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Mobilitet, nätverk och excellens

För att en satsning på svenska forskares internationella
akademiska rörlighet ska bli effektiv bör den vara

långsiktig och riktas mot elituniversitet.

Förbättrad kunskap om vad som påverkar forskares mobilitet
och hur mobiliteten påverkar forskarsamhället framstår som cent-
ral i dagens globaliserade samhälle. Som en indikator på univer-

sitetens höga globaliseringsgrad kan nämnas att tre av de fem universitet
som levererar flest doktorander till amerikanska doktorandutbildningar
numera ligger i andra länder än USA.1 Vi ser en motsvarande utveckling
när det gäller forskningens organisering. Forskargrupperna blir alltmer
globala i sin sammansättning, och samförfattade artiklar är allt oftare
skrivna av personer lokaliserade vid olika universitet och i olika länder.2

I denna globaliserade värld blir det allt viktigare att svenska forsknings-
institutioner etablerar stabila och nära relationer till de ledande univer-
siteten i världen. Detta är inte något som händer spontant utan kräver
målmedvetenhet och långsiktighet i satsningen. Forskares mobilitet spe-
lar en avgörande roll i detta sammanhang. När en forskare flyttar från en
institution till en annan skapas ett nätverk som länkar samman institu-
tionerna. Genom dessa nätverk etableras forskningssamarbeten, sprids
information om lämpliga och rekryteringsbara forskare och så vidare. För
att öka det svenska forskarsamhällets produktivitet och kreativitet räcker
det inte med att finansiellt stödja mobilitet i största allmänhet, utan det
måste finnas stöd riktat till de mest produktiva och kreativa miljöerna i
världen och det måste vara en permanens i de länkar som etableras – mer
om detta nedan.
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Den typ av mobilitet som jag fokuserar på här är dels tillfälliga vistel-
ser vid utländska universitet och forskningsinstitut (postdoktorsvistelser,
sabbatsterminer med mera), dels mer permanent mobilitet där forskare
vid svenska universitet flyttar till utländska universitet eller vice versa.
En annan typ av mobilitet som jag inte berör här är den inhemska, från
ett svenskt universitet till ett annat. Anledningen till detta är inte att
den interna mobilitetsnivån på något sätt skulle vara oproblematisk. Att
exempelvis 70 procent av professorerna och över 80 procent av lektorer-
na vid Lunds universitet avlagt sin doktorsexamen vid samma universitet3

är allt annat än ett hälsotecken.4 Att öka mobiliteten mellan svenska
universitet kräver dock delvis andra åtgärder än de som behövs för att
förbättra Sveriges internationella positionering, och därför kommer
dessa frågor inte att beröras här.

Artikeln är organiserad som följer. Jag inleder med att kortfattat dis-
kutera forskares internationella mobilitet och dess effekter. Därefter berör
jag betydelsen av att etablera stabila långsiktiga relationer till de ledande
universiteten i världen, och jag avslutar med att kortfattat diskutera vilka
implikationer detta har för forskningsfinansiärer som RJ.

Texten ska inte ses som en redovisning av de senaste forskningsrönen
på området, utan som en personlig reflektion baserad på mina egna kan-
ske något idiosynkratiska erfarenheter. Jag har inte själv forskat om
forskares mobilitet, men jag har omfattande erfarenheter av forskning
och undervisning vid olika universitet och institut i Europa, USA och
Asien som är relevanta i detta sammanhang.5

Mobiliteten och dess effekter

Det råder stor enighet om att mobilitet är viktig för forskares produkti-
vitet och kreativitet och för deras möjlighet att befinna sig vid den inter-
nationella forskningsfronten, och mina egna erfarenheter understryker
detta. I början av 1980-talet fick jag möjlighet att vistas vid Harvard, först
som utbytesstudent och sedan som doktorand, och den perioden hade en
avgörande betydelse för min forskarbana. Vid Harvard blev jag varse att
forskarbanan kan vara en vocation och inte bara en occupation. Professo-
rerna såväl som doktoranderna såg inte sina arbeten som 9–5-jobb – en
inställning som var vanlig bland svenska sociologidoktorander och lek-
torer på den tiden – utan de arbetade ofta både på kvällar och helger och
inte av tvång utan därför att de brann för sina ämnen. Den inställningen
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smittade av sig, och åren vid Harvard kom att forma min professionella
identitet och min inställning till akademiskt arbete. Tiden i Cambridge
Massachusetts och senare i Chicago och Oxford genererade dessutom ett
stort antal personliga kontakter som jag och de institutioner som jag
varit kopplad till haft oerhörd nytta av.

Existerande forskning kring dessa frågor ger dock inte några entydiga
belägg för att mobilitet och utlandsvistelser skulle ha någon påtaglig ef-
fekt på individernas produktivitet och kreativitet. Att forskningen inte
kunnat påvisa sådana effekter lär dock bero mer på små och bristfälliga
dataunderlag än på att mobilitet och kontakter med ledande forsknings-
miljöer inte skulle ha några effekter.6 Det är framför allt viktigt att vara
uppmärksam på att mobilitetens effekter varierar påtagligt från individ
till individ. För vissa individer lämnar exempelvis en postdoktoral vistelse
vid ett utländskt universitet inga spår alls, medan den för andra indi-
vider blir av avgörande betydelse för deras framtida karriär och forsknings-
inriktning. För att få en korrekt bild av hur vistelser vid utländska uni-
versitet påverkar de berörda forskarna är det väsentligt att beakta sådana
faktorer, eftersom vi annars grovt lär underskatta mobilitetens potential.

Ytterligare en faktor som är av uppenbar betydelse är kvaliteten på det
utländska universitet som besöks. Universitetens produktivitet och
kreativitet är oerhört skevt fördelad, och åtminstone inom samhällsveten-
skapen är den främsta talangen starkt koncentrerad till de 15–20 främsta
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universiteten i världen. Om en lovande postdoktoral forskare får tillfälle
att vistas en längre tid vid något av dessa universitet är sannolikheten för
kreativ påverkan betydande. Sannolikheten för sådan påverkan sjunker
emellertid snabbt när vi rör oss mot de lägre nivåerna i universitetens
hierarki. Om familjesituationen tillåter det, är givetvis möjligheten att få
vistas vid ett utländskt universitet något som de flesta forskare uppskat-
tar, men av ovan nämnda skäl anser jag att man för forskarsamhällets
bästa bör vara restriktiv när det gäller finansiering av forskningsvistelser
vid mindre framstående universitet (åtminstone om medlen för sådana
ändamål är begränsade).

Ibland sägs det att de som varit utomlands på postdoktorala tjänster
har svårt att få erkännande för utlandsvistelsens värde när de återvänder
till Sverige och att detta kan verka avskräckande. Åtminstone när det
gäller längre vistelser vid ledande internationella universitet är min egen
erfarenhet den rakt motsatta. Sådana vistelser har ofta betydande effekter
genom att de höjer forskarnas egna ambitioner och att de etablerar värde-
fulla kontakter som i sin tur gör forskaren mer produktiv och eftertraktad
på den akademiska marknaden. Dessutom talar mina egna erfarenheter
för att utlandsvistelsers effekter ofta förstärks av den typ av mekanism
som sociologinestorn Robert K. Merton utgick från i sin berömda artikel
om ”Matteuseffekter” inom vetenskaperna.7 Personer som inte själva kan
bedöma värdet av en persons forskning förlitar sig ofta i stället på vilket
universitetet personen ifråga kommer ifrån. På så sätt kan universitetets
grad av excellens ”smitta av sig” även på den tillfälliga besökaren och
öppna upp dörrar som annars skulle ha förblivit stängda. Den motsatta
dynamiken kan givetvis förväntas när det gäller vistelser vid mindre
prominenta utländska universitet.

Stabila relationer
till internationella elituniversitet

Av flera olika skäl menar jag att vi systematiskt bör sträva efter att eta-
blera stabila relationer till internationella elituniversitet. Låt mig disku-
tera ett konkret exempel för att tydliggöra varför jag anser att så är fallet.
I mitten av 1990-talet utlyste den dåvarande svenska regeringen medel
för ”långsiktigt och kontinuerligt forskningssamarbete med utländska
elituniversitet”.8 Sociologiska institutionen i Stockholm fick ett av dessa
anslag för att utveckla ett samarbete med Harvard och Oxford, och några
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år senare fick institutionen även ett anslag från Stint, Stiftelsen för inter-
nationalisering av högre utbildning och forskning, som gjorde det möjligt
att även inkludera Columbia i nätverket. Under en tioårsperiod hade vi
ett stadigt flöde av professorer från dessa universitet som presenterade
sin forskning vid institutionens seminarier och som gav korta intensiva
doktorandkurser. Många doktorander och nyblivna doktorer i Stockholm
fick dessutom möjligheten att tillbringa en termin eller två vid dessa
universitet. Under dessa år startades även en årlig doktorandkonferens
som fortfarande existerar och där värdskapet cirkulerar mellan univer-
siteten. Dessa årliga konferenser har betytt enormt mycket för dokto-
randerna i Stockholm. De har inte bara exponerat dem för intressant
forskning och sporrat dem att producera artiklar av samma kvalitet som
doktoranderna vid Harvard, Oxford och Columbia, utan har även etable-
rat värdefulla sociala nätverk som inte kunnat skapas på annat sätt.

Sociologiska institutionen i Stockholm var fram till början av 1990-
talet en seriös men lite sömnig institution som dominerades av lektorer
och adjunkter som inte längre hade något intresse för forskning. De
stabila relationer som etablerades till Harvard, Oxford och Columbia
ledde till en total förändring av institutionens karaktär och skolade en ny
generation av doktorander som hade en betydligt mer internationell
inriktning än tidigare generationer. De främsta doktoranderna började
publicera artiklar i de främsta sociologitidskrifterna i världen och sitter
nu själva som professorer i Stockholm, Lund, Barcelona och Uppsala.
Institutionen står sig fortfarande mycket väl. Doktorander och postdok-
torala forskare rekryteras ofta internationellt och institutionen hör till
de främsta i Europa och åtminstone till de 25–50 främsta i världen.9

Detta skulle ha varit otänkbart om inte institutionen blivit del av ett
nätverk med täta och långsiktiga relationer till några av världens främsta
universitet.

Vad kan och bör
forskningsfinansiärerna göra?

Exemplet med Sociologiska institutionen i Stockholm visar på den om-
danande kraft som etablerandet av stabila relationer till ledande univer-
sitet kan ha. Med relativt modesta investeringar transformerades insti-
tutionens inre liv och den typ av forskning som bedrivs där. Kan dessa
resultat generaliseras och motsvarande insatser förväntas ha liknande
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effekter vid andra institutioner? Jag är övertygad om att så är fallet,
men det är viktigt att betona två avgörande betingelser för framgång:
1) satsningen måste vara långsiktig och 2) den måste bygga på och för-
stärka redan existerande relationer.

Vad som behövs är särskilda forskningsmedel för samarbete med in-
stitutioner vid utländska elituniversitet (där ”elituniversitet” exempelvis
kan operationaliseras som universitet som rankas bland de femton främ-
sta i världen på någon av de etablerade rankinglistorna). Medlen skulle
användas för att finansiera postdoktorala vistelser vid dessa elitinstitu-
tioner, gästprofessurer för forskare från dessa institutioner, gemensamma
workshops med mera.

För att få den typ av omdanande effekt som vi här talar om krävs lång-
siktiga satsningar. Min gissning är att en satsning på åtta till tio år är en
lämplig längd, eftersom relationen till de utländska universiteten då har
möjlighet att påverka institutionens interna kultur såväl som ett stort
antal doktorander.

För att ett samarbete av denna omfattning ska bli till och fungera som
avsett krävs att det redan finns etablerade länkar mellan seniora forskare
vid de svenska institutionerna och forskare vid de utländska institutio-
nerna. Utan sådana länkar kommer den nödvändiga motivationen hos
de utländska forskarna att saknas, och programmet kommer sannolikt
att antingen misslyckas eller bli mycket kostsamt.10 Men med en långsik-
tig satsning på ledande svenska forskare som redan har visst samarbete
med de utländska elitinstitutionerna kan betydande effekter uppnås.

*

1. J. Mervis, ”Top PhD feeder schools are now Chinese”, Science, 321, 2008, s.
185.

2. S. Wuchty, B. F. Jones & B. Uzzi, ”The increasing dominance of teams in the
production of knowledge”, Science, 316, 2007, s. 1036–1039.

3. Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter. Sta-
tistisk analys 2012/1, Stockholm: Högskoleverket, 2012.

4. Som en jämförelse kan nämnas de betydligt rimligare internrekryteringsnivåer
som råder vid det universitet där jag själv disputerade, Harvard, och det universitet
där jag startade min akademiska bana, University of Chicago. Endast 24 procent
av professorerna (full professors) vid Harvards och Chicagos sociologiska institutio-
ner har disputerat vid samma universitet.

5. Jag genomförde min grundutbildning vid Stockholms universitet och min
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forskarutbildning vid Harvard. Jag började min akademiska bana vid University
of Chicago och var sedan professor vid Stockholms universitet. Jag har därefter
varit professor i Oxford, dekan vid Singapore Management University, vd för Insti-
tutet för framtidsstudier och är nu professor och chef för Institutet för analytisk
sociologi vid Linköpings universitet.

6. P. E. Stephan, C. Franzoni & G. Scellato, ”International competition for
PhDs and postdoctoral scholars: What does (and does not) matter”, i W. R. Kerr,
J. Lerner & S. Stern (red.), Innovation Policy and the Economy. Vol. 15, Chicago: NBER
& University of Chicago Press, under utgivning 2015.

7. R. K. Merton, ”The Matthew effect in science: The reward and communica-
tion systems of science are considered”, Science, 159, 1968, s. 56–63.

8. Se proposition 1992/93:170, Forskning för kunskap och framsteg.
9. Enligt 2013 års så kallade QS-rankning av universitetsinstitutioner var den

rankad som nummer 28 i världen och enligt 2014 års rankning var den nummer
49. Se www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/
2013/sociology, hämtat 9 februari 2015.

10. Singapore, där jag var verksam som dekan under en kortare period, har visat
att det går att snabbt lyfta universitetens status utan att nödvändigtvis bygga på
redan existerande nätverk, men kostnaderna blir då av en helt annan omfattning
än de förhållandevis marginella investeringar vi talar om här.
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