskaplig ideal-typ: Baserar sig på studiet av ett dynamiskt studieobjekt 

vilket komplicerar möjligheterna till enhetlig metodutveckling och skapar en expertis 

som är kontextuellt betingad. 

 Expert: Tämligen löst definierat som en person som kan förväntas besitta djupa 

kunskaper på ett specifikt område. 

 Kvalitet: Ett originellt och trovärdigt kunskapstillskott så som det bedöms av experter 

på samma område. 

 Nytta: Appliceringen eller implikationen av ett kunskapstillskott, något som bedöms i 

relation till ett eller flera konkret subjekt som kan bestå av såväl politiker, medborgare, 

marknad, experter på samma eller andra områden m.m.  

 God vetenskap: Ett löst definierat begrepp som bäst förstås som en sammanvägning 

av nyttan och kvaliteten i en specifik forskning. 

Forskningspropositionerna: de övergripande målen 2000-2013 

Följande avsnitt är tänkt att fånga hur de senaste 4 forskningspropositionerna har formulerat 

vetenskaplig nytta och kvalitet, samt hur värdet med en internationalisering av den svenska 

vetenskapen har förhållit sig till dessa två begrepp. Undersökningen är tematiskt upplagd och 

börjar med att redogöra för respektive forskningspropositions övergripande mål och 

förståelser för vad som är god forskning och hur den kan uppnås. Sedan följer en djupare 

undersökning av mer konkreta förslag för att öka forskningens nytta och kvalitet genom olika 

åtgärder och utvärderingar i form av prestationsevaluering och resursfördelning baserad på 

den samme, där en internationalisering av vetenskapen är den allra viktigaste komponenten.  

Låt oss börja med propositionen från 2000-2001 författad under en Socialdemokratisk regim 

och med Thomas Östros som utbildningsminister. Propositionen fick namnet Forskning och 

förnyelse och regeringen anförde följande grundpelare för sin forskningspolitik: 
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Regeringens politik syftar till att förnya Sverige och bana väg för kunskapssamhället. Målet 
är att göra Sverige till ett modernt kunskapssamhälle som omfattar alla. Regeringens 
politik innebär därför omfattande satsningar på utbildning på alla nivåer och på forskning. 
Sveriges och svensk forsknings utgångsläge inför framtiden är gott. Sverige avsätter, 
inklusive näringslivets omfattande insatser, närmare fyra procent av BNP till forskning och 
utvecklingsarbete (FoU), vilket är mer än vad något annat land i världen gör. Svensk 
forskning håller idag generellt sett en hög kvalitet och är världsledande inom flera viktiga 
områden, vilket bland annat syns i den snabba framväxten av nya företag inom exempelvis 
IT och bioteknik. Genom att ny kunskap är grunden för en god och hållbar 
samhällsutveckling och utgör en av det svenska näringslivets främsta konkurrensfördelar, 
måste strävan vara att upprätthålla och förstärka Sveriges ställning som en ledande 
kunskaps- och forskningsnation. De grundläggande principerna för den svenska 
forskningspolitiken och statens roll slogs fast av riksdagen i oktober 1999 i samband med 
behandlingen av propositionen Vissa forskningsfrågor (prop. 1998/99:94). Målet för 
regeringens forskningspolitik är att Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där 
forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet. Sverige skall vara ett av världens mest 
FoU-intensiva länder, vilket kräver fortsatt stora insatser av både staten och näringslivet. 
All forskning skall hålla hög kvalitet och forskningsinsatserna skall rymma både bredd och 
specialisering.

37
 

 

Formuleringen av regeringens mål med forskningspolitiken tycks tämligen okontroversiella 

vid första ögonkastet. Förstår man det utifrån de vetenskapliga idealtyperna så ser man snabbt 

att det finns drag av såväl en humanvetenskaplig som en naturvetenskaplig idealtyp. Det 

allmänna bildningsidealet och där den ökade kunskapen i allmänhet är till samhällets bästa 

kan förstås utifrån det humanvetenskapliga bildningsidealet. Samtidigt så pratar man om 

världsledande naturvetenskap och teknik som påverkar företagsamheten inom näringslivet, 

vilket ligger i linje med den naturvetenskapliga idealtypen där nyttan är tydlig kopplad till ett 

konkret syfte som i det här fallet är industrin. För att försäkra sig om en god utveckling vill 

regeringen satsa mycket pengar och försäkra sig om att forskningen håller god kvalitet.  

Följande proposition även den författad under Socialdemokratisk regim med Leif Pagrotsky 

som dåvarande utbildningsminister fick namnet Forskning för ett bättre liv. I propositionen 

statuerar man att man håller fast vid föregående proposition målsättning.
38

 

Längre ner på samma sida finner man dock följande utlåtande: 

Samtidigt som staten har ett tydligt och uttalat ansvar för grundforskning har staten även 
ett intresse att stödja forskning som utgår från olika samhällssektorers behov, inklusive de 
behov som finns inom näringslivet. I den offentliga debatten framkommer ibland en 
motsättning mellan grundforskning och behovsinriktad, ofta mer tillämpad, forskning. 
Motsättningen kan till del ha sin upprinnelse i en begreppsförvirring. Behovsmotiverad 
forskning utgår från ett problem eller en frågeställning inom en sektor och kan innehålla 
element av både grundforskning och tillämpad forskning. Forskare kan samtidigt vara 
engagerade i såväl grundforskning som tillämpad forskning. Det är inte ovanligt att just 
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sådana forskningsmiljöer är framstående. Regeringen anser att motsättningen mellan 
inomvetenskapligt motiverad forskning/grundforskning och behovsmotiverad forskning är 
olycklig. Steget från grundforskning till tillämpning i näringslivet och samhället blir allt 
kortare och därmed försvinner alltmer gränsen mellan grundforskning och 
behovsmotiverad forskning.

39
 

 
Begreppen grundforskning och tillämpad forskning används traditionellt inom 

naturvetenskapen och används för att beteckna vari i tillämpningskedjan den aktuella 

forskningen bedrivs. Inom humanvetenskapen finns sällan den här problematiken, detta då all 

forskning antas vara grundforskning.  Formuleringen om att gränsen mellan 

inomvetenskapligt motiverad forskning och behovsmotiverad forskning är olycklig är svår att 

förhålla till någon av de två vetenskapskulturerna. Sannolikt skulle båda ta avstånd från detta 

påstående. 

 

Följande proposition från 2008-2009 kom att heta Ett lyft för forskning och innovation. En 

titel som till skillnad sina föregångare lägger vikt på innovationsaspekten av forskningen. 

Propositionen som kommer till under en ny alliansregim med Folkpartiets före detta 

partiledare Lars Leijonborg som utbildningsminister har ett något annorlunda upplägg än sina 

föregångare. Utgångspunkterna för propositionen är betydligt mer fokuserade kring 

universitetets roll för den ekonomiska utvecklingen: 

 
 Det är regeringens bedömning att forskningssatsningar är bland det viktigaste Sverige kan 

göra för att långsiktigt stärka konkurrenskraften och bidra till en hållbar tillväxt. I 

propositionen redovisar regeringen hur forskningens kvalitet och konkurrenskraft kan 

ökas.
40 Två grundläggande insikter har varit utgångspunkten för regeringens arbete med 

2008 års proposition om forskning och innovation.  
 Mänsklighetens största utmaningar – som påverkan på klimatet, energikrisen, 

vattenbristen, den utbredda fattigdomen i delar av världen, följderna av pågående 

demografiska förändringar, utdragna internationella konflikter och risker för pandemier 

kan inte hanteras på ett framgångsrikt sätt utan ny kunskap,  

 I globaliseringens tid måste svensk konkurrenskraft till stor del bygga på ett högt 

kunskapsinnehåll i våra exportprodukter, varför forskning, utveckling och innovation är 

centrala delar av tillväxtpolitiken.
41

  

 

Det är tydligt i jämförelse med de tidigare två forskningspropositionerna att det här har 

skett ett skifte i de forskningspolitiska målsättningar som målas upp. Forskningspolitiken 

identifierar här viktiga uppgifter för vetenskapen att lösa. Man är fortfarande angelägen 

om att försäkra sig om kvaliteten med forskningen, men här introduceras även termen 
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forskningens konkurrenskraft, ett begrepp med klara marknadskonotationer som en 

målsättning för regeringens politik. Vidare så pekas vikten av det nya sammanhang som 

forskning befinner sig i. Under rubriken 4.1 Svensk forskningspolitik i en ny tid förstärks 

kopplingen mellan forskningen och den globala ekonomiska konkurrensen: 

 

I globaliseringens tid har kunskap blivit den viktigaste produktionsfaktorn. Kostnaden för 

tillverkning av varor har sjunkit drastiskt när flera hundra miljoner människor på kort tid 

blivit en del av den globala ekonomin, efter att till för några år sedan bara ha producerat 

för en lokal marknad. Vägen till ekonomisk framgång för en nation är att en allt större 

andel av arbetskraften verkar i de delar av produktionskedjan som har högt 

förädlingsvärde.  

Därför sker nu stora investeringar världen över i bättre utbildning och mer forskning. 

Antalet forskare i världen har ökat snabbt. Konkurrensen om ”de bästa hjärnorna” – allt 

från särskilt begåvade studenter till duktiga lärare och forskare – skärps.  

   Det är viktigt att inse att konkurrensmiljön för svenska exportföretag är krävande. 

Företagens verklighet är att det sällan räcker med att komma näst först med en teknisk 

innovation och att det definitivt inte räcker att komma tvåa i en offertstrid. Företag som 

inte är konkurrenskraftiga blir utslagna. Globalisering är inget nollsummespel utan en 

företeelse där alla kan komma ut som vinnare. Konkurrensen leder ofta till bättre och 

billigare produkter och tjänster. Sverige har historiskt sett blivit vinnare i skeden då 

världshandeln expanderat.
42 

 
Målsättningarna med den svenska forskningspolitiken präglades alltså tydligt av forskningens 

relation till konkret nytta i allmänhet och ekonomisk nytta i synnerhet. Mot den ekonomiska 

nyttan så blev kunskapen en viktig produktionsfaktor.  

I den senaste forskningspropositionen Forskning och innovation från 2012-2013 lyfts 

forskningen till skillnad från föregående proposition fram i relation till en bredare nytta: 

Regeringen bedömer att ökade anslag för forskning och kunskapsintensiv innovation är 

viktiga instrument för att höja kvaliteten på svensk forskning. Forskning av hög kvalitet kan 

bättre bidra till medborgarnas välfärd, samhällets utveckling, näringslivets konkurrenskraft 

och en hållbar utveckling. I propositionen redovisar regeringen åtgärder som syftar till att 

forskningens kvalitet och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap ska öka
43 

Liksom de andra tre propositionerna lyfts i anslutning till presentationen av propositionen 

vikten av den vetenskapliga kvaliteten. Kanske tydligare än i någon av de tidigare 

propositionerna så placeras forskningspolitiken inom den ekomiska politiken: 
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4.2 Utgångspunkter för politiken  
Sverige baserar mer än de flesta andra länder sin ekonomi på en hög kunskapsnivå i 
samhället och näringslivet. Det är bl.a. därför som Sverige har kunnat utvecklas till ett av 
världens ledande välfärdsländer. Fortsatt forskning och utbildning på en internationellt 
konkurrenskraftig nivå liksom nyttiggörande av den svenska forskningen är därför av stor 
vikt för det svenska samhället och näringslivet.

44
  

 

Här knyts marknadens konkurrenskraft ihop med vetenskapens på ett väldigt talande sätt. Det 

är extremt viktigt att vara internationellt konkurrenskraftig. Något som inte ter sig särskilt 

underligt för marknadsnära forskning då endast konkurrenskraftiga produkter kan vara nyttiga 

inom näringslivet. Konkurrenskraftig kan i sammanhanget förstås som en synonym till nyttig 

eller god vetenskap. För de vetenskaper som inte har en marknadskoppling blir 

konkurrenskraftens koppling till den goda vetenskapen emellertid något mer grumlig. 

Ovanstående diskussion följs dock av en redogörelse för hur detta måste inkludera hela det 

vetenskapliga systemet: 

 
 

4.2.2 Ökad strävan efter kvalitet  
Forskningen måste vara fri, men det är nödvändigt att de statliga medlen används för 
den forskning som ur olika aspekter håller hög kvalitet. Strävan efter kvalitet i form av 
vetenskaplig excellens, nyttiggörande och relevans måste därför finnas inom hela 
forskningssystemet. Det gäller fördelningen av medel på nationell nivå och inte minst 
universitetens och högskolornas strategier och prioriteringar på alla nivåer.

45
  

 

Om konkurrenskraften i den marknadsnära forskningen kan mätas i dess förmåga att omsättas 

i företagsamhet inom näringslivet så blir frågan om vad exempelvis en konkurrenskraftig 

historisk forskning innebär. Man kan tänka sig att det är dess förmåga att omsättas i pengar, 

men då blir å andra sidan kopplingen mellan konkurrenskraft och god vetenskap betydligt 

svårare att göra. 

Då nyttan med ny kunskap med undantag från 2008 års forskningsproposition har förståtts 

både i termer av konkret nytta och mer abstrakt nytta i form av samhällets utveckling kan man 

dra slutsatsen att det humanvetenskapliga bildningsidealet utgör en viktig komponent i den 

svenska forskningspolitiken, åtminstone verkar det så initialt. Nyttan med svensk forskning 

ringar alltså in båda vetenskapskulturernas nyttoideal. Vi lämnar därmed tillfälligt nyttan och 
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övergår till att diskutera hur man har förstått vetenskaplig kvalitet i de aktuella 

forskningspropositionerna. 

Evalueringsmått av vetenskapliga prestationer 

Sett till alla fyra forskningspropositionerna så finns det totalt 6 sätt på vilka man bedömer 

vetenskapliga prestationer. Jag använder här ordet prestationer då evalueringsmetoderna 

handlar om både vetenskapens nytta och vetenskapens kvalitet och kvantitet. Den minst 

komplicerade är den ekonomiska tillväxten. Motiveringen sker genom ett innovationstänk och 

formuleras som följande: 

Det svenska näringslivet genomgår en omvandling, som kännetecknas av att de 
kunskapsintensiva industrierna som producerar transportmedel, teleprodukter och 
instrument växer starkt liksom de kunskapsintensiva tjänsteföretagen. På lång sikt har 
näringslivets produktion förskjutits mot en allt större andel kunskapsintensiv industri- och 
tjänsteproduktion. Det är också den kunskapsintensiva industrin som för närvarande 
uppvisar högst lönsamhet. Industrins förmåga att tillgodogöra sig forskningsresultaten och 
nyttiggöra dem är ett mått på innovationsförmågan. Svensk industri är förhållandevis 
innovativ i internationell jämförelse visar en undersökning gjord SCB.

46
 (sic) 

 

 

 

Om än den konkreta metoden uteblir så är förståelsen av hur man mäter lyckad innovation 

tämligen klar. Nämligen genom förmågan att integrera ny och ekonomiskt nyttig kunskap 

i svensk industri. Ett mått som givetvis är tänkt framför allt åt den marknadsnära tekniska 

forskningen. Som diskuterats ovan så kan den vetenskapliga kvaliteten i marknadsnära 

forskning förstås genom densammes nytta, det är också ganska tydligt att det är på det 

sättet den värderas.  

Förutom innovationsmåttet så finns det totalt sätt fem sätt att mäta vetenskapens 

prestationer som återfinns inom samtliga propositioner. Två av måtten är kvalitativa och 

tre är kvantitativa. De kan summeras som följande: 

 

 Peer-review: Det klassiska sättet att mäta vetenskaplig kvalitet på. Det utgår från 

att kollegiet bestående av experter gör upplysta utvärderingar om kvaliteten i en 

viss forskning. 

 Peer-review med extern granskning, antingen internationell eller från ett annat 

lärosäte: Detta fungerar på samma sätt som föregående, men då det finns en 
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misstro mot kollegialitetens förmåga att döma sina närmaste kollegor så inkallas 

experter från andra lärosäten eller från andra länder att göra bedömningen av 

forskningen. Metoden kan förstås som ett sätt att motverka jäv i den traditionella 

bedömningsprocessen. 

 Antal publikationer: Hur många gånger forskare, forskningsmiljöer eller lärosäten 

släpper publikationer i förhållande till andra forskare, forskningsmiljöer eller 

lärosäten. 

 Citeringsfrekvens av forskningen: Hur ofta en forskare, forskningsmiljö eller 

lärosäte citeras i relation till forskning inom samma område. 

 Förmåga att ansöka om externa medel: Hur framgångsrika forskare, 

forskningsmiljöer eller lärosäten är på att söka medel från externa finansiärer. 

 

Både förståelsen och applicerandet av dessa mått på vetenskaplig prestation förändras under 

perioden. Förståelsen av peer-review utlåtandet som ett mått på vetenskaplig kvalitet är inget 

som förändras märkvärt under perioden, annat än att måttet i jämförelse med annan forskning 

lider av tydliga tillkortakommanden, då jämförelsepunkterna är allt för svåra att identifiera. I 

stället kommer uppsatsen framför allt fokusera på hur förståelsen och applicerandet av de 

kvantitativa måtten kommer att förändras mellan 2000-2013. 

 

2000-2001 

I propositionen från 2000 tas de kvantitativa måtten upp under rubriken  Forskningens och 

forskningssystemets omfattning i Sverige med några internationella utbilckar. I avsnittet 

behandlas offentliga och privata satsningar i forskning och utbildning (FoU), och Sverige 

jämförs med både USA, EU, Schweitz och Finland. Svenska satsningar på FoU jämförs även 

med övriga OECD-länder. I anslutning till detta presenteras för första gången i 

undersökningen de kvantitativa evalueringsmåtten: 

I relation till sin storlek är Sverige en av världens största producenter av vetenskaplig 
kunskap. Endast Schweiz publicerade fler vetenskapliga artiklar per invånare än Sverige 
under 1995. Sverige svarar för närmare två procent av världens artikelpublikation. Inom 
de mest aktiva forskningsområdena, neurovetenskap och immunologi, utgör de svenska 
publikationerna tre procent respektive 4,2 procent av världens samlade publikation.
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Produktionen av artiklar förstås här just som ett mått på kunskapsproduktion. Ett mått som 

används för att jämföra den svenska forskningen med forskningen OECD-länderna, 

vetenskapens nytta och kvalitet nämns dock inte i anslutning till dessa undersökningar.. I 

direkt anslutning till produktionen av svensk forskning presenterad citeringsanalysen som 

förstås på följande sätt: 

Ett mått på genomslagskraften hos svensk forskning kan erhållas genom 
att studera med vilken frekvens de vetenskapliga artiklarna citeras. Enligt National Science 
Indicators (NSI) publikations- och citationsanalys uppvisar Sverige en tydlig specialisering 
inom medicin och bioteknik. En undersökning gjord av Medicinska forskningsrådet (MFR) 
pekar dock på att svensk medicinsk forskning inom flera områden håller på att förlora sitt 
tidigare starka försprång. Det är emellertid inget specifikt svenskt problem. Samtliga 
nordiska länderna uppvisar en citationsfrekvens för t.ex. immunologi som hamnat under 
världsgenomsnittet. Bilden är dock inte entydig då en publikationsanalys av de s.k. 
livsvetenskaperna gjord av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) pekar dock på 
att svensk forskning inom området är stark. Artiklarna inom bioteknik och tillämpad 
mikrobiologi utmärker sig särskilt. Också svensk teknikvetenskaplig forskning röner stor 
uppmärksamhet. De svenska artiklarna citeras betydligt oftare än världsgenomsnittet 
enligt publikationsanalys utförd av NSI. Ekologi och miljövetenskap utgör en annan stark 
specialisering både i Sverige och de övriga nordiska länderna. Matematikforskningen 
genomgående av liten omfattning i Norden, men artiklarna citeras ofta över 
världsgenomsnittet. Särskilt markant är detta i Danmark och Finland. Nordiska artiklar i 
lantbruksvetenskap samt växt- och djurvetenskap har också ett stort genomslag, och 
citeras mycket oftare än världsgenomsnittet.

48
 

 

 

Måttet på internationell genomslagskraft är här relevant, forskningspropositionen är 

emellertid väldig tydligt med att det inte är ett mått på vetenskaplig kvalitet. Kvaliteten av 

svensk forskning bedöms i stället med hjälp av forskningsrådens peer-review system och 

utvärderingar med hjälp av internationella experter.  

 
 

Publicerings- och citeringsanalys är en metod för att mäta den svenska forskningens 
genomslagskraft. För att få en uppfattning om forskningens kvalitet används 
internationella utvärderingar av svensk forskning inom utvalda områden. Vid sidan om 
forskningsrådens peer-review system förkvalitetsgranskning av projektansökningar har 
råden sedan flera decennier tillbaka initierat utvärderingar som omfattar hela discipliner, 
ofta med hjälp av internationella experter. Det är särskilt viktigt för den humanistiska och 
samhällsvetenskapliga forskningen, eftersom en stor del av publikationen sker på svenska 
och därför inte prövas i internationell konkurrens i samma utsträckning som inom andra 
forskningsområden. Syftet med utvärderingarna är att mäta kvaliteten på den svenska 
forskningen, att belysa för Sverige viktiga forskningsområden i ett internationellt 
perspektiv och att bedöma forskningsläge och forskningsbehov.

49
 

 

Det är i utvärderingssammanhang tämligen klart att det är den kvalitativa utvärderingen som 

säger något om kvaliteten i forskningen medan de kvantitativa måtten säger något om den 
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svenska forskningens produktivitet, spridning och genomslag utomlands i denna 

forskningsproposition. Man menar emellertid att på grund av den ringa storleken inom vissa 

vetenskapliga fält kan de kvalitativa bedömningarna behöva granskas av internationella 

experter att försäkra sig om att kvaliteten blir verkligen blir prövad. 

Risken för jäv identifieras som ett potentiellt hot mot den vetenskapliga kvaliteten vid 

kvalitativa bedömningar. Problemet med jäv uppmärksammas i samband med diskussioner av 

de nya vetenskapsrådens bedömningsprocess för resurstilldelning.  

Sverige är ett förhållandevis litet land vilket medför att forskarsamhället inom vissa 
områden kan utgöras av mycket få personer. Vid bedömning av forskningsprojekt och 
beslut om forskningsstöd kan därför ofta jävssituationer uppstå. Detta är ytterligare ett 
skäl till att eftersträva ett inslag av internationella granskare av projekt. Myndigheterna 
måste också utveckla klara riktlinjer för hur jävssituationer skall hanteras.
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Ett samarbete med ett internationellt forskarsamhälle utgör alltså en komponent för att 

försäkra sig om att svensk forskning inte bara bedöms förmånligt av svenska forskare utan 

även av icke-svenskar. En kommitté för att granska de svenska utvärderingssystemen stärker 

ytterligare den förståelse av hur svensk forskningskvalitet bör hanteras som propositionen 

tidigare har föreslagit. Den kom fram till följande utlåtande: 

Kommittén har granskat den s.k. peer review-modellen som sedan länge är regel också 
i svensk forskningsgranskning. Modellen innebär att forskare bedömer kvaliteten i 
andra forskares arbete. Det är väsentligt att de forskare som utför denna granskning 
inte tar ovidkommande hänsyn vid bedömningen. Objektivitet och sakkunskap vid 
utvärdering och bedömning av forskning är således en forskningsetisk fråga. 
Kommittén menar att peer review i stort sett är den optimala modellen vid 
forskningsgranskning, men föreslår vissa riktlinjer för att stärka opartiskheten i 
bedömningen, förbättra insynen i forskningsgranskningen och därmed öka 
allmänhetens förtroende för den svenska forskningsgranskningen. Riktlinjerna 
innefattar ökad medvetenhet om jävsregler och dessas tillämpning. Rådens och 
stiftelsernas jävsregler bör fortlöpande ses över och nya rådsledamöter eller 
beredningsgruppsmedlemmar måste informeras om och förbinda sig att följa gällande 
jävsregler. För huvudsekreterare och biträdande sekreterare i forskningsråden är det 
inte förenligt med uppdrag utanför rådet som påverkar tilltron till deras opartiskhet. 
Könsfördelningen på alla nivåer i forskningsråd och forskningsstiftelser bör jämnas ut. 
Kommittén bedömer att det på detta område behövs både direkta insatser (i form av t. 
ex. öronmärkta resurser och fler kvinnor i prioriteringskommittéerna) och ökad 
forskning.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att kvaliteten på den svenska forskningen ansågs utgöra 

ett problem i 2000-2001 års proposition. Detta problem skulle emellertid motverkas genom att 

kvalitativa granskningar av svensk forskning skedde med hjälp av internationell expertis och 
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på så vis kunde jävsituationer där svenska forskare gynnade svensk forskning motverkas. De 

kvantitativa måtten tycks i forskningspropositionen mest utgöra en form av kuriosa. De skrivs 

om som mått på produktion och genomslag men man betonar samtidigt att de inte säger något 

om forskningens kvalitet. Förståelsen av de olika utvärderingarna såg alltså ut som följande i 

2000-2001 års proposition: 

 

 Peer-review: bästa sättet men risk för jäv i mindre forskarsamhällen. 

 Peer-review med hjälp av internationella experter: Motverkar jäv 

 Antal publikationer: Ett mått på produktion, säger ingenting om kvaliteten. 

 Citeringsanalys: Ett mått på genomslag, säger ingenting om kvaliteten. 

2004-2005 

I nästföljande proposition, Forskning för ett bättre liv 2004/05:80 kommer uppfattningen av 

de kvantitativa måtten att förändras medan de kvalitativa måtten omnämns i väldigt liten 

utsträckning. Antal publikationer förstås fortfarande som ett mått på produktivitet, vilket 

emellertid implicit förstås som viktigt om än utan motivering: 

Vetenskaplig produktion 
Sverige är ett av de mest produktiva länderna i världen när det gäller vetenskapliga 
resultat. Under 1990-talet ökade den svenska produktionen av artiklar med över 40 
procent. Dessutom skedde detta från en redan hög  nivå.

52
  

 

Vetenskaplig kvalitet får ett betydligt mindre utrymme i denna forskningsproposition. Det 

diskuteras främst i redovisningssyfte, där Sverige jämförs med andra länder. Emellertid har 

det skett en förändring i förståelsen av citeringsanalysen, den som förra 

forskningspropositionen var tydlig med att det inte var ett mått på kvalitet har i 2004-2005 års 

forskningsproposition kommit att bli ett mått på kvalitet om än en med reservationer för vissa 

fält: 

Vetenskaplig kvalitet 
Vetenskaplig kvalitet mäts ofta genom antalet citeringar av de publicerade artiklarna, 
eller genom artiklarnas relativa citeringsgrad(Relative Citation Index, RCI), där antalet 
citeringar relateras till antaletpublikationer. Antalet citeringar och RCI ger dock endast 
ett begränsat mått på kvaliteten på ett lands forskning och på hur ett område 
utvecklas i olika länder. Slutsatser måste därför dras med försiktighet.
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Med tanke på den förra propositionens avståndstagande från att citeringsanalysen skulle säga 

något om vetenskaplig kvalitet är det anmärkningsvärt att det här inte framhålls någon 
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motivering för varför måttet nu har kommit att handla om kvalitet. Man nöjer sig med att säga 

att kvalitet ofta mäts med hjälp av denna metod. I anslutning till ovanstående stycke lyfter 

man fram en viss problematik med de kvantitativa måtten när det kommer till vissa 

vetenskapliga fält: 

Humaniora och samhällsvetenskap 
Traditionerna för publicering inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen är 
delvis annorlunda än inom övriga vetenskaper och många arbeten publiceras på 
svenska eller som monografier. Det är ändå av intresse att undersöka hur svensk 
forskning uppmärksammas internationellt. Undersökningar av publicerings- och 
citeringsgrad inom de humanistiska områdena visar att den relativa aktivitetsnivån vad 
gäller internationellt publicerade artiklar är påfallande låg i relation till EU, vilket 
återspeglar publiceringstraditionen.
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Problemen med de kvantitativa måtten är alltså att vissa fält inte publicerar i tillräckligt stor 

utsträckning på engelska och i artikelformat. Detta är en förutsättning för att deras 

forskningsinsatser ska dyka upp i de databaser som ligger till grund för de kvantitativa 

undersökningarna. Problemet kan förstås som väntad följd av den humanvetenskapliga 

traditionen, som traditionellt har menats behöva mycket kontext och en god behärskning av 

språket för att kunna arbete med sitt svårisolerade studieobjekt. Detta är emellertid bara en 

idealtyp, och undantagen i de humanvetenskapliga fälten är många: 

Det finns dock några humanistiska och samhällsvetenskapliga områden där 
publiceringsgraden är tillräcklig för att tillåta analys av områdets utveckling. En studie 
gjord av Vetenskapsrådet omfattande perioden 1988–2000 visar att svenska arbeten 
inom de humanistiska ämnena haft en ökad relativ citeringsgrad inom några områden 
medan den för flertalet varit konstant eller sjunkande under 1990-talet. Relativt sett är 
produktionen av vetenskapliga resultat konstant eller minskande, endast i enstaka fall 
ses en ökande produktion i relation till EU(15). Två ämnesområden, litteraturvetenskap 
och språkteori, har en konstant aktivitetsnivå i relation till EU-genomsnittet och ökad 
kvalitet, mätt som relativ citeringsgrad. Arkeologi och historia har i ett EU-perspektiv 
en låg publicering och låg relativ citeringsgrad, som också är konstant över tiden 
(1988–2003). Inom konst, kommunikation, musik och filosofi har också svenska 
arbeten en negativ utveckling av produktion och relativ citeringsgrad. Konst, musik och 
filosofi har en nivå nära ett genomsnitt för EU medan kommunikation ligger under 
genomsnittet. I Vetenskapsrådets jämförande studie analyserades även kvaliteten 
inom några samhällsvetenskapliga ämnen med tillräckligt stor internationell 
publicering 1988–2003: nationalekonomi, psykologi, pedagogik, sociologi, 
statsvetenskap, antropologi och företagsekonomi. I studien relaterades även relativ 
publiceringsaktivitet och kvalitet/citeringsnivåer till hur forskningsområden 
finansierats. Av dessa områden uppvisade nationalekonomi och psykologi en hög 
produktion av publikationer med god citering i relation till EU(15). Nationalekonomi 
bedömdes som ett av svensk samhällsvetenskaps bästa områden med en god 
utveckling över tid. Statsvetenskap har en relativt låg produktion av internationellt 
granskade publikationer, men dessa har en relativ citeringsgrad över ett EU-snitt. 

Övriga områden i studien uppvisade en försvagning av den relativa citeringsgraden.55
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Problemet med citeringsanalysen uppmärksammas alltså utifrån i vilken grad olika 

discipliner och fält publicerar sig i artikelform. De fält som i tillräckligt hög grad 

publicerar sig i artikelformen anses alltså vara lämpliga att utvärderas utifrån kvantitativa 

analyser. 

 

I de få fall där den kvalitativa kvalitetsevalueringen nämns i 2004-2005 års proposition, 

nämns den i syfte att fördela resurser och det understryks att granskningen måste ske med 

hjälp av internationella experter på liknande vis som föregående proposition om än mer 

påtagligt.56 

 

För att summer 2004-2005 års proposition kan man konstatera att citeringsanalysen nu har 

kommit att bli ett mått vetenskaplig kvalitet, med den knapphändiga motiveringen att 

kvalitet brukar mätas på det sättet. Vikten av den internationella granskningen för att 

försäkra sig om svensk forsknings kvalitet tycks även ha ökat. 

 

 Traditionell peer-review: omnämns ej. 

 Peer-review med hjälp av internationell expertis: Som grund för resursfördelning. 

 Citeringsanalys: Ett mått på kvalitet som är problematiskt för fält som publicerar 

sig på svenska i monografiform. 

 Antal publikationer: Ett mått på produktivitet. 

2008-2009 

I nästföljande forskningsproposition börjar de kvantitativa måtten få en operativ innebörd för 

forskningspolitiken till skillnad från tidigare då de mest har använts för att få en uppfattning 

om hur svensk forskning presenterar internationellt. I samband med detta uppmärksammas 

också fler kontroverser kring de kvantitativa måtten: 

Forskningens kvalitet  

Jämförelser av forskningens kvalitet mellan länder, vetenskapliga områden etc. sker 

ofta med s.k. bibliometri (jämförelse av vetenskaplig publicering). Användningen av 

bibliometri för utvärderingar är omdiskuterad. Sambandet mellan antalet citeringar 

och kvalitet är inte självklart. Trots de skiftande orsakerna till att ett arbete citeras har 
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bibliometrisk forskning visat att det finns en positiv korrelation mellan antalet 

citeringar och forskares uppfattning om publikationers kvalitet. I nedanstående 

jämförelse används den s.k. kronindikatorn (crown indicator – antalet citeringar för 

artiklar dividerat med det genomsnittliga antalet citeringar för området där 

kronindikatorn ett motsvarar en i internationell jämförelse genomsnittlig 

citeringsnivå).
57

 

Efter denna redogörelse kan det noteras att citeringsanalysen blir synonym med kvalitet i 

stället för genomslagskraft och ett mått på kvalitet som tidigare var fallen: 

Inom biomedicin har produktionen av vetenskapliga resultat ökat kraftigt i Sverige och 

avsevärt snabbare än i övriga Norden. Samtidigt har kvaliteten sjunkit något mot ett 

internationellt genomsnitt och ligger nu i nivå med Finland och Norge. Inom de kliniska 

vetenskaperna är hela Norden kvalitetsmässigt nära ett internationellt genomsnitt. 

Antal svenska publikationer inom både biomedicin och klinisk medicin är högre än i 

övriga Norden, även räknat per capita. Även Norge håller hög kvalitet med en rankning 

jämförbar med Sveriges. Finland satsar en något större andel av sin totala statliga FoU-

finansiering på teknik men detta återspeglas inte i bibliometeriska jämförelser av 

kvaliteten.
58

 

I de fält som uppfyller kravet på att publicera sig i artikelformat blir alltså det som tidigare 

kallades för genomslagskraft ett mått på kvalitet. Måttet framställs emellertid fortfarande som 

problematiskt inom humaniora och samhällsvetenskap: 

Kvaliteten på forskning inom humaniora och även samhällsvetenskap är delvis svårt att 

mäta med citeringsanalys, eftersom en annan publiceringstradition än inom medicin 

och natur- och teknikvetenskaperna gör att högkvalitativ forskning inom de 

samhällsvetenskapliga och humanistiska områdena inte nödvändigtvis publiceras i de 

tidskrifter som omfattas av de internationella bibliometriska databaserna. Även om 

produktionen har ökat i hela Norden har Sverige relativt sett en något lägre produktion 

än övriga Norden.
59

 

Problemen med de avvikande publiceringsmönstren hos samhällsvetenskapen och inom 

humaniora förstås fortfarande på samma sätt som i den förra forskningspropositionen. Detta 

till trots presteras det i denna proposition ett förslag på resursfördelning baserad de 

kvantitativa kvalitetsmåtten:  

Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 presenterat en kraftfull satsning på 

forskning som innebär att det under perioden 2009–2012 fördelas bl.a. 1,5 miljarder 

kronor i direkta anslag till universitet och högskolor. Forskningen som bedrivs ska hålla 

hög kvalitet. Det är därför angeläget att det finns tydliga kvalitetsincitament för 

forskning. Genom att införa ett kvalitetsbaserat system där delar av det statliga 

forsknings-anslaget till universitet och högskolor är kopplade till kvalitetsindikatorer 

kommer incitamenten att öka för lärosätena att prioritera och kraftsamla sin forskning. 

I förlängningen leder detta till att kvaliteten på svensk forskning och dess 
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internationella konkurrenskraft ökar. För fördelning av nya medel och direkta anslag 

till universitet och högskolor, förutom de konstnärliga högskolorna och 

Försvarshögskolan bör två indikatorer användas: externa medel samt vetenskaplig 

produktion och dess genomslag. Samtliga lärosäten, förutom de konstnärliga 

högskolorna och Försvarshögskolan, bör dock få en garanterad minimiresurs för 

forskning med 8 000 kronor per helårsstudent.
60

 

  

Den nya modellen för tilldelning av resurser baserade på kvantitativa prestationsindikatorer 

kommer alltså att introduceras i syfte att ge tydliga incitament för att forskare och lärosäten 

ska förbättra sin insats och på så sätt uppnå bättre kvalitet. Förslaget kommer att kritiseras av 

remissinstanserna Kungliga tekniska högskolan och Göteborgs universitet, då de ifrågasätter 

huruvida det nya resursfördelningssystemet verkligen kommer leda till ökad kvalitet, 

profilering och dynamik, emellertid är de flesta instanser positivt inställda det nya 

resursfördelningssystemet.
61

 Regeringen ställer sig positiv till det förslag som en 

resursutredningsgrupp lägger fram:  

 

Resursutredningen föreslår att indikatorn vetenskaplig produktion och dess genomslag 
i form av citeringar bör innehålla en kombination av områdesjusterad vetenskaplig 
produktion och fältnormaliserade citeringar av publikationer i databasen Web of 
Science. Analys av publicerings- och citeringsstatistik är ett internationellt vedertaget 
verktyg för bedömning av forskningens volym och kvalitet. Regeringen anser att den av 
utredningen föreslagna modellen bör användas som indikator för medelstilldelningen. 
Modellen innebär drivkrafter både för att öka publiceringar av forskning och för dess 
genomslag via citeringar. Vissa remissinstanser har dock framfört att indikatorn är 
alltför komplicerad. Regeringen anser att de olika ingående delarna i denna indikator i 
sig är tydliga. Som redovisas i det följande bör Vetenskapsrådet (VR) få i uppdrag att 
följa och utveckla indikatorn och att fortsättningsvis samla det statistiska material som 
kommer att krävas för att göra beräkningar.

62
  

 

Måtten på produktion och kvalitet motiveras i ovanstående citat med att de är internationellt 

väletablerade verktyg. Ett auktoritetsargument som kan tyckas problematiskt i ljuset av de 

kontroverser kring måttens förmåga att bedöma kvalitet som tidigare och i samma proposition 

har uppmärksammats. En studie av denna utredning hade i detta sammanhang varit mycket 

intressant då dess förslags förtjänster tycks grunda sig i vad som är internationellt vedertaget.  

Ett antal problem med modellen diskuteras ytterligare vid specifikationen av dess utformning.  
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Vid specificeringen av modellen så presenteras problematiken med att det finns 

publiceringsskillnader mellan vissa områden och andra: 

 

Ett fördelningssystem baserat på indikatorer riskerar att missgynna vissa 

ämnesområden och gynna andra. Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap 

och att delvis naturvetenskap har svårare än övriga vetenskapsområden att få 

externa medel. Inom delar av dessa vetenskapsområden finns en annan 

publiceringstradition än inom t.ex. stora delar av medicin och teknik. Att rakt av 

tillämpa de båda indikatorerna skulle dessutom leda till ett tydligt missgynnande av 

lärosäten med stora inslag av humaniora och samhällsvetenskap och till viss del 

också naturvetenskap. Regeringens uppfattning är att detta inte är rimligt eller 

acceptabelt. En metod för att motverka detta är att ge dessa områden en större 

tyngd vid beräkningen av resurser baserat på indikatorerna.
63

 

 

Svaret är emellertid inte att uppmärksamma detta som en accepterad skillnad som är en 

konsekvens av en vetenskapstradition, utan i stället göra det än mer viktigt för dessa områden 

att bli publicera sig ofta och att få mycket citeringar. Att vikta dessa områdens anpassning till 

en annan vetenskapstradition högre än andra redan anpassade områden borde ge ytterligare 

incitament för universiteten att ställa krav på dessa områdens anpassning. Problemet, så som 

det uppmärksammas här, är alltså inte att systemet inte fungerar väl för dessa och borde 

anpassas utan att dessa områden inte fungerar väl för systemet och därför blir deras 

anpassning än mer viktig för universiteten.    

 

Peer-review diskuteras i liten utsträckning. Det är fortfarande den metod som används för 

tilldelnings av resurser från Vinnova och Vetenskapsrådet.
64

 

 

Diskussioner av kvalitet i 2008-2009 års forsknings proposition kan summeras på följande 

sätt: 

 

 Peer-review: Diskuteras inte, det klarläggs dock att det är den metod som 

Vetenskapsrådet ska använda vid resursfördelning. 

 Citeringsanalysen: Ett internationellt vedertaget mått på vetenskaplig kvalitet som är 

problematiskt för delar av samhällsvetenskapen och humaniora men som trots detta 

ska utgöra grunden för ett nytt prestationsbaserat finansieringssystem. 
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 Antal publikationer: Ett mått på vetenskaplig produktivitet som tillsammans med 

citeringsanalysen ligger till grund för ett nytt prestationsbaserat finansieringssystem.  

2012-2013 

I den sista forskningspropositionen utvecklas resonemangen kring möjligheterna med 

kvantitativa utvärderingar av den svenska forskningen. Resonemanget kring den 

prestationsbaserade delen av forskningsfinansieringen fortsätter: 

Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) infördes för första gången ett 
system som innebär att en viss del av de direkta anslagen för forskning och 
forskarutbildning fördelas utifrån olika mått på kvalitet. Detta är enligt regeringens 
mening en viktig signal. Det markerar universitetens och högskolornas grundläggande 
ansvar för kvaliteten i forskningen och skapar incitament för tydliga strategier och 
omprioriteringar av insatser. Mot denna bakgrund är det enligt regeringens mening 
naturligt att låta en större andel av anslagen än tidigare omfördelas utifrån de 
kvalitetsmått som introducerades i den förra forsknings- och innovations-
propositionen. Därigenom skapas ökade incitament för lärosätena att prioritera den 
bästa forskningen och ge bättre stöd åt de bästa forskarna. Det gäller dels de nya 
medel som i denna proposition bedöms tillföras de direkta anslagen till universitet och 
högskolor, dels en ökad andel av befintliga resurser.

65
 s.17. 

 

I likhet med föregående proposition uppmärksammas problemet med samhällsvetenskapens 

humanioras problematiska publiceringstraditioner: 

Svensk humaniora och samhällsvetenskap har delvis en annan form av 

kunskapsproduktion och publiceringstradition än medicin, teknik och naturvetenskap, 

vilket gör det svårare att ge omdömen utifrån citeringsdata i den vanligast använda 

publiceringsdatabasen Thomson. Det finns dock en trend i riktning mot en ökad 

publicering i internationellt granskade tidskrifter inom humaniora och samhälls-

vetenskap. Inom samhällsvetenskaplig forskning har artikelproduktionen mer än 

fördubblats under perioden 2001–2010 och uppgick till drygt 1 000 artiklar 2010. Inom 

humaniora har produktionen ökat med mer än 60 procent under samma tid till drygt 

200 artiklar 2010. Humaniora ökar dock från låga nivåer jämfört med medicin (mer än 

6 000 artiklar 2010), naturvetenskap (cirka 4 000 artiklar 2010) och teknik (cirka 1 500 

artiklar 2010).
66

 

 

Problemet med publiceringstraditionerna inom dessa områden tycks alltså minska under 

milleniets första årtionde. Till skillnad från föregående forskningspropositioner så 

uppmärksammas emellertid fler problem med kvalitet mätt som antal citeringar. En längre 

reservation mot områden som har större sannolikhet att citeras internationellt görs: 
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För internationella jämförelser av forskningens kvalitet används ofta mått som bygger 

på statistiska analyser av publicering av vetenskapliga resultat. De två mest 

förekommande bibliometriska måtten är publiceringar och citeringar. De gör det 

möjligt att jämföra ämnen och lärosäten nationellt och internationellt. Olika ämnen 

har dock olika publiceringstraditioner, och vissa forskningsområden har en högre 

internationell relevans än andra som är mer nationellt präglade. Vidare kan man 

förvänta sig att forskning som är inriktad mot att förbättra och utveckla en viss 

vetenskaplig metod har mycket större sannolikhet att bli flitigt citerad än arbeten som 

t.ex. lägger mycket större vikt vid att förbättra det empiriska underlaget som ingår i en 

specifik studie, speciellt om det rör sig om att förbättra nationella data i ett litet land 

som Sverige. Bibliometriska mått avspeglar forskning som utfördes ett antal år tillbaka 

i tiden och tenderar att gynna redan etablerad forskning. Relevansaspekter och andra 

former för nyttiggörande återspeglas inte heller av de bibliometriska måtten.
67

 

Olika forskningsområden antas alltså mer internationell prägel än andra. De som sysslar med 

metodutveckling borde också ha högre sannolikhet att citeras internationellt samt att ny 

intressant forskning ännu inte kan synas i statistiken. Dessa reservationer tycks rimliga och 

relevanta. En vetenskaplig metod kan sannolikt användas på flera håll i världen medan mer 

fall-bundna empiriska studier torde ha en mer lokal eller nationell betingad intresse-sfär. Det 

tycks också så, som vi Myrdal argumenterat rimligt att områden med mer universella 

studieobjekt är mer intressanta universellt än vad studier med mer kontextuellt betingade 

studieobjekt är. Denna problematisering indikerar att det finns en viss insikt om olika 

vetenskapstraditioners förutsättningar för internationella jämförelser genom citeringsanalysen. 

Stycket avslutas dock med följande:  

 
Samtidigt är bibliometriska mått etablerade mått för internationella jämförelser som 

bygger på det grundläggande principiella synsättet att forskning ska publiceras och 

kunna granskas kritiskt för att kvalitet ska kunna bedömas. Även om bibliometriska 

mått inte är liktydigt med kvalitet är det dessa mått som används internationellt när 

forskningens kvalitet rankas. Med denna reservation kan vissa jämförelser ändå 

göras.
68

  

Det finns problem, men det är ett internationellt etablerat sätt att mäta på, och det är det ända 

sättet att ranka Sverige i förhållande till andra länder. Efter en genomgång av hur svenska 

lärosäten och forskningsområden presterat internationellt så kommer propositionen fram till 

följande slutsats: 
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Den ökade internationella produktionen av forskningsbaserad kunskap gör att det 

behövs ett fortsatt fokus på kvalitet för att även framöver tillhöra de länder som 

producerar den bästa forskningen, mätt som antal citeringar.
69 

 

Den prestationsbaserade finansieringsmodell som introdocerades i föregående proposition står 

i det mesta fast. Ett antal nya reservationer tycks dock ha påverkat den fortgående 

utformningen: 

I propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 

2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) presenterades ett nytt system för fördelning och 

omfördelning av anslagen för forskning och forskarutbildning som har den tydliga 

utgångspunkten att delar av forskningsanslagen bör tilldelas efter kvalitet. Syftet med 

modellen är att premiera kvalitet i forskningen samt att ge ledningarna vid universitet och 

högskolor incitament att vidta åtgärder för att öka kvaliteten och konkurrenskraften i den 

forskning som utförs vid lärosätena. Modellen beaktar också samverkan genom att 

externa medel i många fall tilldelas för detta ändamål Modellen innebär att nya medel 

fördelas och att cirka 10 procent av de befintliga anslagen omfördelas med hjälp av 

kvalitetsindikatorerna publiceringar och citeringar samt externa medel för forskning, det 

som i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) benämndes 

indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar respektive externa medel. Med hjälp 

av modellen har 1,5 miljarder kronor i nya forskningsanslag fördelats under perioden 

2009–2012.
70

   

 

I huvudsak tycks modellen stå kvar i oförändrad form. Tanken är fortfarande att skapa 

incitament för att öka kvaliteten och konkurrenskraften i den forsknings som bedrivs på 

landets lärosäten.  

 

Ett komplement till det prestationsbaserade finansieringssystemet kommer i propositionen att 

diskuteras. Regeringen lämnar i uppdrag till Vetenskapsrådet att utreda möjligheterna av en 

sådan lösning: 

 

Vetenskapsrådet bör få i uppdrag att, i samråd med Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt 

Verket för innovationssystem, utreda och lämna förslag till ett resursfördelningssystem som 

gör det möjligt att fördela anslag till universitet och högskolor innefattande kollegial 

bedömning av universitets och högskolors kvalitet och prestation i forskning, inkluderande 

                                                 
69

 Forskning och innovation 2012/13:30 s.46. 
70

 Forskning och innovation 2012/13:30 s.55-56. 



43 

 

såväl vetenskapliga bedömningar som bedömning av dess relevans och nytta för 

samhället.
71

 

 

Uppdraget kommer som en konsekvens av att regeringen inte är överens med utredarens 

bedömning om att de prestationsbaserade finansieringssystemet inte kan komplementeras av 

en expertbedömning.
72

 En invändning som kan indikera en viss ödmjukhet inför systemets 

förmåga. Hur denna utredning kommer mottas vid nästa proposition är emellertid svårt att 

förutse. 

 

 Peer-review: Diskuteras som komplement för den prestationsbaserade 

finansieringsmodellen. 

 Citeringsanalysen: Ett mått på kvalitet som nu är mindre problematiskt för 

samhällsvetenskapen och humaniora då de i högre grad än tidigare publicerar sig i 

artikelformat, vilket möjliggör analyser. 

 Antal publikationer: Ett mått på produktion som tillsammans med citeringsanalysen 

och tilldelning av externa resurser utgör ett kvalitetsmått. 

 

 

2000-talets forskningspolitik 

Uppsatsen inleddes med Waldenströms förslag om att svenska ekonomhistoriker i högre 

grad skulle publicera sig på ett sätt som gjorde att de i högre utsträckning kunde bli 

publicerade i internationella tidsskrifter, och detta i syfte att öka kvaliteten på ekonomisk 

historia. Vad man har sett från forskningspropositionerna så uttrycks inte denna önskan 

explicit. Däremot så har man utvecklat ett finansieringssystem som ger ekonomiska 

incitament att göra just detta. Detta har skett som en följd av att man velat förbättra 

kvaliteten på den svenska forskningen. Kvaliteten som legat till grund för detta 

finansieringssystem har förståtts utifrån tre indikatorer som går att kvantitativt mäta; antal 

publikationer, erhållna externa medel och en citeringsanalys där varje områdes 

citeringsfrekvens ställs mot ett internationellt fältnormaliserat medelvärde. När det 

kommer till kopplingen mellan internationalisering och kvalitet så är det endast 
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citeringsanalysen som är intressant av dessa kvalitetsindikatorer. Detta då den kräver en 

jämförelse med de internationella forskarna inom samma fält. Förståelsen och 

appliceringen av citeringsanalysen i forskningspropositionerna kan summeras som 

följande: 

 
Tabell 1: Citeringsanalys 

 

År Förståelse Applicering 

2000-2001 Mått på forskningens 

genomslagskraft 

Uppfattning om spridningen 

av svenska 

forskningsresultat 

2004-2005 Ett mått på kvalitet. 

Problematiskt för 

humaniora och viss 

samhällsvetenskap, då 

publikationsformerna 

försvårar jämförelser. 

Begränsad förståelse av hur 

vilken kvalitet svensk 

forskning håller 

2008-2009 Internationellt erkänt mått 

på vetenskaplig kvalitet 

fungerar sämre för 

samhällsvetenskap och 

humaniora då deras 

publiceringstraditioner 

fortfarande till stor del 

utgörs av monografier. 

Förståelse av hur 

konkurrenskraftig svensk 

forskning är internationellt. 

Kvalitetsindikator till grund 

för prestationsbaserat 

finansieringssystem 

2012-2013 Internationellt erkänt mått 

på vetenskaplig kvalitet som 

nu är mindre problematiskt 

för humaniora och 

samhällsvetenskap då 

artikelformatet inom dessa 

fält blir allt vanligare. 

Förståelse av hur 

konkurrenskraftig svensk 

forskning är internationellt. 

Kvalitetsindikator till grund 

för prestationsbaserat 

finansieringssystem som 

ska utökas. 

 

  

Då den första forskningsproposition lämnar en enkel förklaring av vad antal citeringar och 

publiceringar motsvarar, så nöjer sig de sista två propositionerna med att anföra att det är 

ett internationellt erkänt mått på kvalitet. Man reserverar sig förvisso till en början om att 

måtten kan vara problematiska för vetenskaper som publicerar stora delar av sin forskning 

i monografiform. Vilket i den sista forskningspropositionen framställs som ett mindre 

problem då publiceringsmönstren inom de humanvetenskapliga traditionerna börjar 

förändras till fördel för artikelformatet. Sett utifrån Myrdals idealtyper så kan man hävda 
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att den naturvetenskapliga idealtypens sätt att publicera sig utgör normen för hur all 

vetenskap ska utvärderas i det kvalitetssträvande prestationsbaserade 

finansieringssystemet. Efter detta noterar man att humanvetenskaperna i större 

utsträckning börjar anamma de naturvetenskapliga publiceringstraditionerna, vilket 

minskar det av de senaste två forskningspropositionerna identifierade problemet med 

dessa fält, nämligen deras publiceringstradition. Det är uppenbart att man i 

forskningspropositionerna inte problematiserar anledningen till dessa 

publiceringstraditioner, avsaknaden av en sådan problematisering gör att traditionen 

framställs som något som inte har en motiverad förklaring. I de fall detta problem 

diskuteras, så görs det så endast som ett problem som försvårar de kvantitativa 

utvärderingsmåtten. Den motiverade förklaringen om humanvetenskapens 

publiceringstradition som stammar ur de olika studieobjektens beskaffenhet identifieras 

alltså inte. Undersökningen hade här mått bra av att ytterligare undersöka de utredningar 

som lett fram till denna politik, ett sådant arbete ryms dessvärre inte inom denna uppsats. 

Samtidigt som detta kan utgöra ett problem då vissa motiveringar kan tänkas falla utanför 

så vill jag mena att motiveringen av de olika besluten som regel förs i samband med 

presentationen av ett förslag eller en metod. Det verkar därför rimligt att vid avsaknaden 

av en problematisering anta att detta dessa problem inte behandlats, eller i vilket fall som 

helst inte ansetts tillräckligt viktiga för att bemöda sig med att nämna.  

 

Betrakta man citeringsanalysen utifrån endast vad den mäter så är det ett mått på 

spridning. Det är ett mått som säger något om hur ofta något som författats omnämns i 

vetenskapliga tidskrifter. I de senaste tre forskningspropositionerna, där det talas om 

citeringsanalysen som ett mått på kvalitet så saknas det något fundamentalt. Nämligen hur 

ett mått på spridning blir ett mått på kvalitet. Avsaknaden av denna förklaring indikerar att 

läsaren själv förväntas förstå kopplingen mellan vetenskaplig spridning och vetenskaplig 

kvalitet på egen hand. Det kan säkerligen tyckas som en självklarhet för många att god 

forskning kommer att citeras av forskare inom samma fält. Detta då forskare inom samma 

fält förväntas forska på liknande saker, använda liknande metoder och följaktligen förstå 

varandra samt inhysa gemensamma intressen. Analyseras en sådan förståelse emellertid 

med hjälp av Myrdals idealtyper blir det tydligt att detta antagande endast stämmer för en 

naturvetenskaplig idealtyp. I förlängningen landar en diskussion av citeringsanalysen 



46 

 

utifrån idealtyperna i en diskussion om huruvida vetenskapen förmår göra gemensam sak 

av kvalitet och nytta. I sammanhang där flera forskare forskar på samma sak med liknande 

metoder så kommer kvalitativa resultat blir nyttiga för de andra forskarna inom samma 

fält. Medan i fall där forskare forskar på olika saker, med olika metoder så kan ett 

kvalitativt resultat komma att blir nyttigt endast för ett litet antal forskare. I uppsatsens 

inledning kunde man se hur Waldenström efterfrågade fler peers för ekonomihistoriker 

och i forskningspropositionernas användning av citeringsanalysen antogs också genom en 

fältnormalisering att forskare inom samma område var varandras peers.  

 

 

Vilka är humanvetarens peers? 

Vid en anslutning till ett internationellt forskarsamhälle blir det relevant att ställa sig frågan 

om huruvida kollegorna på andra sidan jordklotet kan uppfattas som experter på samma 

område eller inte. Vissa metoder och viss källhantering kan med stor sannolikhet vara likartad 

i många länder men kännedomen om lokala och tidsbundna utvecklingar kan rimligen inte 

antas vara given hos alla forskare runt om i världen. Detta faktum kommer inom 

humanvetenskapen att försvåra begreppet peer. En peer som ska vara forskarens jämlike 

måste rimligen vara just detta. Här måste vi återkoppla till Myrdal och hans förklaring till 

varför humanvetaren arbetar med monografiformatet. En av anledningarna till detta grundar 

sig i att det många gånger inte finns någon jämlik inför den konkreta forskningsuppgift som 

humanvetaren genomför. Därför kräver humanvetaren ett stort antal sidor för att kunna 

redogöra för och undervisa läsaren i de historiska och kontextuella förutsättningar som gäller i 

den aktuella forskningen.
73

 Jag menar att, för att kunna bedöma humanvetaren krävs till följd 

av detta en dubbel expertis från humanvetarens peers. Det krävs dels en expertis vad det 

gäller aktuella metoder, men också en kontextuell eller historisk expertis. Den dubbla 

expertisen inom humanvetenskapen kan ställas i kontrast till en enkel expertis inom 

naturvetenskapen som då bara handlar om metoder. 

Citeringsanalysen bygger på ett antagande om att alla forskare inom samma fält är varandras 

peers detta innebär att förutom expertisen så måste begreppet peers när det kommer till 

citeringsanalysen måste förstås utifrån ytterligare en aspekt, nämligen intresse. Det 

vetenskapliga intresset blir nämligen centralt i processen att få vetenskaplig spridning att 
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handla om kvalitet. Inom den naturvetenskapliga idealtypen kan intresset av högkvalitativ 

forskning som handlar om samma sak och som sker med hjälp av samma metoder kanske tas 

för givet. En neurolog i Estland är sannolikt mycket intresserad av de forskningsresultat som 

neurologer i Turkiet kan presentera. Huruvida en historiker i Estland är lika intresserad av 

levanthandeln som den är av rysk utrikespolitik under 1900-talet är emellertid inte alls lika 

säkert. Intresset för olika typer av forskning blir sålunda centralt när citeringsanalysen ska 

säga någonting om humanvetenskapens kvalitet. Att undersöka grupper med samma intressen 

blir sålunda ett fundament för att citeringsanalysen ska kunna säga någonting om kvaliteten på 

forskningen. 

Att förbättra kvaliteten på ett forskningsfält genom att utöka antalet peers med en 

internationaliseringsprocess så som Waldenström argumenterar för kräver alltså att man kan 

identifiera grupper som är experter på samma områden. Att ranka olika fält mot varandra så 

som forskningspropositionerna gör kräver dessutom att man kan visa att dessa grupper hyser 

samma intressen.  

 För humanvetenskapens delvis kontextbundna expertis och intressen blir det alltså mycket 

problematiskt att hävda att den typ av internationalisering som Waldenström förespråkar 

faktiskt utökar antalet peers och citeringsanalysen kan inte ta steget från att handla om 

spridning till att handla om kvalitet. Problemen med skillnader i expertis och intresse kommer 

i de följande avsnitten att utvecklas ytterligare.  

 

För att kunna jämföra olika forskare med varandra så krävs inom naturvetenskapen indelning 

baserad på metodologisk expertis och intresse. De kan exempelvis studeras in ramarna för 

olika forskningsfält, det är emellertid viktigt att dessa kategorier inte jämförs med varandra: 
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Figur 1: Naturvetenskaplig fältuppdelning 

  

             

Det medicinska fältet måste delas in i subkategorier för att kunna försäkra sig om att 

intressen, metoder och expertis är gemensamma inom dessa områden. Att jämföra det 

medicinska fältet som helhet skulle alltså inte kunna säga något om hur kvaliteten genetiken 

var ställd. 

Mot denna endimensionella modell som kan tänkas fungera inom naturvetenskapen så vill jag 

anföra att det inom humanvetenskapen skulle behövs en tvådimensionell modell för att kunna 

ringa inte gemensam expertis och gemensamma intressen. På följande sätt skulle en sådan 

tabell kunna se ut:   

Figur 2: Humanvetenskaplig fältuppdelning 

 

 

 
 Den dubbla expertisen resulterar i att det krävs att både expertis och intresse ramas in dels 

kontextuellt men också metodologiskt för att jämförelser baserat på spridning ska kunna säga 

någonting om forskningen kvalitet. 
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Innebär detta att forskare inom humanvetenskapliga områden som citeras ofta inte bedriver 

forskning av hög kvalitet? Nej, det är fortfarande rimligt att anta att den som blir citerad ofta i 

stor utsträckning har gjort stora bidrag till den vetenskapliga diskussionen. Problemen med 

citeringsanalysen för humanvetenskapen är inte att den forskning som citeras mycket inte kan 

antas vara god. Problemet uppstår först vid jämförande utvärderingar. När den som inte 

citeras ofta antas bedriva forskning av lägre kvalitet. Jämförande av citeringsgrad innebär 

nämligen att en citering kan jämföras med en god recension i miniatyr, samtidigt måste varje 

artikel som publiceras inom fält där ett visst arbete inte blir citerat förstås som en dålig 

recension i miniatyr. 

 

Vetenskapens bruksvärde och bytesvärde 

Forskare kan förstås som både producenter och konsumenter av vetenskap, ett påstående som 

starkt konnoterar en marknadsanalys. Som vi sett ovan så presenterades redan under tidigt 

1990-tal tanken på att svensk forsknings skulle vara konkurrenskraftig, ett uttryck för den 

forskningspolitik som då skulle komma föras samman med den ekonomiska politiken. 

Konkurrenskraften har i samtliga forskningspropositioner framförts som ett tydligt mål inom 

forskningspolitiken och dess innebörd kan återfinnas bland annat inom citeringsanalysen. 

Inom ramarna för citeringsanalysen är forskare producenter av vetenskap, hur bra produkter 

de levererar mäts genom hur ofta dessa produkter konsumeras, det vill säga citeras. 

Citeringsfrekvensen blir då ett mått på efterfrågan av producerad vetenskap vilket ska säga 

något om forskarens förmåga att tillgodose en framtida efterfrågan av nyttig forskning 

alternativt forskarens förmåga att generera en produkt med högt bytesvärde inom 

vetenskapen. Nyttan förstås genom bruket på en marknad, en marknad bestående av 

konsumerande forskare. Bytesvärdet och bruksvärdet av produkterna kan därför förstås vara 

samma sak. Men detta förutsätter att bruksvärdet av en produkt är lika stort för alla aktörer på 

marknaden. Något som kanske kan tänkas stämma i en naturvetenskaplig idealtyp. 

Distinktionen mellan bruksvärde och bytesvärde synliggör emellertid att det finns en skillnad 

på hur nyttigt något är på en marknad respektive hur nyttigt något är för en specifik individ 

eller en specifik grupp. 

Ponera att man har en skogshuggare som äger en yxa. Denna yxa är nödvändig för 

vederbörandes verksamhet, den har alltså ett högt bruksvärde för skogshuggaren själv. Det 

finns emellertid väldigt få skogshuggare och följaktligen är efterfrågan på yxor låg vilket 
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resulterar i ett lågt bytesvärde på yxan. Hade det dock existerat många fler skogshuggare så 

antagligen yxans bytesvärde stigit. Samtidigt har man en svensk 1600-tals agrarhistoriker med 

tre kollegor på samma område. De tre kollegornas forskning bidrar med nödvändiga insikter 

för historikern och äger därför för denna ett högt bruksvärde. Emellertid är de andra 

historikerna runt om i världen inte särskilt intresserade av deras diskussioner om tillförlitliga 

källor, svenska 1600-tals bönder potentiella marknader eller vilken förutsättning det fanns 

odla specifika grödor etc., varan äger därför ett lågt bytesvärde på citeringsmarknaden. Hade 

dock alla historiker sysslat med 1600-tals agrarhistoria så hade förmodligen forskningens 

efterfrågan/antal citeringar stigit. Samtidigt kan man kanske argumentera för att fyra svenska 

1600-tals agrarhistoriker är nog många, och 1000st hade varit att prioritera resurser på fel 

område. Man kan också argumentera för att om endast fyra stycken är intresserade av ett 

område på djupet så är det inget man bör lägga resurser på överhuvudtaget, men då får man 

samtidigt också acceptera att det inte kommer att finnas någon levande expertis kring svensk 

1600-tals agrarhistoria. 

Citeringsanalysen som gör gemensam sak av nytta och kvalitet gör samtidigt gemensam sak 

av bruksvärde och bytesvärde. Den första sammanslagningen skapar för humanvetenskapen 

en problematik om expertis och förmåga till bedömning, den senare skapar en problematik om 

intresse att citera någon. För att bruksvärdet och bytesvärdet ska vara detsamma på en yxa så 

krävs det att alla är skogshuggare. För att bruksvärdet och bytesvärdet ska vara detsamma för 

historiker så krävs det att alla är intresserade av samma typ av historia.  

Intressesfärernas betingelse vid en internationalisering blir sålunda helt central. Är det givet 

att svenskar ska vara intresserade av samma saker som amerikaner, eller att fransmän ska vara 

intresserade av samma saker som indier? När det kommer till naturvetenskap kanske svaret är 

ja. När det kommer till historia kanske man i Frankrike skulle ifrågasätta meningen med att 

inrikta sin historieskrivning på indisk historia snarare än fransk historia. 

Incitament om att öka konkurrenskraften på en marknad, blir ett incitament att framställa 

produkter med så hög konkurrenskraft som möjligt på en specifik marknad. Om 

humanvetenskapen inte är har lika homogena marknader som naturvetenskapen så uppstår det 

en viktig diskrepans vad det gäller vilken marknads efterfrågan en humanvetare ska sträva 

efter att mätta. Ett ekonomiskt rationellt val för aktören skulle vara att söka locka så många 

möjliga konsumenter som möjligt, det vill säga sträva efter att bedriva forskning som 

potentiellt kan bli citerad av så många andra forskare som möjligt, dock inte vilka forskare 
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som helst, utan endast de som beräknas tillhöra samma fält, eftersom att det endast är dem 

vars konsumtion som spela roll. Att som litteraturvetare bli citerad av statsvetare kan alltså 

vara trevligt, men det ökar inte bytesvärdet på vederbörandes produkt. 

 

Incitament som verktyg är ämnade påverka en grupp människor att agera på det sätt som den 

som inför incitamenten avser. Ett ekonomiskt incitament innebär att man appellerar till den 

ekonomiskt rationella sidan hos en grupp. Gruppen forskare som i det här fallet står i centrum 

blir därför viktiga att förstå som individer. Jag vill anföra att det i sammanhanget finns två 

viktiga sidor hos gruppen forskare att ha i åtanke. Den ena är den vetenskapliga, som strävar 

mot ett intresse, sedan planerar och utför sin forskning utifrån de val som ter sig mest 

vetenskapligt rationella i enlighet med forskarens expertis. Sedan finns den ekonomiska sidan, 

där forskaren tänker på sin karriär och hur mycket pengar den kan tjäna, där utför den sin 

uppgift utifrån vilka ekonomiska fördelar en viss typ av forskning kan generera. Grundtanken 

med att förbättra forskning genom konkurrenskraft måste rimligen vila på ett antagande om 

att de vetenskapliga incitamenten inte är nog stora för att forskarna ska anstränga sig 

tillräckligt väl, därför krävs ekonomiska incitament för att motivera forskarkåren. Det blir då 

centralt för resonemanget att de ekonomiska incitamenten växelverkar med de vetenskapliga 

och absolut inte går i kollision med dem. I teorin skulle de ekonomiska incitamenten generera 

sämre forskning om en forskare kom att prioritera dessa framför de vetenskapliga. Alltså i 

stället för att försöka göra så god forsknings som möjligt så skulle forskaren sträva efter att 

göra forskning som kan bli citerad så mycket som möjligt. Det centrala är alltså att försäkra 

sig om att endast god forskning blir citerad mycket. Den goda forskningen, som i fallet med 

citeringsanalysen bedöms i sin tur gemensamt av experter, experter som förstås som 

homogena och därför kollektivt i egenskap av gemensamma intressen och gemensam expertis 

kan bedöma hur god en viss typ av forskning är. Ifrågasätts homogeniteten i gruppen, så 

ifrågasätts också den förenande faktorn mellan ekonomiska och vetenskapliga incitament. 

 

Ytterligare komplikation: Vem blir citerad? 

Ekonomihistorikern Ylva Hasselberg har kritiserad citeringsanalysen som mått på kvalitet på 

ett antal punkter. Hon menar att citeringen ofta förstås som ett uttryck för intellectial debt, 

alltså att författaren noterar vilken typ av forskning dess nya resultat står i skuld till. Hon 

menar att det är denna tanke som gör det möjligt att se en citering som kvalitetsmått.  

Hasselberg försöker sedan komplicera antagandet om att vad som väljs att citeras verkligen 



52 

 

motsvarar en intellectual debt, och detta genom att beskriva hur forskaren för att sätta sig in i 

ett specifikt studieobjekts situation. En process som kräver mycket läsning och bildning, en 

process där mycket av det som läses sedan inte syns i den färdiga publikationen, men som är 

centralt för arbetets fortskridning. Ibland citeras även i retoriskt syfte en viss typ av forskning, 

bara för att forskaren själv senare ska kunna såga den. Hon lyfter också forskning som menar 

att de allra flesta citeringar har en retorisk karaktär snarare än en som vittnar om intellectual 

debt, alltså citeringen används av forskaren för att stärka ett särskilt resonemang snarare än 

härleda nya tankars ursprung.
74

 

För att skriva denna typ av argumentation så inleds texten med en redogörelse för hur 

författaren själv arbetar. Hasselberg beskriver sig som historiker, och lyfter fram ett antal 

aspekter som hon menar påverkar en historikers arbete. Dessa är i hög utsträckning relaterade 

till processer om hur man fångar det dynamiska studieobjektet som står i centrum för den 

humanvetenskapliga idealtypen. Argumenten mot citeringsanalysen följer stringent nog också 

en humanvetares förståelse för vetenskap. Antar vi den tydliga forskningsfronten och det 

komprimerade språket så lär det knappast uppstå problem i vad som citeras, det är den senaste 

forskningen som har lett fram till den plats där den aktuella forskaren nu befinner sig. Att såga 

någon som står i forskningsfronten blir också ett sätt bidra till det vetenskapliga samtalets 

fortskridande och följaktligen utvecklingen. Att såga någon som inte befinner sig i 

forskningsfronten borde också förstås som meningslöst.    

 

Naturvetenskapen som kur för citeringsanalysens tillkortakommanden:  

Uppsatsens initiala tes var att det kan ske ett imformationsbortfall politiker och forskare 

emellan, Myrdal gjorde en liknande tes om än snävare, att natuvetenskapen håller på att bli 

norm för hela vetenskapen och att detta skapar problem för humanvetenskapen.  

I studien av forskningspropositionerna så har uppsatsen visat på hur citeringsanalysen kommit 

att bli ett godkänt mått på kvalitet. Den har sedan analyserats som problematisk för 

humanvetenskapen, men mindre problematisk för naturvetenskapen. För att ge en tydligare 

bild av detta har jag summerat argumenten i följande tabell: 
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Tabell 2: Summering av citeringsanalysen i naturvetenskapen och humanvetenskapen 

 Intresse Expertis Efterfrågan Varför citera? 

Human-
vetenskaplig 

Intresset är 
beroende av 
såväl mål 
som 
metodologisk 
och 
kontextuell 
expertis. 

Relateras till 
Intresset med 
samma 
uppdelning av 
metodologi 
och expertis. 

Efterfrågan är ett 
resultat av 
metodologisk 
såväl som 
kontextuella, 
mål, intressen 
och expertis. 

Flera skäl. 

Natur-
vetenskaplig 

Intresset 
inom ett visst 
fält kan antas 
vara 
detsamma 
världen över, 
på basis av 
att de forskar 
på samma 
saker. 

Expertisen är 
universell och 
begränsas 
inte av det 
kontextuella. 

Om intressen, 
mål och expertis 
är gemensamma 
världen över så 
efterfrågas 
endast den som 
kommit längst i 
de gemensamma 
frågorna. 

Komprimerade och 
formelartade upplägg 
där endast de senaste 
framgångarna är 
relevanta innebär att 
frågan om vem som 
citeras kan besvaras 
med; den senaste 
framgångsrika 
forskningen på området. 

 

Tabell 2 visar hur komplikationerna med citeringsanalysen skulle kunna förbises om man har 

en föreställning av att all forskning fungerar i enlighet med en naturvetenskaplig ideal-typ. 

Poängen med att analysera citeringsanalysen och möjligheten att öka kvaliteten genom ett 

utökat antal peers med hjälp av ideal-typerna är liksom typerna i sig implicerar, inte att visa 

på hur saker och ting fungerar i verkligheten. Det är en metod för att ringa in ett antal 

potentiella uppfattningar för hur vetenskapen fungerar och sedan härleda denna uppfattnings 

konsekvens för särskilda företeelser. Detta möjliggör att förstå ett antal påståenden och 

antaganden i forskningspropositionerna som rationella inom ramarna för hur de kan tänkas 

uppfatta vetenskapen. Att visa på att en modell som kräver en utgångspunkt i den 

naturvetenskapliga ideal-typen för att kunna anses rationell blir accepterad i 

forskningspropositionerna är att visa på hur det finns ett glapp mellan den 

humanvetenskapliga ideal-typen och den svenska forskningspolitiken. Det är också att styrka 

Myrdals tes om att naturvetenskapen håller på att bli norm för all vetenskap. Det viktigaste är 

emellertid att illustrera hur vissa delar av den naturvetenskapliga ideal-typen kan vara 
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lämpade för vissa fält medan andra inte kan vara det. Som helhetskoncept är ideal-typen 

abstrakt men om den bryts ner i olika delar kan en disciplins lämplighet i förhållande till en 

specifik del förstås och analyseras. 

Det är nu på plats att relatera detta resultat till den beskrivning, Leslie och Slaughter, 

Mirowski och Sent, Benner och Widmalm lämnat av den forskningspolitiska utveckling de 

observerat. På följande sätt vill jag mena att man kan summera deras resultat. 

 Benner: Svenskt 1990-tal: Vetenskapen en viktig del i den ekonomiska politiken, som 

ska leda till ekonomins förnyelse och en fortsatt stark konkurrenskraft. Motstånd från 

en utredning inspirerad av två statsvetare som proklamerade för vetenskapens frihet 

och kollegialitetens centralitet, vilket sedan bemöttes av RALF och NUTEK genom att 

kritisera bristande insikter i forskningens relation till marknad och kund. 

 Widmalm: Sverige 2008/2009: Forskningspolitiken skapar ett narrativ av hur god 

vetenskap kan förstå utifrån hur väl den lyckas kapitalisera på sina resultat och menar 

att detta ska vara en ledstjärna i den svenska forskningspolitiken. Han menar att detta 

kan komma att förändra normen för hur god vetenskap förstås, en förståelse som då 

blir mer nischad mot innovation och genomslagskraft, i vad han kallar ett 

innovationsparadigm. 

 Leslie och Slaughter: USA, Storbritannien, Australien och Kanada: Forskningen och 

universiteten ska bidra till att bidra till landets position i den globala ekonomin, och i 

så liten grad som möjligt belasta ekonomin. 

 Mirowski och Sent: Regin från 1980 och framåt fokuserar på att förse samhället med 

kommersialiserbar forskning i form a bland annat patent, samt hur relationen mellan 

vetenskap och marknad ska fungera.  

Idén om konkurrens är bärande i samtliga fall. I ett konkurrenstänk så är något bara bra om 

det är bättre i relation till något annat. Tanken om att bara det relativa, hur en forskning 

presterar i förhållande till en annan kan säga något om hur god forskningen är. Ett av de bästa 

citaten för att visa på denna tanke relevans i forskningspropositionerna har jag redan använt, 

men det förtjänar att plockas fram på nytt. 

 

Inom biomedicin har produktionen av vetenskapliga resultat ökat kraftigt i Sverige och 

avsevärt snabbare än i övriga Norden. Samtidigt har kvaliteten sjunkit något mot ett 

internationellt genomsnitt och ligger nu i nivå med Finland och Norge. Inom de kliniska 

vetenskaperna är hela Norden kvalitetsmässigt nära ett internationellt genomsnitt. 
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Antal svenska publikationer inom både biomedicin och klinisk medicin är högre än i 

övriga Norden, även räknat per capita. Även Norge håller hög kvalitet med en rankning 

jämförbar med Sveriges. Finland satsar en något större andel av sin totala statliga FoU-

finansiering på teknik men detta återspeglas inte i bibliometeriska jämförelser av 

kvaliteten.
75

 

Citatet pekar tydligt på centraliteten i konkurrenstanken, när det kommer till kvalitet. Hur bra 

den biomedicinska forskningen är i Sverige, förstås bäst genom att titta på hur bra den finska 

biomedicinska forskningen är. Slutsatsen i den senaste forskningspropositionens 

undersökning av kvaliteten på svensk forskning kanske ännu tydligare visar på vikten av 

konkurrenstanken. 

 

Den ökade internationella produktionen av forskningsbaserad kunskap gör att det 

behövs ett fortsatt fokus på kvalitet för att även framöver tillhöra de länder som 

producerar den bästa forskningen, mätt som antal citeringar.
76 

 

Ovanstående mening avslutar en i den senaste forskningspropositionens kvantitativa 

undersökning av den svenska forskningens kvalitet. Den understryker ett problem som den 

svenska vetenskapen har, ett problem som utgörs av att det produceras forskningsbaserad 

kunskap på andra länder än i Sverige. Min spontana reaktion är att detta borde vara bra för 

vetenskapen, men det blir ett problem om kvaliteten på en forskning endast kan förstås i 

relation till annan forskning. Det blir med samma logik dåligt med kollegor i andra länder 

som gör bra forskning, det blir dåligt eftersom den egna forskningen då blir sämre i relation. 

Detta resonemang ger bäring till Benners fokus på en konkurrenskraftig forskningspolitik, till 

Widmalms innovationsparadigm, till Leslie och Slaughters påstående om att säkra landets 

position i den globala ekonomin och även till Mirowski och Sents tredje period/regi som 

handlar om att kommersialisera forskning. En innovation blir bara en innovation om en idé 

kan komma att kapitaliseras på, på en marknad. Detta förutsätter att marknaden inte redan 

erbjuder en bättre produkt. Att konkurera i en global ekonomi innebär att landet kan tillgodose 

en efterfrågan på den globala marknaden som ett annat land inte kan tillgodose på ett bättre 

sätt. Diskussionen kring Forskning 2000 kan också tolkas utifrån som att det fanns mer 

humanvetenskapligt orienterade forskare, så som de två statvetarna i ena lägret och mer 

naturvetenskapligt orienterade förespråkare hos NUTEK och RALF. Att de poängterade olika 

centrala aspekter för deras verksamhet och följaktligen inte kunde komma överens blir i 
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 Ett lyft för forskning och innovation 2008/09:50 s.39. 
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 Forskning och innovation 2012/13:30 s. 46. 
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sammanhanget även det en viktig iakttagelse. Den visar på att det utifrån de olika aktörernas 

perspektiv poängteras olika premisser för att den vetenskapliga verksamhet de har för ögonen 

kräver vissa ramar för att fungera väl. 

 

Idealtypernas rationalitet 

Ovanstående stycken har ämnat såväl rationalisera som irrationalisera idéer om hur forskning 

fungerar. Vad menas? Begreppet rationell konnoterar en mängd värden ofta kopplade till 

resonemang om intelligent beteende, att handla och att tänka klart etc. I själva verket handlar 

begreppet om logisk stringens, i deduktiv bemärkelse. En stringens som förutsätter en 

förståelse av mål och information. Rationaliteten kan endast förstås för den som känner till 

målet mot vilket rationaliteten svarar. Den förutsätter också en insikt i den information som 

konstituerar förståelsen för hur det är möjligt att nå målet. Det är därför man pratar om 

specifikt ekonomisk rationalitet i termer av att på bästa sätt uppnå ett prioriterat mål. Något 

som också kräver en insikt i studieobjektets tillgång till information. Det enklaste exemplet 

står i att en ekonomisk person kommer välja det billigaste alternativet, om den känner till det, 

inte annars. Att se på rationalitet som ett stringent handlande underställt mål och information 

(eller förståelse) blir i uppsatsen ett sätt att förstå de premisser som specifika resonemang 

vilar på. 

 

Idealtypernas syfte har i analysen har varit dubbelt. De har dels använts för att visa på 

Myrdals tes, att ett antal uppfattningar om vetenskapens betingelse, som stammar ur en 

naturvetenskaplig tradition har brett ut sig i forskningspolitiska sammanhang. Idealtyperna har 

även använts som ett sätt att analysera olika delar citeringsanalysen och tanken på universella 

peers utifrån ett antal idéer som kan samlas inom den ena eller den andra idealtypen. Vilka 

delar som är relevanta för specifika discipliner kan emellertid inte den typen av deduktiva 

resonemang svara på.  

 

Uppsatsens satte ut för att undersöka de förståelser som fanns för kopplingen mellan ökad 

internationalisering och ökad kvalitet i den svenska forskningspolitiken samt hur denna 

koppling kan förstås i den ekonomiskhistoriska traditionen. De senaste 

forskningspropositionerna och Waldenström ger här ett gemensamt svar, det är förståelsen av 

peers som universella. 
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Vad innebär då detta för svensk ekonomisk historia? Det innebär att huruvida 

citeringsanalysen eller den specifika kvalitetshöjande internationalisering som Waldenström 

efterfrågar endast kan anses vara rimliga metoder om ekonomisk historia har peers i andra 

länder, på samma sätt som den naturvetenskapliga idealtypen har. Detta då ett sådant faktum 

skulle resultera i att man kan konstruera en homogen marknad av intressenter för ekonomisk 

historia och att alla kan förväntas vara experter på samma sak. Huruvida så kan anses vara 

fallet utgör utgångspunkten för uppsatsens andra del. 

Scandindinavian Economic History Review: En fallstudie i den ekonomisk 

historiska vetenskapstraditionen 

Ämnet ekonomisk historia är svårt att specificera i enkla termer. I Sverige var det från början 

en blandning av historia och nationalekonomi, vad det senare utvecklats till hade förmodligen 

krävt en omfattande studie i sig själv för att beskriva.
77

 Inför den andra delen av undersökning 

förutsätts det att man tar fasta på begreppsparet: naturvetenskapens enkla expertis och 

humanvetenskapens dubbla (se figur 2 och 3). I teorin faller sig detta förhållande simpelt och 

fullt logiskt. Då naturvetare kan isolera sitt studieobjekt på samma sätt oavsett var detta 

befinner sig, så krävs endast en metodologisk expertis medan humanvetenskapen både 

behöver en metodologisk och en kontextuell, alternativt historisk expertis för att kunna förstå 

sitt studieobjekt. När det kommer till expertutlåtanden angående forskning kan sannolikt 

humanvetaren som en konsekvens av den dubbla expertisen stöta på problem som skulle vara 

helt främmande för naturvetaren. En väl vald metod och ett väl genomfört arbete som för en 

expert på dessa metoder kan te sig fungera väl kan fortfarande leda till problematiska 

slutsatser som en expert med avsaknad av kontextuell expertis kan tänkas missa. Detta kan 

handla om särskilda lagstiftningar som påverkar individers beslut, tullsatser eller klausuler 

som påverkar handeln i specifika sektorer, handelsblockader, utrikespolitikiska faktorer, 

normer med mera. Alla saker som kan komma att totalt kullkasta en analys som sker utan 

insikt om dessa. Den metodologiska expertisen kan säkerligen i vissa fall vara tämligen 

universell och kvaliteten på en applikation av denna kan tänkas kunna bedömas av en kollega 

på andra sidan jorden. Förmågan att bedöma huruvida en analys av ett historiskt skede faktiskt 

är rimlig är emellertid avhängigt en historiskt och kontextuell expertis.     

                                                 
77

 Guneriusson visar i en not hur ämnet från början skulle vara en blandning av ekonomisk historia och 

nationalekonomi, något som resulterade i endast expertis från historia och nationalekonomi hade möjlighet att 

söka de första preceptoraten som instiftades 1949 (Guneriusson 2002) s. 15, not 18) Att utgångspunkten var en 

blandning mellan historia och nationalekonomi säger emellertid litet om hur den svenska ekonomisk historiska 

vetenskapstraditionen utvecklats efter det. 
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Den andra delen av uppsatsen tar avstamp i just denna problematik. Om det kan anses 

oproblematiskt att en fysiker i Nya Zeeland tillfrågas om hur bra en svensk fysikers forskning 

är så är det inte lika uppenbart att historikern i Nya Zeeland är lika lämpad att bedöma den 

svenska historikerns forskning, detta då den Nya Zeeländska historikern endast besitter den 

metodologiska expertisen men sannolikt saknar den historiska. Den typ av 

internationalisering, som går ut på att skapa en internationell kritisk massa av så kallade peers 

som de senaste två forskningspropositionerna använder som grund för resursfördelning kan 

därför anses betydligt mer problematisk för humanvetenskapen än för naturvetenskapen då 

humanvetenskapens kontextuella expertis oftast är begränsad till ett visst tidsligt och rumsligt 

område. Ekonomisk Historia som samhällsvetenskap kan som nämnts ovan inte enkelt 

placeras inom varken den ena eller den andra idealtypen. Hur en disciplin kan kategoriseras 

som naturvetenskaplig eller humanvetenskaplig på denna punkten har mig veterligen aldrig 

utförts. Att försöka placera in disciplinen i någon av idealtypernas vetenskapstraditioner på ett 

rimligt sätt tycks omöjligt och inte heller särskilt givande. Däremot kan en undersökning av 

hur disciplinens expertis är betingad konstrueras. 

Ett lämpligt studieobjekt för en sådan studie under torde vara hur ett internationellt samarbete 

har sett ut. Detta då det i ett sådant måste antas finnas en strävan efter ett 

nationsöverskridande intellektuellt utbyte.  Det går rimligtvis inte att fånga hela disciplinens 

internationella arbete i en undersökning varför en fallstudie hur ett av dessa samarbeten har 

valts ut.  Det går heller inte att osystematiskt redogöra för hela det samarbete som varit SEHR 

sedan 1953. Intresset av humanvetenskapens dubbla expertis inom fältet har därför fått stå 

som ledstjärna i undersökningen. Den kvantitativa undersökning är intresserad just av hur 

man har handskats med en hypotetisk kontextuell expertis, vid ett internationellt samarbete. 

Med en naturvetenskaplig idealtyp kan det antas att forskare från alla länder kan arbeta med 

forskning från alla länder då det ligger inom deras expertis medan det utifrån en 

humanvetenskaplig idealtyp kan antas att svensken skriver om Sverige och norrmannen om 

Norge då deras expertis är nationellt knuten. Hur detta sett ut över tid kommer därför att 

undersökas i den kvantitativa delen.  

Metod för den kvantitativa undersökningen: 

För att mäta hur forskarna som publicerats i SEHR har arbetat har jag valt att mäta två 

variabler. Den första har jag valt att kalla för nationellt ursprung på forskaren, den andra är 

det geografiska intresset för den vetenskapliga artikeln. Alla artiklar som har publicerats i 
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SEHR mellan dess grundande 1953 och fram tills 2013 har bokförts och kategoriserats som 

Vetenskaplig artikel, Reviews, Introduktion, Sammanfattning av relevant litteratur och 

Debatter/Diskussioner. Endast den vetenskapliga artikeln har räknats som forskning och 

bedömts utifrån forskarens nationella ursprung och artikeln geografiska intresse. Totalt 

återfinns 574 vetenskapliga artiklar i den undersökta perioden. 

Forskarens nationella ursprung har avgjort på ett antal olika sätt, det vanligaste har varit hitta 

detta på första sidan av den aktuella artikeln. Då informationen har saknats har personen 

googlats och dess ursprung har avgjorts med hjälp av universitetshemsidor, nationella 

uppslagsverk så som svenska Nationalencyklopedin, Den store danske etc. I ett litet antal fall 

har det varit omöjligt att helt bestämma nationaliteten. I en del av dessa fall kan namnet 

påträffas men det kan vara svårt att veta att det är densamme, finska namn som skriver om 

Finland har i dessa fall något godtyckligt antagits vara finska forskare, anglosaxiska, tyska, 

holländska, italienska, spanska och portugisiska forskare har i vissa fall visat sig vara svåra att 

helt avgöra om det är densamme samt om namnet är exklusivt för ett visst land. I 22 fall har 

det gått att hitta liknande forskning knutet till en person med samma namn, jag har då vågat 

mig på att gissa nationalitet, detta finns tydligt markerat i bilaga 2. I 21 fall har forskarens 

eller artikeln geografiska intresse varit allt för svårt att avgöra och artikeln har därför inte 

räknats med, även detta markeras tydligt i bilaga 2. Populationen utgörs så som namnet på 

tidskriften indikerar, främst av skandinaver. Med en överhängande andel svenskar. 
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Diagram 1: Forskarnas nationella ursprung 

 

Källa: Samtliga vetenskapliga artiklar som publicerats i Scandinavian Economic History Review 1953-2013 

 

Artikelns geografiska intresse har avgjorts kvalitativt. I vissa väldigt tydliga fall så har det 

avgjorts enbart på titeln, exempel på detta har varit The distribution of wealth in Finland in 

1800  eller The peasantry and agrarian reform in Denmark. I många fall har en läsning av 

artikelns abstract räckt för att avgöra. I andra fall som har varit svårare att avgöra så har en 

studie av artikelns källmaterial har fått avgöra.  

  De vetenskapliga artiklarna har sedan delats in i fyra kategorier  

1. Eget land  

2. Eget land i jämförelse med annat eller andra länder  

3. Jämförelse av fler än 5 länder eller jämförelse av länder där det egna landet inte ingår  

4. Artiklar som handlar om teori, metoder, begrepp eller vissa typer av källmaterial. 

I vissa komplicerade fall har uppsatsens intresse av kontextuellt expertis fått avgöra hur de 

ska kategoriseras. Det finns fall där två forskare med olika nationalitet skriver om en nation, i 

de fallen har det bedömts att om en av dessa forskare har samma nationella ursprung som 

artikelns geografiska intresse så har den bedömts som forskning om eget land. I annat fall har 

den kategoriserats som Jämförelse av länder där det egna landet inte ingår. I fall där en 
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forskare skriver om det egna landets tidigare koloni har detta bedömts handla om det egna 

landet. Detsamma har gällt för forskare som kommer från tidigare kolonier och som skriver 

om hur ockupationsmakten handlade med det egna landet.   

De redogörelser för hur vetenskapen bör utvecklas som vi sett i forskningspropositionerna 

visar på ett antal vetenskapliga normer som stammar ur den naturvetenskapliga traditionen. 

Ser vi till den praxis som ekonomihistoriker i det internationella arbetet med SEHR har 

använt så indikerar den att disciplinen i stor utsträckning varit bunden till nationell expertis.  

 

Diagram 2: Nationellt ursprung och Geografiskt intresse i SEHR 1953-2013 

 

Källa: Samtliga vetenskapliga artiklar som publicerats i Scandinavian Economic History Review 1953-2013 

Diagram 2 visar att jämförelser mellan olika länder och intresse för mer än det egna landet har 

existerat under hela det internationella arbetet. Samtidigt är det överhängande tydligt att det är 

forskningen om det egna landet som har utgjort den största delen i den ekonomisk historiska 

forskningen. Analyserar vi detta utifrån ett resonemang om humanvetenskapens dubbla 

expertis och antar att en forskares expertis är tydligt knuten till just den forskning som 

forskaren själv bedriver så kan man enkelt hävda att i den undersökta praxisen pekar på att 
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expertisen ofta är kontextuellt knuten i samarbetet. Kritiken mot detta resonemang skulle dock 

kunna vara att även om materialet är hämtat från ett specifikt land så undersöks ett universellt 

studieobjekt, exempelvis universella och generaliserbara beteendemönster. Denna kritik är 

viktig och kan här inte med hjälp av denna undersökning avfärdas.  Emellertid så kan 

motargumentet föras att inhämtandet av historiska källor samt metoder och teorier för hur 

dessa specifika källor ska hanteras sannolikt måste förstås som en kontextuell expertis. 

Undersökningen i sig kan inte säga något slutgiltigt om hur ekonomisk historia är betingat, 

den får i stället fungera som ett indicium på att tanken om en universell peer åtminstone är att 

betrakta som problematisk för disciplinen tills dess att ett sådant påstående med hjälp av en 

mer sofistikerad studie kan falsifieras. Waldenströms uppmaning om att söka efterlikna de 

ekonomihistoriker som publicerar sig i ett antal välrenommerade tidskrifter i hopp om att 

uppnå fler peers och på så sätt förbättra disciplinen som helhet blir till följd av detta 

problematisk om expertisen är inte är universell. Det är viktigt att här understryka att detta 

inte på något sätt motsäger ett samarbete och ett kunskapsutbyte för ekonomhistoriker i olika 

länder. Metoder och insikter kan i allra högsta grad vara intressanta och jämförelser kan bidra 

med kunskap som annars inte hade varit möjlig, att inte ta till vara på de möjligheter som 

internationella samarbeten erbjuder kan absolut leda till att disciplinenen går miste om 

kunskap den hade kunnat ha nytta av. Dessutom är utvecklingar som sträcker sig över större 

geografiska ytor ett studieobjekt som ekonomhistoriker i alla länder kan vara intresserade av, 

och expertis från andra länder kan i studiet av sådana utvecklingar vara grundläggande för att 

säkra att expertisen på olika områden är tillgodosedd. För den som vill påpeka att disciplinen 

inte nyttjar de möjligheter internationella samarbeten erbjuder, så ter det i ljuset av 

ovanstående studie sig rimligare att försöka visa att ekonomhistoriker inte citerar relevanta 

internationella kollegor när deras områden möts än att understryka hur ofta de publicerar sig 

eller citeras i specifika internationella tidskrifter.   

Avslutning 

Tidigare forskning inom svensk forskningspolitik har visat på hur utvecklingen under 1990-

talet kom att föra samman forskningspolitiska mål med ekonomisk politik. Under denna 

process infördes åtgärder för att förbättra forskning genom att skapa ekonomiska incitament 

för forskare och i samband med detta understryka vikten av att vara internationellt 

konkurrenskraftig i sin forskning. Giftemålen mellan den ekonomiska politiken och 

forskningspolitiken handlade till stor del om att öka taken för framställningen av nya 
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innovationer då dessa sågs som en förutsättning för att föra den svenska ekonomin framåt. 

Innovationen som förstås som ett forskningsresultats inträde på en marknad eller utifrån dess 

potential för effektivisering tycks ha introducerat marknadens konkurrenskraft som en viktig 

komponent även inom forskningen. Skulle Sverige som nation ha en konkurrenskraftig 

ekonomi som vilade på nya forskningsresultat var dessa resultat tvungna att vara 

konkurrenskraftiga på den globala marknaden. 

Genom att analysera den forskningspolitiska utvecklingen med hjälp av idealtyper för 

vetenskapstraditioner har uppsatsen visat på hur de nya evalueringssystemen utvecklats till att 

inkludera även samhällsvetenskapen och humaniora, fält där dessa evalueringssystem kan 

vara problematiska då de inte tar hänsyn till den kontextuella expertisen och följaktligen de 

skilda vetenskapliga intressen som inhyses i dessa fält. Samhällsvetenskapen och humaniora 

behandlas som avvikande i de sena forskningspropositionerna endast i den mån att deras 

publiceringstradition ser annorlunda ut. Ett faktum som försvårar för de nya 

evalueringssystemen. Detta faktum anses i den senaste forskningspropositionen vara av 

betydligt mindre vikt då publiceringsmönstren i dessa avvikare börjar normaliseras till 

artikelformatet, värt att nämna är att detta sker efter att ett prestationsbaserat 

finansieringssystem införts. Att de skulle finnas en mening med valet av monografin som 

publiceringsform diskuteras överhuvudtaget inte.  

I den andra delen av uppsatsen har en kvantitativ undersökning gjorts. Den kvantitativa 

undersökningen visar tydligt att det nationella ursprunget traditionellt har haft en mycket stor 

betydelse för valet av studieobjekt. Detta resultat är kanske föga förvånande men likväl viktigt 

i sammanhanget. Fallstudien av SEHR visar hur den delen av den humanvetenskapliga 

traditionen på den punkten har utgjort en central del i disciplinens historia. Den visar också att 

det i hög grad har funnits studier som skulle passa inom ramarna för den naturvetenskapliga 

traditionen och måste följaktligen förstås som att båda traditionerna existerar.  

Uppsatsen har argumenterat för hur kvalitetssäkringen endast fungerar för den 

naturvetenskapliga vetenskapstraditionen vilken ekonomisk historia på basis av fallstudien 

kan menas inhysa sida vid sida med den humanvetenskapliga. 

Det är viktigt för vetenskapligheten att för fortsatta resonemang åter understryka 

begränsningen av den studie som genomförts. Den ringar ingalunda in all ekonomisk historisk 

forskning, emellertid utgör den en icke försumbar del av den ekonomiskhistoriska 

vetenskapstraditionen. Undersökningen indikerar att det är problematiskt att utvärdera 
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ekonomisk historia som en naturvetenskap. Expertisen tycks, trots det internationella 

samarbetet som tidskriften innebär i hög utsträckning vara nationellt rotad. Följden av detta 

blir att det är problematiskt att se de involverade forskarna som peers och följaktligen blir det 

problematiskt att jämföra dem med varandra.  

Att en icke försumbar andel skriver om flera länder visar visserligen att det finns 

naturvetenskapliga drag. Dessa skulle eventuellt kunna jämföra sig med forskare i andra delar 

av världen. 

Att använda sig av ett naturvetenskapligt utvärderingssystem som kvalitetsförbättrare blir 

utifrån undersökningens resultat problematiskt. Detta då det inte tar i beaktande de 

förutsättningar som gäller för den ekonomiskhistoriska traditionen.  

Implikationer 

Vad innebär då denna problematik för hur ekonomhistoriker? Jag vill anföra att en 

vetenskapstradition inte bör förstås som något som är hugget i sten och inte kan förändras. Att 

betrakta den på detta sätt skulle vara direkt kontraproduktivt för vetenskapen. Emellertid är 

den heller inte att betrakta som någonting som uppstått av någon historisk slump. 

Vetenskapstraditionen bör i stället förstås som något som i allra högsta grad kan förändras, 

men dessa förändringar måste vara relaterade till vilka förtjänster och förluster en sådan 

förändring skulle medföra. Att förbättra den ekonomisk historiska traditionen genom att utöka 

antalet peers genom en internationalisering, eller att uppnå bättre kvalitet genom ökad 

konkurrens på det sätt som dagens forskningspolitik vill, tycks i ljuset av ovanstående 

undersökning vara omöjligt. 

Lösningar 

I en artikel i SEHR föreslår tre framstående forskare en lösning på ett liknande problem. 

Geoffrey Jones, Marco van Leeuwen och Steven Broadberry föreslås bland annat riktlinjer för 

hur deras respektive ekonomiskhistoriska fält; Business History, Social History och Economic 

History ska kunna strömlinjeformas i kumulativitetens namn och på så sätt öka 

ekonomhistorikers inflytande. Tanken är att liknande frågeställningar, metodologiska ramverk 

och metoder ska användas av forskare inom dessa fält runt om i världen.
78

 Detta är en 
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intressant tanke som skulle placera ekonomisk historia närmare den naturvetenskapliga 

traditionen och sålunda resultera i bättre förutsättningar att låta sig utvärderas med hjälp av 

citeringsanalysen, då intressena inom de olika fälten skulle kunna hävdas vara detsamma. De 

skulle också liksom Waldenström önskar, öka antalet peers för ekonomhistoriker. Det finns 

emellertid ett antal problem med detta: 

 

1. Det löser inte expertisfrågan, vad det gäller behandlingen av källmaterial. 

2. Det låser fast disciplinen i ramar som potentiellt hindrar det vetenskapliga spelrummet. 

Olika studieobjekt kan kräva olika typer av metoder för att undersökas etc. 

Vad ekonomhistoriker däremot kan göra är att förändra traditionen så att den blir mer 

naturvetenskaplig och på så sätt göra metoderna valida för en utvärdering av disciplinen som 

helhet. Att förändra grunden i vetenskapstraditionen är emellertid en helt annan diskussion än 

den om huruvida man vill ha bättre kvalitet per se eller huruvida man vill vara mer 

internationellt integrerad. Det är en diskussion som i första hand handlar om mål, metoder, 

perspektiv och vetenskapsfilosofi, inte hur en redan befintlig vetenskapstradition ska 

förbättras. 

Avslutande reflektion 

Att betrakta en historisk utveckling som given har av historiker själva länge ifrågasatts som 

irrationellt. Att den utveckling som pågår inte skulle kunna påverkas utan att den följer en av 

extern kraft given gång är att betrakta världen från ett närmast religiöst perspektiv. Jag vill i 

detta avslutande stycke släppa ekonomisk historia och återknyta till den periodisering av 

universitetens utveckling som Mirowski och Sent gjorde i inledningen och vad den kan säga 

om universitetens utformning i stort. Mirowski och Sent som visade att varje period hade ett 

antal högre politiska och ekonomiska inriktningar som påverkade utformningen av 

universitetets organisation. De båda forskarna menar att anledningen att dela upp 

universitetens utveckling i olika perioder är att synliggöra effekterna varje period har haft på 

vetenskapen, och i synnerhet analysera effekten av vad nuvarande period har för effekter på 

den moderna vetenskapen.
79

 Detta tycks rimligt, men jag vill mena att vetenskapen som helhet 

i vissa fall kan vara ett för brett begrepp för att möjliggöra skarpa analyser. I stället vill jag 

anföra att om varje period drivs av en viss typ av relation mellan vetenskap och industri, så är 
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det rimligt att anta att så som Mirowski och Sent gör att utformningen sker för att gynna den 

typ av vetenskap som pekats ut som mest relevant för en given period.
80

 Att alla delar av 

vetenskapen skulle rätta sig efter en mall baserad på vissa områdens preferenser ter sig 

samtidigt som en irrationell lösning.  

Jag har i uppsatsen vid ett flertal tillfällen redogjort för hur konkurrensen som metod för att 

förbättra vetenskapen förutsätter att de som konkurrerar, gör så på samma premisser. Benner 

har visat hur konkurrensen blev en central aspekt i den svenska forskningspolitiken under 

1990-talet. Widmalm menar att ordet competition (hans översättning) används inte mindre än 

215 gånger i den 292 sidor långa forskningspropositionen från 2008/2009, siffran för 

användandantet av ordet konkurrens i den senaste forskningspropositionen från 2012/2013 

uppgår siffran till 106 gånger på 223 sidor. Konkurrensen står alltså i centrum för de analyser 

av vetenskapen som görs idag. Vill man liksom Mirowski och Sent dela in utvecklingen i 

perioder definierade av särskilda karaktäristika så kan den som läser de senaste 

forskningspropositionerna lätt och sannolikt utan någon kontrovers dra slutsatsen att detta är 

en period där konkurrens och tävling står i centrum.  

En historiker vars vetenskapstradition och ideal kanske passade bättre in i perioden mellan 

andra världskriget och 1980, eller kanske perioden före andra världskriget kan komma att bli 

kallad konservativ om den argumenterar för att en tidigare periods lösning var bättre för 

historikern än en nyare. Denna kritik blir emellertid absurd, så länge historikern på ett rimligt 

sätt kan redogöra varför föregående period passade historikers intressen bättre. Den 

periodisering som Mirowski och Sent presenterat vill jag i stället anföra, visar på att det 

irrationella konservativa beteendet är att fortsätta låta de prioriterade områden som 

karaktäriserar en viss period utgöra mallen för hela vetenskapen. Det rationella och det 

fortskridande vore att bryta detta mönster, och låta discipliner som inte passar in exkluderas 

från att utvärderas och förbättras med hjälp av ramar och metoder som är utformade efter 

andra områdens behov. Samtidigt som man kan låta de discipliner som kan tänkas gynnas få 

anamma de nya ramarna och den organisation dessa medför. Lösningen kan tyckas rudimentär 

men den svenska forskningspolitikens argument mot en sådan lösning lyser än så länge med 

sin frånvaro. 

Den som vill ifrågasätta rimligheten i hur en viss politik utformas kan antingen utifrån sina 

egna premisser ifrågasätta hur stringent ett visst resonemang rimmar med dessa. Detta 
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angreppssätt riskerar emellertid att avfärdas på basis av att de egna premisserna inte motsvarar 

de premisser som utgör grunden för politiken. Den här uppsatsen har i stället försökt visa hur 

premisserna för en viss typ av resonemang kan vara problematiska att anta för delar av 

vetenskapen. Följden av detta angreppssätt blir att ifrågasätta var och när specifika metoder 

för utvärdering och kvalitetsökning ska tillämpas, och inte om. 
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Bilaga 1: Summerad data 

 

 
andel eget land andel eget land i jämförelse 5 eller fler länder andel teori 

1953 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 

1954 66.7% 16.7% 16.7% 0.0% 

1955 70.0% 0.0% 30.0% 0.0% 

1956 57.1% 14.3% 28.6% 0.0% 

1957 71.4% 14.3% 0.0% 14.3% 

1958 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

1959 83.3% 0.0% 16.7% 0.0% 

1960 60.0% 20.0% 20.0% 0.0% 

1961 71.4% 0.0% 28.6% 0.0% 

1962 88.9% 11.1% 0.0% 0.0% 

1963 85.7% 0.0% 14.3% 0.0% 

1964 57.1% 14.3% 14.3% 14.3% 

1965 50.0% 16.7% 33.3% 0.0% 

1966 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 

1967 0.0% 0.0% 80.0% 20.0% 

1968 50.0% 33.3% 16.7% 0.0% 

1969 83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 

1970 57.1% 0.0% 42.9% 0.0% 

1971 83.3% 0.0% 16.7% 0.0% 

1972 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 

1973 83.3% 0.0% 16.7% 0.0% 

1974 85.7% 0.0% 0.0% 14.3% 

1975 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 

1976 77.8% 0.0% 22.2% 0.0% 

1977 83.3% 0.0% 16.7% 0.0% 

1978 66.7% 0.0% 16.7% 16.7% 

1979 83.3% 0.0% 16.7% 0.0% 

1980 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 

1981 50.0% 0.0% 37.5% 12.5% 

1982 88.9% 0.0% 11.1% 0.0% 

1983 75.0% 0.0% 12.5% 12.5% 

1984 62.5% 25.0% 12.5% 0.0% 

1985 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 

1986 75.0% 16.7% 8.3% 0.0% 

1987 55.6% 22.2% 11.1% 11.1% 

1988 75.0% 8.3% 8.3% 8.3% 

1989 62.5% 12.5% 25.0% 0.0% 

1990 66.7% 8.3% 0.0% 25.0% 

1991 71.4% 14.3% 14.3% 0.0% 

1992 50.0% 0.0% 12.5% 37.5% 

1993 61.5% 15.4% 7.7% 15.4% 
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1994 76.9% 23.1% 0.0% 0.0% 

1995 71.4% 14.3% 14.3% 0.0% 

1996 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 

1997 69.2% 15.4% 7.7% 7.7% 

1998 69.2% 23.1% 0.0% 7.7% 

1999 75.0% 12.5% 0.0% 12.5% 

2000 76.9% 15.4% 7.7% 0.0% 

2001 75.0% 16.7% 8.3% 0.0% 

2002 63.6% 9.1% 27.3% 0.0% 

2003 61.5% 7.7% 0.0% 30.8% 

2004 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

2005 81.8% 0.0% 0.0% 18.2% 

2006 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 

2007 72.7% 0.0% 27.3% 0.0% 

2008 81.8% 18.2% 0.0% 0.0% 

2009 81.8% 18.2% 0.0% 0.0% 

2010 70.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

2011 41.7% 41.7% 8.3% 8.3% 

2012 58.3% 0.0% 33.3% 8.3% 

2013 63.6% 18.2% 0.0% 18.2% 
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Bilaga 2: Rådata 

År Nr Forskare Forskare 2 Forskare 3 Artikel Nationellt 
Urpsrung 1 

Nationellt 
Urpsrung 
2 

Nationellt 
Urpsrung 
3 

Geografiskt intresse 

1953 1 Bolin, Sture   Mohammed, Charlemagne and 
Ruric 

Sverige   Europa 

1953 1 Glamann, Kristof   The Dutch East India company's 
trade in Japanese copper, 1645-
1736 

Danmark   Nederländerna 

1953 1 Jutikkala, Eino   The distribution of wealth in 
Finland in 1800 

Finland   Finland 

1953 1 Heckscher, Eli F   A survey of economic thought in 
Sweden, 1875-1950 

Sverige   Sverige 

1953 1 Alanen, Aulis J   Maritime trade and economic 
development in South 
Ostrobothnia 

Finland   Finland 

1953 1 Jutikkala, Eino   Iron ores and iron works in 
Finland, 1809-1884 

Finland   Finland 

1953 1 minnesskrift        

1953 2 Boëthius, Bertil   New light on eighteenth century 
Sweden 

Sverige   Sverige 

1953 2 Fleisher, Eric   The beginning of the 
transatlantic market for Swedish 
iron 

Sverige   Sverige 

1953 2 Friis, Atrid   The two crises in the Netherlands 
in 1557 

Danmark   Nederländerna 

1953 2 reviews        

1953 2 reviews        

1953 2 reviews        

1953 2 reviews        

1953 2 reviews        

1954 1 Bolin, Sture   Tax money and plough money Sverige   Europa 

1954 1 Gasslander, Olle   The convoy affair of 1798 Sverige   Sverige 

1954 1 Flinn, Michael   Scandinavian iron ore mining and England   Scandinavium, Storbritannien 
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the British steel industry 

1954 1 reviews        

1954 1 reviews        

1954 1 reviews        

1954 1 Info om ny tidskrift        

1954 2 Schreiner, Joahn   Wages and prices in England in 
the later Middle Ages 

Norge   England 

1954 2 Hilldebrand, K-G   Salt and cloth in Swedish 
economic history 

Sverige   Sverige 

1954 2 Utterström, Gustaf   Some population problems in 
pre-industrial Sweden 

Sverige   Sverige 

1954 2 Semmingsen, 
Ingrid 

  The dissolution of estaste society 
in Norway 

Norge   Norge 

1955 1 Utterström, Gustaf   Climatic fluctuations and 
population problems in early 
modern history 

Sverige   Sverige 

1955 1 Jutikkala, Eino   The great finnish famine in 1696-
97 

Finland   Finland 

1955 1 Edvard, Bull   Industrial workers and their 
employers in Norway, circa 1900 

Norge   Norge 

1955 1 Allen, G. R.   A comparison of real wages in 
swedish agriculture and 
secondary and tertiary 
industries, 1870-1949 

Eng   Sverige 

1955 1 Jutikkala, Eino   Selfdom in esthonia during the 
period of Swedish rule 

Finland   Estland, Sverige 

1955 1 Krusius-Ahrenberg, 
Lolo 

  A finnish textbook in economic 
history 

Finland   Finland 

1955 1 Söderlund, Ernst   A survey of the public records 
system in Sweden 

Sverige   Sverige 

1955 2 Ohberg, Arne    Russia and the world market in 
the seventeenth century 

Sverige   Ryssland, Världen 

1955 2 Samuelsson, Kurt   International payments and 
credit movements by the 
swedish merchant-houses, 1730-
1815 

Sverige   Sverige 

1955 2 Montgomery, 
Arthur 

  Economic fluctuations in Sweden 
1919-1921 

Sverige   Sverige 
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1955 2 reviews        

1955 2 reviews        

1955 2 reviews        

1956 1 Dalgård, Sune   Danish enterprise and Mauritius 
Ebony, 1621-1624 

Danmark   Danmark 

1956 1 Holmsen, Andreas   The old Norwegian peasant 
community: Investigations 
undertaken by the institute for 
comparative research in humans 
culture, Oslo 

Norge   Norge 

1956 1 Björkvik, Halvard   II. The farm territories Norge   Norge 

1956 1 Frimannslund, 
Rigmor 

  III. Farm community and 
neighbourhood community 

Norge   Norge 

1956 1 reviews        

1956 1 reviews        

1956 1 reviews        

1956 2 Fredrickson, 
William D J 

  American shipping in the trade 
with Northern Europé 1783-1860 

USA   USA, Norra Europa 

1956 2 Neumeyer, Fredrik   Contribution to the history of 
modern patent legislation in the 
United States and in France 

Sverige   USA, Frankrike 

1956 2 Montgomery, 
Arthur 

  Production and ideology in the 
soviet union 

Sverige   Soviet 

1956 2 reviews        

1956 2 reviews        

1956 2 reviews        

1956 2 reviews        

1956 2 reviews        

1957 1 Coleman, D. C   Eli Heckscher and the idea of 
Mercantilism 

England   teori 

1957 1 Korpelainen, Lauri   Trends and cyclical movements 
in industrial employment in 
Finland, 1885-1952 

Finland   Finland 

1957 1 Åkerman, Gustaf   The income elasticity of demand 
for housing 

Sveirge   Sverige 



75 

 

1957 1 reviews        

1957 1 reviews        

1957 1 reviews        

1957 1 reviews        

1957 2 Christensen, Askel 
E 

  Scandinavia and the advance of 
the Hanseatics 

Danmark   Sverige, Norge, Danmark, Tyskland 

1957 2 Hammarström, 
Ingrid 

  The 'price revolution' of the 
sixteenth century: Some Swedish 
evidence 

Sverige   Sverige 

1957 2 Jutikkala, Eino   Can the population of Finland in 
the 17th century be calculated? 

Finland   Finland 

1957 2 Coats, A. W   In defence of Heckscher and the 
idea of Mercantilism 

England   teori 

1957 2 Kjaerheim, Steinar   Norwegian timber exports in the 
18th Century: A comparison of 
port books and private accounts 

Norge   Norge 

1958 1 Hilldebrand, K-G   Foreign markets for Swedish iron 
in the 18th century 

Sverige   Sverige 

1958 1 Söderlund, Ernst   The Swedish iron industry during 
the First World War and the 
Post-War depression 

Sverige   Sverige 

1958 1 reviews        

1958 1 reviews        

1958 1 reviews        

1958 1 reviews        

1958 1 reviews        

1958 1 reviews        

1958 2 Holmsen, Andreas   Landowners and tenants in 
Norway 

Norge   Norge 

1958 2 Luukko, Armas   The 'annual budget' of north 
Finnish farmers at the end of the 
17th century 

Finland   Finland 

1958 2 Boëthius, Bertil   Swedish iron and steel, 1600-
1955 

Sverige   Sverige 

1958 2 Samuelsson, Kurt   The banks and the financing of 
industry in Sweden, c. 1900-1927 

Sverige   Sverige 



76 

 

1958 2 reviews        

1958 2 reviews        

1959 1 Utterström, Gustaf   Migratory labour and the herring 
fisheries of Western Sweden in 
the 18th century 

Sverige   Sverige 

1959 1 Söderlund, Ernst   The Swedish iron industry, 1932-
1939 

Sverige   Sverige 

1959 1 Palme, Sven Ulric   Politics and economic theory in 
allied planning for peace, 1944-
1945 

Sverige   Tyskland 

1959 1 reviews        

1959 1 reviews        

1959 1 reviews        

1959 1 reviews        

1959 2 Aakjær, Svend   Land measurement and land 
valuation in medieval Denmark 

Danmark   Danmark 

1959 2 Soininen, Arvo M   Burn-beating as the technical 
basis of colonisation in Finland in 
the 16th and 17th centuries 

Finland   Finland 

1959 2 Dahl, Sven   Travelling pedlar in nineteenth 
century Sweden 

Sverige   Sverige 

1959 2 reviews        

1959 2 reviews        

1959 2 reviews        

1959 2 reviews        

1960 1 Åström, Sven-Erik   The English, navigation laws and 
the Baltic trade, 1660-1700 

Finland   Baltikum 

1960 1 Blake, Donald J   Swedish trade uninions and the 
social democratic party: The 
formative years 

Indonesien   Sverige 

1960 1 Montgomery, 
Arthur 

  From a Northern Customs Union 
to EFTA 

Sverige   Sverige 

1960 1 reviews        

1960 1 reviews        

1960 1 reviews        
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1960 2 Glamann, Kristof   The Danish Asiatic Company, 
1732-1772 

Danmark   Danmark 

1960 2 Semmingsen, 
Ingrid 

  Norwegian emigration in the 
nineteenth century 

Norge   Norge 

1960 2 Scott, Franklin D   The study of effects of 
emigration 

England   Eur, USA, Canada, Argentina, Mex, 
China, Indien 

1960 2 reviews        

1960 2 reviews        

1960 2 reviews        

1961 1 Herlitz, Lars   The tableau économique and the 
doctrince of sterility 

Sverige   Frankrike 

1961 1 Dahl, Sven   Strip fields and eclosure in 
Sweden 

Sverige   Sverige 

1961 1 Pipping, Hugo E   Swedish paper currency in 
Finland after 1809 

Finland   Finland 

1961 1 Kiiskinen, Auvo   Regional economic growth in 
Finland, 1880-1952 

Finland   Finland 

1961 2 Herlitz, Lars   Trends in the development of 
physiocratic doctrine 

Sverige   Frankriker 

1961 2 Holmsen, Andreas   The transition from tenancy to 
freehold peasent ownership in 
Norway 

Norge   Norge 

1961 2 Skrubbeltrang, 
Fridlev 

  Developments in tenancy in 
eighteenth-century Denmark as a 
move towards proprietorship 

Danmark   Danmark 

1961 2 Utterström, Gustaf   Population and agriculture in 
Sweden, circa 1700-1830 

Sverige   Sverige 

1961 2 reviews        

1961 2 reviews        

1961 2 reviews        

1961 2 reviews        

1962 1 Odén, Birgitta   A Netherlands merchant in 
Stockholm in the reign of Erik XIV 

Sverige   Sverige 

1962 1 Svendsen, Erik 
Knud 

  Monetary policy and theory in 
Denmark, 1784-1800 

Danmark   Danmark 

1962 1 reviews        
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1962 1 reviews        

1962 1 reviews        

1962 1 reviews        

1962 2 Boëthius, Bertil   Jernkontoret and the credit 
problems of the Swedish 
ironworks: A survey 

Sverige   Sverige 

1962 2 Coleman, D. C   Growth and decay during the 
industrial revolution: The case of 
East Anglia 

England   England 

1962 2 Glamann, Kristof   Beer and brewing in pre-
industrial Denmark 

Danmark   Danmark 

1962 2 Hammarström, 
Ingrid 

  Anglo-Swedish economic 
relations and the crisis of 1857 

Sverige   Sverige, England 

1962 2 Holmsen, Andreas   Dissertation of farms around 
Oslo in the late middle ages 

Norge   Norge 

1962 2 Jutikkala, Eino   Finnish agricultural labour in the 
eighteenth and early-nineteenth 
centuries 

Finland   Finland 

1962 2 Montgomery, 
Arthur 

  The Swedish economy in the 
1950s 

Sverige   Sverige 

1962 2 Parker, William N   Work in progress: A report to 
Ernst Söderlund 

USA   USA 

1962 2 Potter, J   Optimism' and 'pessimism' in 
interpreting the industrial 
revolution: An economic 
historian's dilemma 

England   England 

1962 2 Utterström, Gustaf   Labour policy and population 
thought in eighteenth century 
Sweden 

Sverige   Sverige 

1963 1 Svendsen, Erik 
Knud 

  Monetary policy and theory in 
Denmark, 1784-1800: Part II 

Danmark   Danmark 

1963 1 Virrankoski, Pentti   Replacement of flax by cotton in 
the domestic textile industry of 
south-west Finland 

Finland   Finland 

1963 1 Söderlund, Ernst   The placing of the first Swedish 
railway loan 

Sverige   Sverige 

1963 1 Potter, J   The role of a Swedish bank in the 
process of industrialisation 

England   Sverige 
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1963 2 Jørgensen, Johan   Denmark's relations with Lübeck 
and Hamburg in the seventeenth 
century 

Danmark   Danmark 

1963 2 Cameron, Rondo   Banking in the early stages of 
industrialization a preliminary 
survey 

USA   USA 

1963 2 Østensjø, Reidar   The spring herring fishing and 
the industrial revolution in 
Western Norway in the 
nineteenth century 

Norge   Norge 

1963 2 reviews        

1963 2 reviews        

1963 2 reviews        

1964 1 Aldridge, D.D   The victualling of the British 
naval expiditions to the Baltic 
Sea between 1715 and 1727 
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