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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning::::    
 

Sedan 1984 har Svenska Kommunförbundet, numera Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), bedrivit 
forskning och utveckling (FoU) om vägtransportsystemet i tätort. Ett exempel är det systematiska arbete att 
utveckla trafiksäkerheten som ingått i programmet. Rondeller, upphöjda övergångsställen och säkrare 
skolvägar är exempel på åtgärder som man forskat om, utvecklat och informerat om. Effekterna av det 
arbetet kan vi idag se runt om i landet. Antalet omkomna på de kommunala gatorna har minskat kraftigt 
under senare år – ett exempel på en framgångsrik implementering av forskningsresultat. 
 

 

1.1.1.1.    BBBBaaaakgrund om praktikdriven forskning  kgrund om praktikdriven forskning  kgrund om praktikdriven forskning  kgrund om praktikdriven forskning      
 
Med organisationen FoU-grupppen för Gator och Trafik (G&T) har man inom Sveriges 
Kommuner och Landsting skapat en organisation för forskning och kompetensutveckling som 
inriktar sig på avnämarnas kunskapsintresse. Det är den praktiska tillämpningen och praktikens 
kunskapsintresse som i huvudsak har tolkningsföreträde när det gäller att forma de projekt och de 
forskningsinsatser som skall ingå i arbetet.  Skälet till en särskild och separat organisation för detta är 
att det naturligtvis finns många olika föreställningar om vilka behov som är viktiga och angelägna. 
Det brukar också finnas många olika anspråk på att just det egna kunskapsintresset borde främjas i 
de projekt och arbeten som utförs. Kunskapsintresset är nära knutet till den sociala miljö i vilken 
verksamheten bedrivs. Detta är en av svårigheterna i den samverkan som man ofta vill skall 
åstadkommas mellan forskning och praktik. Forskningen har sin akademiska gruppering och 
praktiken är ofta i relation till denna underrepresenterad och splittrad när det gäller 
kunskapsintresset. Det är därför ofta angeläget att det etableras en mer fristående kraft som just 
utifrån praktikens behov kan länka dessa många olika kunskapsintressen till varandra. Man kan 
hävda att G&T har verkat för att utveckla särskilda procedurer, erfarenheter och metoder för detta. 
 
För att få igång en bra praktikdriven forskning är det nödvändigt med en kreativ dialog mellan 
praktiker och forskare. Först genom en sådan kreativ dialog är det möjligt att skapa en formulering 
av kunskapsintresset som förenar en belysning av ett konkret praktiskt exempel med möjligheten att 
ur detta formulera mer allmängiltiga och universella principer. Den kreativa dialogen har också som 
syfte att omformulera forskares respektive praktikers resonemang så att de upplevs som rimliga 
utifrån vars och ens respektive kunskaps- och kompetensområde. En sådan kreativ dialog är inte 
självklart enkel att åstadkomma. Den innebär bland annat att bägge sidor måste ifrågasätta inbyggda 
och osynliga förgivet taganden. En sådan dialog kräver därför särskilda arbetssätt och procedurer 
som G&T har utvecklat och som närmare beskrivs längre fram. En konstruktiv och kreativ dialog 
kräver vidare att man inte sätter teori före praktik eller praktik före teori utan ser dem som 
interagerande delar i en sammanhållen helhet 
 
Liknande tankegångar fördes fram i den forskningsstrategi som Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet tog fram inför den forskningspolitiska propositionen år 20041. (Svenska 
kommunförbundet & Landstingsförbundet, 2003) Stockholm. I ett underlagsmaterial till strategin 
utvecklades ett resonemang om forskningens prepositioner2. Där diskuterades frågan om hur 
forskning som berör kommuner och landsting kan organiseras på ett sätt att det främjar dessa 
verksamheter.  

                                                 
1  Svenska Kommunförbundet & Landstingsförbundet. (2003). En forskningsstrategi för kommuner, landsting och 
regioner. Stockholm.  
2 Tydén, T. (2003). Forskning och offentlig sektor. Ur: En forskningsstrategi för kommuner, landsting och regioner. 
Svenska kommunförbundet & Landstingsförbundet, Stockholm. 
  



2  

En aspekt är att forskning och utveckling rörande kommunal och landstingskommunal verksamhet i 
huvudsak eller i ökad utsträckning bör ske i samverkan med verksamhetsföreträdare. Forskning om 
kommuner och landsting bedrivs i varierande utsträckning vid svenska högskolor och universitet. 
Vad som efterfrågas i betydligt högre utsträckning är forskning med    kommuner och landsting. Dessa 
prepositioner lyfter fram de nödvändiga och komplementära beståndsdelarna i kommunrelevant 
forskningsutförande. I strategin lägger man fokus på prepositionen med då man menar att det är ett 
eftersatt område i den statliga forskningspolitiken. Forskningens betydelse för förbättrings- och 
förnyelsearbete är ofta avhängigt av hur forskningen organiseras i aspekter som dialog med 
verksamhetsföreträdare, respekt för varandras kunskap och kontinuerlig interaktion. Ord som 
forskningsbaserat eller forskarstött utvecklingsarbetet kan ses som försök att fånga denna aspekt på 
förbättringsarbete. 
 
 
2.2.2.2.    FoU gruppen för Gator och Trafik bildasFoU gruppen för Gator och Trafik bildasFoU gruppen för Gator och Trafik bildasFoU gruppen för Gator och Trafik bildas    
 
Ansvaret för landets vägar och gator är uppdelat på ett sådant sätt att Vägverket i princip sköter alla 
större vägar på landsbygden medan kommunerna har ansvaret för gatorna i alla städer och större 
tätorter. För kommunerna innebär det bland annat: 
  

• snöröjning, renhållning och underhåll av cirka 4 000 mil gator och allmänna platser,  
• ansvar för trafiksäkerheten på ett gatunät där över 1 000 personer dödas eller skadas svårt 

varje år samt  
• ett övergripande ansvar för att skapa och bibehålla en attraktiv stadsmiljö  

 
För att klara dessa uppgifter är det nödvändigt med en gemensam kunskapsutveckling. Problemet är 
emellertid att landets 290 kommuner är självständiga och det saknas en självklar aktör som tar 
ansvar för det samlade FoU-behovet. I början av 1980-talet sammanfattades problemen för 
kommunernas väghållning i en promemoria3 inom Kommunförbundet på följande sätt: 
 

• Kommunerna är i allmänhet för små för att driva någon egen forskning och utveckling 
• Den FoU som bedrivs inom ämnesområdet är ofta dåligt anpassad till kommunernas 

speciella problem 
• Erfarenhetsutbytet mellan kommunerna är dåligt, vilket innebär att goda och effektiva 

lösningar som kommun utvecklat endast i begränsad utsträckning sprids till andra 
kommuner 

 
Inledningsvis fanns tankar att söka medel från Byggforskningsrådet för att bygga upp en verksamhet 
med en ”Referens- och programstyrelse”4, vars uppgift bland annat skulle vara att kartlägga FoU-
behovet och prioritera och fördela de medel som BFR kunde tänkas ställa till förfogande. Ganska 
snart insåg man dock att ett beroende av BFR:s forskningsmedel och en tungrodd statlig 
beslutsapparat inte skulle vara en optimal lösning för det FoU-behov som kommunerna hade.  
Kommunförbundet valde istället att på egen hand bilda en ”FoU-grupp för Gator och Trafik” med 
en ordförande från förbundet och 9 representanter från enskilda kommuner. Man valde de mest 
utvecklingsinriktade tekniska cheferna i kommunerna och bestämde inledningsvis deras mandattid 
till minst 2 och högst 4 år. Gruppen skulle träffas en gång per kvartal och gavs följande uppgifter: 
 

                                                 
3 ”Förslag till bildande av Kommunförbundets FoU-grupp för Gator och Trafik”. PM 1984-09-14. 
4 ”Kommunförbundets referens och programstyrelse samt handläggare för forskning om byggande och drift av 
kommunala gator och vägar”. Utkast IV 1982-10-27. 
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• medverka vid kartläggning och prioritering av angelägna FoU-projekt inom den kommunala 
gatuhållningen 

• godkänna utvecklingsprojekt och medverka vid fördelningen av anslag till dessa projekt 
• följa godkända utvecklingsprojekt på lämpligt sätt, t ex genom att tillsätta styrgrupper 
• medverka till att forskningsresultaten sprids på ett effektivt sätt till kommunerna, t ex genom 

utgivning av rapporter, anordnande av kurser, konferenser o dylikt 
• fungera som referensgrupp i frågor som rör den kommunala gatuhållningen 
• verka för att samarbetet och erfarenhetsutbytet förbättras mellan de kommunala 

förvaltningar som svarar för gatuhållningen 
    
2.1 Finansiering 
 
Istället för att låta finansieringen vila på osäkra statliga FoU-medel valde man att gå direkt på det 
statliga bidraget till den kommunala väghållningen. År 1984 när FoU-gruppen för Gator och Trafik 
bildades fanns ett av riksdagen beslutat öronmärkt statligt bidrag till den kommunala väghållningen 
som uppgick till 698 miljoner kronor för drift och 340 miljoner kronor för byggande av kommunala 
gator. Man ansåg från Kommunförbundets sida att det vore lämpligt att inledningsvis avsätta cirka 1 
promille av dessa medel, dvs. 1 miljon kronor per år, för att finansiera den föreslagna FoU-
verksamheten. Regeringen gick på förbundets förslag och riksdagen beslöt våren 1985 enligt 
budgetpropositionen för 1985/86 att avsätta det föreslagna beloppet som utbetalades direkt till 
Kommunförbundet utan omvägen via kommunerna.  
 
FoU-gruppen för Gator och Trafik höll sitt konstituerande möte den 30 oktober 1984. Vid mötet 
beslöt man upprätta ett FoU-program enligt ett PM5 och att verksamheten borde kunna påbörjas 
redan under 2:a halvåret 1985, trots att statsbidraget inte skulle bli tillgängligt förrän i januari 1986. 
Erforderliga medel under inledningsfasen ansåg sig Kommunförbundet kunna förskottera.  
 
2.2  Process 
 
En hörnpelare i FoU-gruppens arbete har varit hanteringen av ett FoU-projekt ”från ax till limpa”. 
Normala projekt som gruppen driver brukar ta ett till två år från start till mål och kosta 250 000–
500 000 kronor inklusive projektledning och layout. Stor fokus har legat på att utveckla processen 
från det att en idé till ett FoU-projekt fötts till dess att en färdig – och läsvärd - skrift har skickats ut 
till kommunerna och presenterats vid en konferens, eller rent av blivit föremål för en egen konferens 
eller seminarieserie. Denna process har successivt omprövats och förfinats.  
 
De projekt som FoU-gruppen driver kan beskrivas i fyra olika faser: förberedelse, genomförande, 
produktion (= slutredigering av slutmanus, formgivning och tryckning) samt distribution och 
marknadsföring. Kansliet vid Sveriges Kommuner och Landsting svarar för förberedelserna och en 
konsult handlas upp för genomförandet. Redigering och formgivning sker internt inom kansliet eller 
hos upphandlad byrå, tryckningen hos något upphandlat tryckeri varefter skriften distribueras och 
marknadsförs. De senaste åren har gången för ett projekt varit följande: 
 

1. Förberedelserna startar med att med utgångspunkt från en projektidé utforma en 
projektbeskrivning. Av projektbeskrivningen ska framgå projektets syfte och mål, ungefärligt 
innehåll, omfattning, ungefär hur lång tid som bör behövs för genomförandet fram till 
slutmanus och när det ska vara klart. Projektbeskrivningen skickas ut till FoU-gruppen i god 
tid före gruppens möte, där den diskuteras och ibland revideras, varefter gruppen tar det 
eventuella beslutet om genomförande. Kansliet har sedan ansvaret för att upphandla 

                                                 
5 ”Kommunförbundets FoU-grupp för Gator och Trafik”. PM 1984-10-30. 
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genomförandet av någon lämplig aktör, normalt ett forskningsinstitut, en högskola eller 
universitet eller en konsult. Upphandlingen sker som direktupphandling eller i konkurrens. 
Bra förberedelser är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för ett projekt. Går något snett 
här blir fortsättningen sällan bra eller kräver stora insatser för att bli det.  

 
2. Genomförandet sköts alltså av en upphandlad utförare, men styrs av en styrgrupp med 

representanter från kommunerna som är väl insatta frågan. Benämningen ”styrgrupp” i 
stället för ”referensgrupp” är viktig, därför att projektet styrs av gruppen, inte av konsulten. 
För att projektet skall löpa som beräknat finns dessutom inom kansliet vid Sveriges 
Kommuner och Landsting en utsedd projektledare som är ansvarig för projektet.  
Styrgruppen sammanträder normalt 2-3 gånger om projektet löper som beräknat. 
Styrgruppen ska godkänna den slutliga projektbeskrivningen som konsulten gjort på 
grundval av FoU-gruppens projektbeskrivning och samtal med projektledaren. Styrgruppens 
roll är att föra en dialog med utföraren för att garantera att projektresultatet anpassas till de 
problem hos avnämarna som projektet är avsett att lösa. Slutligen skall styrgruppen 
godkänna det slutmanus till rapport som utföraren lämnar till kansliet vid Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

 
3. Själva produktionen av en rapport är nyckeln till ett framgångsrikt resultat. Avgörande är att 

det på kansliet finns resurser att göra en kvalificerad granskning av att texten håller 
tillräckligt hög kvalité.  Kansliet har dessutom ansvaret för att komplettera skriften med 
lämpliga foton, diagram och annan grafik. Om utföraren har gjort ett fullödigt arbete i 
samverkan med styrgruppen går slutredigering och formgivning av en rapport tämligen 
snabbt. I formgivningen gjuts text och bild samman till ett tryckoriginal som skickas till 
konsulten för godkännande före tryckning, som normalt görs i 3 000 exemplar. Skriften blir 
klar och distribuerad i tid. Så är dock tyvärr sällan fallet. Ofta handlar det om att manus inte 
är tillräckligt bra strukturerat eller bättre behöver anpassas för den avsedda målgruppen. Det 
är heller inte ovanligt att föreslagna bilder håller otillräcklig teknisk eller innehållslig kvalité. 
I värsta fall kan projektets fokus ha glidit iväg och de frågor som besvaras kanske inte alls är 
de som fanns i projektbeskrivningen. I sådana fall är det viktigt för kansliet att ha mod att 
stoppa produktionen om projektets resultat trots alla ansträngningar inte håller måttet. Om 
fel och misstag har skett längs projektets väg och inte går att rätta till blir annars beslutet att 
trycka och distribuera en undermålig produkt det allvarligaste felet. Beslutet att avbryta 
projektet är då vara det enda rätta.  

 
4. Distribution och marknadsföring av projektets resultat är sista steget i processen. För 

distribution av rapporterna till kommunerna svarar expeditionen vid Sveriges Kommuner 
och Landsting och för övrig distribution och försäljning anlitas förbundets eget förlag 
Kommentus. En väsentlig del i arbetet att förankra det arbete som FoU-gruppen gör är att 
alla kommuners tekniska kontor får 1-3 exemplar av skrifterna gratis. Dessutom skickas ett 
antal gratis till utvalda målgrupper, till exempel nyckelpersoner inom Vägverket och andra 
centrala organ inom väg- och trafiksektorn. Många av de rapporter som ges ut används också 
bland konsulter, forskningsinstitut och som läroböcker vid högskolor och universitet. 
Försäljning av skrifterna sköts numera i första hand via Kommentus och förbundets 
nätbokhandel (se http://brs.skl.se/skpubl/index.jsp?http://brs.skl.se/skpubl/start.jsp). Normal 
försäljningssumma per år brukar uppgå till cirka en halv miljon kronor per år, men med 
relativt stora variationer beroende på vilka skrifter som har getts ut under året. 
Nya skrifter presenteras också i förbundets nyhetsblad ”Aktuellt om Gator och Trafik” som 
finns både i pappersform och på webben. Nyhetsbladet är också ett användbart forum för att 
informera om pågående projekt och allmänt skapa en bra dialog med avnämarna. 
I kontraktet med utföraren ingår också att presentera resultatet vid någon av de större 
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konferenser som Sveriges Kommuner och Landsting varje år arrangerar inom väg- och 
trafikområdet. På så sätt får avnämarna tillfälle att mer direkt ta del av FoU-gruppens 
resultat och motiveras att komma med idéer till nya projekt och engagera sig i projektens 
styrgrupper. 

    
 
3333....        ResultatResultatResultatResultat    
 
FoU-gruppen för Gator och Trafik har nu fungerat som ett sammanhållande organ för 
kommunernas utveckling inom gatu- och trafikområdet i nästan 23 år. Programmet har resulterat i 
nästan 200 avslutade projekt som redovisats i lättillgängliga skrifter som utformats speciellt efter 
avnämarnas förutsättningar att tillgodogöra sig FoU-programmets resultat.  
 
FoU-gruppens ursprungliga finansieringskälla upphörde i början av 1990-talet i och med att de 
flesta riktade statsbidrag till kommunerna ersattes av ”alla pengar i en påse”. FoU-gruppens arbete 
ansågs emellertid så framgångsrikt att regeringen gav Vägverket i uppdrag att fortsätta ge bidrag till 
gruppen ur verkets FoU-medel. 
 
Det årliga anslag som inledningsvis var 1 miljon kronor per år har i olika etapper ökat till 5 miljoner 
kronor per år. Från att inledningsvis enbart ha handlat om drift och underhåll av kommunala gator 
har också programområdet successivt ökats i omfattning. Det treårsprogram6 som fastställts för 
perioden 2006-2008 omfattar följande områden: 
 

• Planering, arbetssätt och organisationsformer 
• Effektiv förvaltning 
• Ekologisk hållbarhet 
• Tillgänglighet 
• Trafiksäkerhet 
• Trygg och vacker stad 
• Kollektivtrafik 
• Regional utveckling och tillväxt 

 
Sedan starten 1985 har FoU-programmet totalt omsatt cirka 70 miljoner kronor exklusive det arbete 
som lagts ner i administration, lednings- och styrgrupper.  FoU-gruppen har till dags dato hållit 59 
sammanträden varav många har skett i samband med studieresor till andra länder. Ordförande och 
sekreterare har under alla år kommit från Kommunförbundet, numera Sveriges Kommuner och 
Landsting. Ledamöterna i gruppen har efter hand bytts ut, även om flera suttit avsevärt längre än 
den inledningsvis stipulerade maximala mandattiden 4 år. Totalt har 33 förvaltningschefer från 28 
olika kommuner ingått i gruppen. Från och med hösten år 2000 har också 
Samhällsbyggnadsberedningen vid Sveriges Kommuner och Landsting utsett två kommunalråd att 
ingå i gruppen. När Vägverket fick ansvaret för gruppens fortsatta finansiering fick också verket rätt 
att utse upp till fyra representanter att delta vid gruppens möten. 
 
Kommunernas tekniska förvaltningar är huvudsakliga avnämare av FoU-gruppens resultat och av 
dessa har drygt 100 kommuner varit representerade i olika lednings- och styrgrupper för olika 
projekt.  
    
 

                                                 
6 Överenskommelse om gemensamt program för FUD-samarbete rörande vägtransportsystemet. Vägverket och 
Sveriges Kommuner och Landsting, 2006-02-15. 
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4444. . . .     FramgångsfaktorerFramgångsfaktorerFramgångsfaktorerFramgångsfaktorer    
 
FoU-gruppens fortlevnad och framgångsrika arbete under 23 år vilar på ett antal framgångsfaktorer. 
Den utvecklade och successivt förfinade processen för projektgenomförande har redan beskrivits. 
Därutöver finns särskild anledning att peka på följande: 
 

• Det har inte varit någon självklarhet att den typ av verksamhet som FoU-gruppen för Gator 
och Trafik bedrivit skall ha en hemvist på Kommunförbundet. Många inom förbundet har 
ifrågasatt om det verkligen är en uppgift för förbundet att driva denna typ av 
utvecklingsarbete, eftersom det har ansett vara en alltför teknisk verksamhet och att man 
inom förbundet helt måste fokusera på att bevaka kommunala intressen mot riksdag, 
regering och de statliga verken. Stödet från kommunerna för FoU-gruppens verksamhet har 
emellertid varit starkt ända från starten. Gruppens uppgift har varit att tillgodose ett uttalat 
behov i kommunerna som ingen annan aktör i samhället kunnat tillgodose. Det faktum att 
själva utvecklingsverksamheten bekostats med externa medel och man endast tagit 
förbundsmedel i anspråk för att bekosta kanslifunktionen har gjort att verksamheten kunnat 
accepteras.  
 
Delvis med FoU-gruppens arbete som förebild har utvecklingsverksamheten inom andra 
kommunaltekniska områden senare kommit att organiseras på liknande sätt. 
Utgångspunkten har också här varit att det behövs en gemensam kunskapsutveckling för 
landets 290 kommuner. I början av 1990-talet startade Svenska Vatten- och 
Avloppsverksföreningen ”VA-forsk” som en fond för att utveckla va-verksamheten, inom 
Kommunförbundet gavs fastighetsverksamheten en nästan identisk organisation och 
Renhållningsverksföreningen startade sin utvecklingsfond.  

  
• Genereringen av idéer till projekt och deras genomförande har skett på ett mycket 

obyråkratiskt sätt. Något traditionellt ansökningsförfarande har aldrig varit aktuellt att 
utveckla. Idéerna har istället formats i en fruktbar dialog mellan Kommunförbundets kansli 
och representanter för kommunernas tekniska förvaltningar. Vid FoU-gruppens möten har 
idéer och förslag till projektbeskrivningar fritt kunnat diskuteras. Beslut om projekt har 
kunnat tas utan restriktioner om formella rutiner – men med stark förankring i vad som 
gruppens ledamöter anser bör prioriteras. FoU-gruppen har på ett förtroendefullt sätt 
överlåtit till kansliet att genomföra projektet på ett sådant sätt att det ger maximal nytta för 
avnämarna. Beslutet om kostnadsram har enbart betraktats som indikativt – kansliet har 
avgjort om inkomna anbud varit rimliga. Det har enbart vid större avvikelser från den 
ursprungliga kostnadsramen som nytt beslut i FoU-gruppen ansetts behövas.  

 
• Bearbetningen inom kansliet av utförarens (forskarens/konsultens) manus har getts status av 

nyckelaktivitet. Fokus har varit på att varje skrift som ges ut måste vara väl genomarbetad 
både vad gäller disposition, språkgranskning och illustrationer. Skrifterna får inte tyngas av 
onödigt bakgrundsmaterial. Landets 290 tekniska förvaltningar får ett överflöd av 
information och därför måste varje publikation vara anpassad till avnämarnas förutsättningar 
att på ett enkelt sätt ta till sig projektresultatet. En förutsättning för det arbetet har varit att 
det inom kansliet funnits kvalificerad kompetens att granska och ifrågasätta det som 
utföraren levererat. Inte sällan har det resulterat i omfattande omarbetningar – ibland slakt – 
av inskickade manus. För många skrifter har man anlitat externa proffs i form av redaktörer, 
fotografer och tecknare. Extrainkallade proffs svarar i allmänhet för mindre än tio procent av 
projektets totalkostnad, vilket innebär att det är väl använda resurser. 
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• FoU-gruppens arbete har under alla år varit väl förankrat hos avnämarna. Uppgiften har inte 
varit att bedriva långsiktig forskning, utan att vidareutveckla metoder och 
organisationsformer som kan bidra till att i vid mening effektivisera kommunernas tekniska 
förvaltning. Fokus i stor utsträckning legat på kunskapssammanställningar där man blandat 
forskningsresultat med goda exempel. Genom att inriktningen varit på praktiskt tillämpbara 
resultat har det aldrig varit svårt att rekrytera personer vare sig till FoU-gruppen eller till 
projektens styrgrupper, trots att man inte fått någon ersättning för nedlagd arbetstid. En 
viktig del i förankringen av projektresultaten har också varit att de varje år kunnat redovisas 
på förbundets ”Gatudriftdag” och ”Trafikkonferensen” som årligen samlar 200-300 personer 
från kommunerna.  

    
 
5555....    Utvärdering 2007Utvärdering 2007Utvärdering 2007Utvärdering 2007    
 
Under våren 2007 genomför Dalarnas forskningsråd en utvärdering av verksamheten. Resultaten 
beräknas vara klara i juni månad. Utvärderingen fokuserar nedanstående fyra områden. 
    
AvtryckAvtryckAvtryckAvtryck: : : : Vilka avtrycka har deras arbete satt hos de presumtiva användarna – dvs. i första hand 
anställda vid kommunala tekniska förvaltningar? Intervjuer sker med: 

 
• Urval av personer som på olika sätt har varit engagerade i projekt som FoU-gruppen 

bedrivit. Frågeställningen är deras erfarenhet av detta arbete. Vad har fungerat? Vad kan 
utvecklas och i så fall hur? 

• Urval av personer från de identifierade målgrupperna för forskningsinformationen som inte 
aktivt varit involverade i detta arbete. Frågeställningen till dem är ”Var hämtar du 
inspiration när du vill lära dig mer om ditt arbete”? Utifrån den frågeställningen tränger vi 
djupare ner i deras kontaktvägar för att hämta in ny kunskap och försöker se om det arbete 
som FoU-gruppen bedriver kan skönjas i deras berättelser. 

• Urval av politiker i berörd nämnd och med ovanstående frågställning.  
 
Vidare skickas en enkät till ett större urval (ev. en totalstudie) av anställda vid tekniska förvaltningar 
där frågorna fokuserar hur de söker kunskap, vilka inspirationskällor de har, vilka forskarkontakter 
de har.  
    
Genomslag av publikationerGenomslag av publikationerGenomslag av publikationerGenomslag av publikationer:::: Ett urval av rapporter producerade av FoU-gruppen gås igenom med 
fokus på de målgrupper som FoU-gruppen identifierat för rapporten. En enkät skickas till ett urval 
(eller samtliga) av dessa med frågor rörande användning och nytta och ev. förslag till ändringar och 
förbättringar. Denna enkät kan samordnas med den som beskrevs ovan.  
 
ProblemidentifieringenProblemidentifieringenProblemidentifieringenProblemidentifieringen:::: En beskrivning av hur FoU-gruppen arbetar i dagsläget med att identifiera 
relevant område som utgör grunden för projektbeskrivningar och ekonomiskt stöd, åtföljt av en 
kritisk analys av denna process. Finner man de relevanta frågorna? Missar man några? Kommer 
några områden i skuggan av andra? 
    
Den organisatoriska formenDen organisatoriska formenDen organisatoriska formenDen organisatoriska formen:::: För- och nackdelar med att vara en liten enhet på 
användarorganisationen SKL i jämförelse med Vägverket med en betydligt mer omfattande 
forskningsbudget och därmed andra erfarenheter av arbetet som forskningsfinansiär. Utifrån 
intervjuer med forskningshandläggare på FoU-gruppen, samt intervjuer med praktiker i styrelse och 
styrgrupper som har erfarenhet av båda organisationerna tecknas en bild för- och nackdelar med 
nuvarande organisatoriska form. 
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6666....    Utvärdering 2002Utvärdering 2002Utvärdering 2002Utvärdering 2002        
 
Under sommaren 2002 genomförde gatu- och fastighetssektionen en undersökning om 
kommunernas syn på Kommunförbundets arbete med gator och trafik. Syftet med studien var att 
stärka underlaget för utveckling av förbundets arbete inom området. Undersökningen gjordes som 
en brevenkät som skickades till politiker i de tekniska nämnderna, gatuchefer/tekniska chefer, 
ansvariga för väghållningen samt ansvariga för trafikfrågorna. Frågebatteriet omfattade frågor om: 
 

• hur man sköter sina övergripande uppgifter intressebevakning, medlemsservice och stöd till 
effektivisering och utveckling. 

• synen på personalen och möjligheterna att påverka förbundets arbete. 
• användningen av Aktuellt om gator och trafik, publikationerna och webbsidan. 
• konferensernas relevans och kvalitet. 

    
403 enkäter skickades ut och svar erhölls från drygt hälften av personerna i ungefär hälften av 
kommunerna. Fördelningen mellan stora och små kommuner var relativt relativt jämn. Enligt 
förbundets sakkunniga på enkäter kan man inte förvänta sig en högre svarsfrekvens än ca 50 procent 
på den här typen av enkäter. 
    
Förbundet fick över lag bra betyg på hur de övergripande frågorna sköts inom gator och trafik. Inom 
området stöd till effektivisering o dyl, där omdömet var lite sämre än för intressebevakning och med-
lemsservice, fick förbundet många fler fyror eller femmor på en femgradig skala (där fem är högsta 
betyg) än ettor eller tvåor. 
    
Kommunerna hade en positiv inställning till personalen när det gäller lyhördhet, tillgänglighet, 
kompetens, effektivitet och samarbetsförmåga. Även den fråga som fick aningen lägre betyg än de 
övriga, tillgängligheten på telefon, fick många fler fyror eller femmor än ettor och tvåor. De flesta 
som svarade ansåg att de kunde påverka förbundets arbete, men svaren visade ändå att man borde 
uppmärksamma just dessa frågor bättre i framtiden. En femtedel av dem som svarade på frågan om 
möjligheten att påverka gav betyget ett eller två på den femgradiga skalan. När det gäller den eviga 
frågan om favorisering av stora kommuner ansåg en tredjedel att stora kommuner favoriseras, medan 
ett fåtal ansåg att små kommuner favoriseras.  
    
De bästa resultaten i enkäten fick man för Aktuellt om Gator och Trafik. Nästan alla läser den 
regelbundet, ansåg sig ha viss eller stor nytta av innehållet och tyckte att den är lättläst. Hemsidan 
användes betydligt mindre. Blott en sjättedel besökte hemsidan regelbundet och lika många besökte 
den aldrig. Majoriteten, d v s två tredjedelar besökte hemsidan sällan. Av dem som besökte hemsidan 
lockades lika många av att få svar på en specifik fråga, att hämta ett dokument respektive att få 
nyheter. 
 
Skillnaden i resultat speglade förmodligen inte skillnader i kvalitet utan snarare det faktum att de 
flesta på gatukontoren/de tekniska kontoren tillhör den generation som är van att få information 
pappersvägen snarare än via nätet. 
 
Frågorna om publikationerna var genomgående positivt besvarade. Svarsalternativen var: känner till 
rapporten, har läst rapporten och har använt rapporten. 28 rapporter från de senaste tre årens utgiv-
ning hade angetts. Nästan alla som svarade kände till de flesta rapporterna. Rapporterna användes 
också i utsträckning som vi inte väntat oss. Överraskande nog användes de flesta rapporterna inte 
bara av tjänstemännen utan också av flera politiker. Vissa rapporter användes mer än andra, men 
spridningen i användningen var förvånansvärt stor. Publikationernas spridning inom förvaltningarna 
var god: de allra flesta vidarebefordrade publikationen till ansvarig personal. 
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Fyra femtedelar ansåg att utbytet av konferenserna för den egna kommunen var ganska bra eller bra. 
Ungefär en tiondel svarade att de aldrig deltagit i någon konferens.  
    
Närmare hälften svarade på en eller flera av de öppna frågorna, dvs. frågor utan färdiga 
svarsalternativ. Frågorna handlade bl a om vad vi borde prioritera högre och vad vi borde satsa på i 
särskilda FoU-projekt. En grov strukturering av svaren var möjlig att göra. Den visade att följande 
tre frågor var högst prioriterade: 
 

• trafiksäkerhet och tillgänglighet 
• ekonomi/organisation/kostnadsjämförelser 
• rekrytering/kompetensförsörjning/utbildning 

    
 
7777....    DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    
    
Praktikstyrd forskning med demokratiska frågetecPraktikstyrd forskning med demokratiska frågetecPraktikstyrd forskning med demokratiska frågetecPraktikstyrd forskning med demokratiska frågeteckenkenkenken:::: Ett sätt att förstå varför det arbete som 
FoU-gruppen för Gator och Trafik bedriver tycks få ett starkt genomslag i praktiken kan vara den 
medvetna strävan dra nytta av det professionskunnande som finns inom kommunernas gatu- och 
trafikkontor. Stora delar av kommunal och landstingskommunal verksamhet handlar ytterst om 
möten mellan människor. Möten mellan förvaltningsutövarna och medborgarna, mellan 
kommunens anställda, mellan tjänstemän och politiker, mellan tjänstemän och underleverantörer, 
mellan lärare och elev, socialsekreterare och klient, vårdpersonal och patient, För att dessa möten 
skall bli framgångsrika krävs det ett rikt mått av yrkeskunnande ofta baserad på en lång 
yrkeserfarenhet. Professionaliteten är oftast inte något som kan läras ut via skolor och utbildningar, 
utan är istället något som varje person mödosamt förvärvar i sitt yrkesutförande, där teorier bryts 
mot och vävs ihop med vardagens praktik och de egna personliga förutsättningarna. Hemligheten 
bakom professionaliteten ligger delvis förborgas inom varje persons unika förutsättningar men ändå 
med vissa generaliseringsmöjligheter.  
 
För att förstå dessa praktiker, dessa professionaliteter måste dessa personers erfarenhetskunskaper 
lyftas upp till ytan och, så långt det går, ”ordsättas”. En ökad förståelse är nödvändig för att bättre 
kunna ta tillvara dessa erfarenheter och ge de nya medarbetare en möjlighet att i sin egen praktik 
pröva att nyttiggöra dessa erfarenheter. Ytterst handlar det om att använda begränsade resurser på 
bästa möjliga sätt. Genom att kontinuerligt handplocka erfarna kommunala chefer till FoU-gruppen 
har man aktivt försökt att utnyttja denna kompetens och professionalitet. Det är viktigt att 
konstatera att den kompetens man letar efter inte självklart finns uttryckt i diplom eller utbildningar 
och inte heller med nödvändighet är avspeglad i den befattning man har. Det är därför som det är 
viktigt deltagarna handplockas utifrån kanslipersonalens kunskap om deras faktiska kompetens. Det 
bör framhållas att detta arbetssätt som uppenbarligen är framgångsrikt inte följer våra sedvanliga 
demokratiska valprocedurer och det finns en inbyggd risk för vänskapskorruption som ständigt 
måste uppmärksammas och som ställer stora krav på insikt, ifrågasättande och integritet från 
kanslipersonalen.  
 
FoU gruppen Gator och Trafik från ett forskningspolitiskt perspektivFoU gruppen Gator och Trafik från ett forskningspolitiskt perspektivFoU gruppen Gator och Trafik från ett forskningspolitiskt perspektivFoU gruppen Gator och Trafik från ett forskningspolitiskt perspektiv: : : : 1960-talets 
forskningspolitik formades i regeringens proposition 1959:105. Förhoppningarna på forskningen 
som en motor i samhällsutvecklingen blev här tydliggjorda. I propositionen skriver man: 

 
”Forskningen är den mest dynamiska kraften i samhällsutvecklingen. Forskningens resultat 
skapar ständigt nya, tidigare oanade möjligheter för materiella och kulturella framsteg. Det 
råder ingen tvekan om att vi nu befinner oss i ett skede, då ett starkt stöd åt forskning är en 
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huvudförutsättning för bevarandet och vidareutvecklingen av välfärdssamhället i verklig 
mening och där en alltmer internationaliserad forskning utgör en av de bästa grundvalarna 
för ett förbättrat samförstånd och samarbete. Även om de investeringar som görs för att föra 
forskningen framåt inte alltid avkastar från samhällekonomisk synpunkt omedelbara resultat 
blir dessa investeringar ofrånkomligen en allt viktigare faktor i den långsiktiga planering, 
som krävs för en väl balanserad samhällsutveckling” 7. 

 
Sandström konstaterar att detta lade grunden för en generös attityd gentemot forskningen och 
forskningsråden, även om man inte från regeringens sida gjorde klart för sig hur forskningen skulle 
användas8. En forskningsberedning inrättades år 1962 med företrädare för regeringen och företrädare 
för forskningsråd. Det medförde enligt Sandström (ibid) att en kontaktyta hade skapats mellan 
politik och forskningen och som kom att präglas av kontinuitet som tidigare saknats. Forskningen 
kom alltmer att utnyttjas som underlag för planeringen i de olika samhällssektorerna.  
 
Men än så länge låg forskningsfrågorna på den nationella nivån med departement och nationella 
forskningsråd som starka intressenter. Det skulle dröja tjugo år innan denna positiva syn på 
forskningen skulle ge tydliga och manifesta avtryck i den kommunala och landstingskommunala 
verksamheten på regional nivå.   
 
Att den svenska forskningspolitiken och även utbildningspolitiken utvecklades starkt under 1960-
talet har flera orsaker. Om man betraktar utvecklingen i ett större internationellt sammanhang kan 
man konstatera att Sverige var en del av en större utbildningsvåg som svepte över Västeuropa och 
främst i USA. En del vill förklara drivkrafterna till denna våg som ”Sputnikeffekten”. Bakgrunden 
var att dåvarande Sovjetunionen lyckades skicka upp en rymdraket 1957, en raket som hette 
Sputnik. Den var det första föremål skapat av människan som sattes i en omloppsbana kring jorden. 
Händelsen gav starkt genklang i USA där man fanns sig ha hamnat på efterkälken.  
 
Utbildningssystemet i Sverige har under det senaste halvseklet utretts och reformerats vid ett flertal 
tillfällen. I 1968 års utbildningsutredning, U68, föreslogs fasta studiegångar för att skapa en 
effektivare och mera yrkesinriktad högskola. År 1977 genomfördes en högskolereform med 
bakgrund i U68 för att ytterligare öka utbildningens tillgänglighet, bredda och differentiera det 
samlade utbudet av utbildning samt demokratisera utbildningens organisation. Den största 
förändringen var att det skapades en rad nya högskolor, huvudsakligen mindre och medelstora 
högskolor samt vårdskolor.  Från och med läsåret 1993/94 trädde återigen en ny högskolereform i 
kraft där det centrala var avreglering och decentralisering genom att främst skapa större 
handlingsutrymme för beslutsfattarna vid de olika högskolorna och universiteten. Under det senaste 
decenniet har forskningsintensiteten vid de regionala högskolorna ökat kraftigt bland genom en 
medveten statlig forskningspolitik som åtföljts av ekonomiskt stöd till forskning från såväl staten 
som andra aktörer och där den viktigaste är stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.  
 
Som framgick tidigare var statens möjligheter att styra forskningen stor. Den övergripande 
styrningen som skedde via regering, riksdag, myndigheter och andra statliga organ, kunde påverka 
forskningsinriktningen på både kort och lång sikt. Forskningsrådsutredningen från 1977 konstaterar 
att styrningen:  

”sker genom makten över den statliga forskningsorganisationens utformning och 
dimensionering och genom möjligheten att inom de givna ramarna initiera och beställa 
forskning” 9 

                                                 
7 Proposition 1959:105, sid 39  
8 Sandström, U. (1994). Mellan politik och forskning. Staten och byggforskningen 1960-1992. Byggforskningsrådet, 
Stockholm.   
9 SOU 1977:52, Forskningsrådsutredningen 
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Inom den offentliga sektorn fanns vid denna tidpunkt, slutet av 1970-talet, även andra intressenter – 
kommuner och landsting – med FoU-behov och också vissa möjligheter att beställa, initiera eller i 
egen regi bedriva FoU. Men kommuner och landsting hade inte tillnärmelsevis på samma sätt som 
staten engagerat sig i utförandet och finansiering av forskning. Osäkerhet om i vad mån forskning 
kunde anses vara en landstingskommunal angelägenhet kan till viss del förklara den brist på initiativ 
som kom från svenska landsting och kommuner. En annan förklaring kan ha vara att landstingens 
ekonomi avhöll dem från att engagera sig i forskningsverksamhet. Samtidigt blev det alltmer 
uppbenbart att kommuner och landsting blivit alltmer beroende av forskning och utveckling och att 
de själva i allt högre grad måste syssla med olika former av utvecklingsarbete i direkt anslutning till 
verksamheten.  
 
Forskningsrådsutredningen konstaterade att:  

 
”av uppgifter från institut, organisationer, företag och myndigheter framgår att kommuner 
uppträder som finansieringskällor i olika FoU-sammanhang. Kommunerna svarar även för 
en del av de uppdragsmedel som redovisas av universitet och högskolor. Vissa kommuner ger 
också bidrag i form av forskningsanslag till forskningsprojekt i högskolorna och en del 
kommuner delar ut stipendier för bl. a. forskning. Större kommuner bedriver egen FoU-
verksamhet på olika områden”.  

 
Även om forskningsrådsutredningen visar på att det fanns ett visst engagemang från enskilda 
landstingkommuner visavi forskning är deras slutsats att varken kommuner eller landsting är särskilt 
aktiva när det gäller att initiera större FoU-insatser. Forskningsrådsutredningen lyfter fram att i fråga 
om problem som är gemensamma för kommuner och landsting finns det ”möjlighet att kollektivt ta 
initiativ” och utredningen betonar även att  

 
”de insatser som forskningsråden, de statliga myndigheterna, delegationer och nämnder 
etc. gör styrs i viss mån av den bild man har av FoU-satsningarnas omfattning och 
antalet intressenter inom rådet. Det finns därför anledning för fler kommuner och 
landsting både som intressenter i FoU och som initiativtagare till egen FoU-
verksamhet att göra sina intressen gällande”.  

 
Man kan konstatera att statsmakterna med dessa skrivningar och det samtidigt pågående arbetet med 
att bygga upp regionala högskolor som skulle vara forskningsanknutna hade krattat i manegen för 
kommunala och landstingskommunala initiativ till egen FoU-verksamhet. Ytterligare en 
understödjande faktor var den forsknings- och utbildningsvänliga vind som kraftigt blåste över 
landet vilken beskrivits ovan. Det är i denna tidsanda som dåvarande Svenska Kommunförbundet 
tar initiativ till att bilda FoU-gruppen för Gator och Trafik 
    
FoU gruppen Gator och Trafik från ett lärperspektivFoU gruppen Gator och Trafik från ett lärperspektivFoU gruppen Gator och Trafik från ett lärperspektivFoU gruppen Gator och Trafik från ett lärperspektiv:::: Lärandet har alltid varit en viktig del i 
kommunernas och landstingens verksamhet. Undervisning hörde till en av de angelägenheter som 
landstingen hade rätt att rådslå och besluta om enligt 1862 års landstingsförordning. Kunskap och 
kompetensfrågor har gått hand i hand med landstingens utveckling under dess 150-åriga historia. 
Under olika utvecklingsfaser har det tagit sig olika uttryck och bland annat manifesterats i 
utbyggnad av olika utbildningsinstitutioner som drivits i landstingens egen regi eller med stöd av 
landstinget. Som exempel kan nämnas folkhögskolorna, lantmanna- och hushållsskolor. Olika 
vårdutbildningar har vidare initierats och drivits av landstingen. Kommunerna och de tidigare 
socknarna drev skolor på eget initiativ och vid mitten av 1800-talet blev det även reglerat i 
lagstiftningen. 
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Att lärande funnits med som en central faktor i kommuner och landsting var inte unikt för dessa 
offentliga institutioner. Tvärtom kan vi se hur kommunerna och landstingens utveckling tidsmässigt 
skett parallellt med andra viktiga utvecklingstendenser i samhället. När landstingen bildades var 
Sverige med full fart på väg in i det industriella samhället. Ett nytt samhälle som utmanade rådande 
strukturer. Industrisamhället ställde krav på arbetskraft som var disciplinerade, för att inte säga 
underdåniga, men som samtidigt besatt en viss form av kompetens, främst läskunnighet. Lagen om 
allmän folkskola från 1842 kan ses som samhällets svar på industrins nya krav. Folkskolelagen 
innebar i detta första skede en sexårig skolplikt för alla barn i Sverige. Lärandet i form av skriv- och 
läsövningar och räkning var de centrala ämnena tillsammans med kristendom. Eleverna skulle ha en 
viss form av basfärdigheter i dessa ämnen. Kristendom var ytterligare ett ämne som skulle förmedla 
baskunskap och även förmedla en moral avseende arbete och samhälle. De fasta skoltiderna med 
schemalagda lektioner fungerade som en inskolning av eleverna till industrisamhällets krav på 
punktlighet och fasta tider. 
 
En ny form av pedagogik växte fram som främst kom att präglas av den rumsliga inskränkthet som 
folkskolan innebar. Lärandet kom att separeras från barnens vardagsliv – deras praktik. Före 
folkskolelagens införande var lärandet för gemene mans barn en integrerad del av det vardagliga 
livet. För de bättre beställda fanns katedralskolor, guvernanter eller andra former av privat 
undervisning. Men för merparten fanns ingen formell utbildning. Och kanske behövdes det inte 
heller för den verksamhet barnen på den tiden skulle komma att ägna sig åt i framtiden – vilket ofta 
var samma som deras föräldrar arbetade med. Industrisamhället kom att medföra en förskjutning 
från ett problembaserat lärande som utgick från konkreta händelser i det vardagliga livet till ett 
faktabaserat lärande som utgick från andras – än elevens - bedömningar av kompetensbehov. Texten 
tog över som medel för lärande vilket innebar vissa inskränkningar. Text är endast ett 
transportmedel mellan en författare och en läsare och en alltför stor betoning på textmaterial kan ta 
bort andra viktiga sinnesintryck som påverkar lärande som t ex sinnliga upplevelser och den egna 
praktiska erfarenheten. Liknande utveckling fanns i andra områden i samhället som till exempel 
krigsmakten där lärande och utbildning under förra sekelskiftet flyttade från de gamla 
övningsområdena till kaserner. Kasernpedagogiken kom att ta över på bekostnad av ett mer praktiskt 
inriktat lärande.  
 
Kommunernas och landstingens verksamhet under det senaste seklet präglades bland annat av en rad 
insatser för att stärka och höja personalens kompetens. Vad som tillkommit de senaste decennierna 
är en medveten satsning och även experimenterande med bland annat olika former av forskning och 
utveckling för kunskaps- och kompetensutveckling.  
 
I inledningen till detta avsnitt visade vi på hur folkskolelagen av 1842 ledde till en förändrad 
pedagogik då man gick från erfarenhets- och problembaserat lärande till en textbunden pedagogik. 
Man tvingades sära på inlärnings- och produktionsmiljön och texten ersatte produktionsmiljön. 
Under 150 år kom tonvikten i lärandet att ligga på katalog kunskap (benämningar) och analog 
kunskap (textkunskap)10. Men bland annat genom tillkomsten av forskningsfinansiärer som driver på 
en nära samverkan mellan forskning och praktik och som hämtar sin näring i samtal och handling 
mellan dessa både utvecklas en dialog kunskap (samtal/växelspel/interaktion mellan verktyg – 
människa, människa – människa). 
 
Idag börjar vi närma oss en legering av dessa tre kunskaper även om de två första fortfarande till stor 
del är förhärskande. Det tar tid att anpassa en utbildning till nya behov. Det finns alltid en tendens 
att leva kvar i de gamla formerna även om omgivningen och syftet förändras. En liknelse kan tjäna 
som exempel på detta. När de första bilarna började tillverkas på 1880-talet var de påfallande lika 
hästvagnarna och det tog ett antal decennier innan biltillverkarna hade kastat av sig det historiska 
                                                 
10 Dahlgren, L-O (2001), http://www.fryx.vasteras.se/LOD.htm 
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bagaget och började designa bilarna utifrån dess speciella funktion, utan att leva kvar i hästvagnens 
epok. I vårt fall gäller utmaningen att utveckla forskning och lärande utifrån det postindustriella 
samhällets förutsättningar och kasta loss det gamla tayloristiska fabriksidealet. 
 
Det är i detta sammanhang som kommuner och landsting genom att skapa egna 
forskningsfinansiärer som FoU-gruppen Gator och Trafik, VA-forsk och SKL:s forskningsråd med 
fokus på den dialoga kunskapen gått i bräschen för en nydanande utveckling. En utveckling som 
sätter dialogen mellan forskare och praktiker i fokus och betonar nödvändigheten av det ömsesidiga 
samarbetet. Vi har de senaste decennierna kunnat se en alternativ forskningsinriktning växa fram 
med en tydlig praktikorientering där kunskap och handling är i fokus, där samspelet mellan 
forskarnas och praktikernas erfarenheter kommer i centrum. Begrepp som participatorisk forskning, 
interaktiv forskning försöker fånga denna forskningsinriktning. Många av de forskarna som är 
involverade i denna form av forskning tillsammans med yrkesverksamma inom offentlig verksamhet 
återfinns inte inom de traditionella institutionerna vid landets högskolor utan är istället knutna till 
den snabbt framväxande skaran av praktikrelaterade forskningsinstitutioner som är mer eller mindre 
fristående från högskolevärlden11. 
    
FoUFoUFoUFoU----gruppen Gator och Trafik känner inga disciplingränsergruppen Gator och Trafik känner inga disciplingränsergruppen Gator och Trafik känner inga disciplingränsergruppen Gator och Trafik känner inga disciplingränser:::: Kunskapsproduktion spelar idag 
en allt viktigare roll för allt större delar av samhället. En följd av detta är en kraftig vidgning av det 
forskningspolitiska fältet. Ett problem i detta sammanhang är att de traditionella 
universitetsorganisationerna inte alltid lämpar sig för de frågeställningar som väcks i samhället. 
Många av de akademiska disciplinerna växte fram för ett drygt sekel sedan och som ett svar på behov 
som formulerades under denna tidsepok. Behov som inte alltid är lika aktuella idag. Framförallt har 
nya frågeställningar genererats av dagens samhälle som inte har sin organisatoriska motsvarighet 
inom universitet och högskolor. Om en frågeställning gäller sådana ämnesövergripande frågor är det 
viktigt att finna personer som kan orientera sig över disciplingränser. Annars är risken stor att 
forskningen blir alltför snäv eller i värsta fall hamnar helt vid sidan om den relevanta 
frågeställningen. Det kan dock innebära problem att finna lämpliga personer som kan orientera sig 
mellan ämnesdiscipliner då det finns många revirgränser och vattentäta skott mellan vetenskapliga 
discipliner. Som ett svar på dessa problem har det under det senaste decenniet vuxit fram en rad 
forskningsmiljöer vid sidan om den traditionella akademin.  
 
Under det senaste decenniet har vi sett hur gränserna mellan disciplinerna på vissa håll börjat luckras 
upp. I allt större utsträckning har nya och viktiga forskningsfrågor och forskningsområden tvingat 
forskarna att arbeta över de gränser som de egna inomvetenskapliga disciplinerna har dragit upp. 
Inom samhällsvetenskap och humaniora har vi de senaste femtio åren kunnat se sociologer som 
anlägger såväl ekonomiska som historiska och geografiska perspektiv. Statsvetare hämtar exempelvis 
inspiration och kunskap från den ekonomiska disciplinen i utvecklandet av en ”politisk ekonomi”. 
En strategi för befintliga discipliner inom samhällsvetenskap och humaniora har varit att utvidga det 
egna ämnesområdet. Men samtidigt har detta med nödvändighet dels lett till att gränserna mellan 
disciplinerna blivit otydligare, dels till att de enskilda disciplinerna blivit alltmer komplexa och 
därmed svårare att definiera. 
I dagens forskningspolitiska debatt bryts två synsätt mot varandra ifråga om förhållandet mellan 
forskningen och den praktik där forskningsresultat används. Det ena prioriterar en närmast 
marknadsmässig koppling mellan forskare och användare. Forskningen skall styras och utföras av 
forskarna själva. Drivkraften är nyfikenhet och kreativitet. Användaren har ingen möjlighet att styra 
forskningens inriktning annat än indirekt, som aktör på "marknaden". På "marknaden" uppfattar 

                                                 
11 Bergström, E., Florén, A., Ternhag, G. & Tydén, T. (2000). Det dolda universitetet. Framväxten av nya FoU-
miljöer utanför universitet och högskolor. DFR-rapport 2000:2, Falun. / Tydén, T. (red). (1997). Den reflekterande 
kommunen. Kommuner och forskning i samverkan. HLS förlag, Stockholm. / Samuelsson, O. (1999). FoU-enheter – 
mellan praktik och forskning. (Sol 061 – komparativ socialpolitik). Lund, Socialhögskolan, Lunds universitet.  
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han vissa forskningsresultat som användbara och väljer att omsätta dem i sin verksamhet. 
Naturligtvis kan han också, som alternativ till att söka på marknaden, stå för sin egen FoU. Det 
andra synsättet betonar i stället behovet av en rad stödinsatser från olika typer av länkande organ för 
att samspelet mellan forskning och praktik skall fungera effektivt. Och här kan forskningsfinansiärer 
spela en viktig roll. 
 
Även de flesta forskningsfinansierande aktörerna är i huvudsak uppbyggda för att stötta forskning 
vid våra universitet och högskolor som är starkt disciplinuppdelade. Stödet till forskningen och 
forskarna är ofta det primära och frågan om nytta och relevans kommer lätt i andra rummet – om 
det ens kommer med. Ett exempel på detta är hur man prioriterar forskningsinformation. Även om 
organisationen har byggts upp för detta ändamål; det finns lämplig kompetens inom området och 
det finns pengar avsatta är det ingen garanti för att forskningsinformationen blir så effektiv som den 
skulle kunna bli. Det krävs dessutom att forskningsinformation får en hög status inom 
organisationen. I två studier av anslagsgivare konstateras, att dagliga handläggningsrutiner tar 
överhanden och informationsfrågorna ofta är de första att stryka på foten när brist på tid kräver 
begränsningar12. Flera av de intervjuade uppgav tidsbrist som ett skäl till att man inte hann med 
forskningsinformation i tillräcklig omfattning. Dessa intervjusvar visar på den låga status som 
informationsfrågor har jämfört med andra aspekter på forskningsprojekt. Det kan vara intressant att 
dra en parallell med handläggares bedömning av ett projekts vetenskapliga kvalitet. Det skulle idag 
inte vara gångbart att med hänvisning till tidsbrist svara att man inte hunnit bedöma ett projekts 
vetenskapliga kvalitet när beslut skall fattas om medelstilldelning. Däremot kan man med 
hänvisning till tidsbrist underlåta att utarbeta en strategi för forskningsinformation för projektet.  
 
För att frågor om forskningsinformation skall få legitimitet och genomslag inom organisationen 
krävs det troligen att ledningen formellt markerar dess betydelse på samma sätt som man idag slagit 
fast betydelsen av en strikt prövning av projektens vetenskapliga relevans. Denna vetenskapliga 
prövning genomsyrar idag flertalet svenska forskningsfinansierande organisationen på alla nivåer, 
och på samma sätt måste betydelsen av forskningsinformation genomsyra organisationerna, från 
högsta ledning till den enskilda handläggaren. Ett krav kan vara att en projektansökan inte bör 
betraktas som färdig att fatta beslut om förrän en rimlig strategi för forskningsinformation från 
projektet har formulerats.  
 
Idag kan konstateras att den låga status som forskningsinformationen i praktiken har haft bland 
flertalet forskningsfinansiärer nu håller på att förändras. FoU-gruppen för Gator och Trafik har en 
25 årig erfarenhet av att arbeta utifrån ett strikt nyttoperspektiv i sin finansiering av forskning - inte 
som konkurrent till andra finansiärer utan som komplement. Och nu börjar de få efterföljare och då 
främst från den sektorsfinansierande forskningen som Banverket, SKL:s forskningsråd, från 
stiftelseforskningen via KK-stiftelsen och Vårdalstiftelsen, men även bland de traditionella 
forskningsråden genomförs aktiviteter för att öka nyttiggörande av forskningsresultaten och där 
återfinns till exempel FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap).  
 
    
    

                                                 
12 Tydén, T. (1992). Anslagsgivare och forskningsinformation. DFR- rapport 1992:1, Dalarnas forskningsråd, Falun. 

/ Almberg, E. & Nyberg, J. (2004). Framgångsrik forskningskommunikation. En dialog mellan forskare, 
finansiärer och informatörer. Vetenskapsrådet, Stockholm.     
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