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kapitel 3

Utvecklingens  
forskningspolitik

Sveriges forskningsbiståndspolicy 1973–2008

Veronica Brodén Gyberg

Forskning är en viktig komponent i utvecklingen av det vi kallar 
”kunskapssamhället”. I detta ligger ett samspel mellan forskning och 
samhället i övrigt, sk. innovationssystem. Styrkan och kvaliteten i 
detta samspel är beroende av hur forskningen är organiserad och 
finansierad. Otillräcklig resurstilldelning och bristande vägledning 
för forskning i många utvecklingsländer kan leda till att detta viktiga 
samspel hämmas.1

Policy och strategi för forskning inom det 
svenska utvecklingssamarbetet 2010–2014

In development research, it is no doubt essential that the researcher 
should, as far as possible, relate his work to planned results. This does 
not necessarily mean that the assessment of such results should be 
narrowly economic. Other results which provide convincing argu-
ments for the financing of research can be found in the development 
of intellectual, innovative capacity, the increase of methodological 
competence, the cultivation of talent, and, of course, an increase in 
the total volume of knowledge.2

Sarec’s first year 1975–1976 (årsrapport) 

Bistånd är ett politikområde där förväntningarna på vetenskapens 
potential att bidra till samhällsutveckling har uttryckts mycket tydligt 
under efterkrigstiden. Sedan 1990-talet har bistånd till forskning blivit 
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ett område som uppmärksammats alltmer av både internationella 
och nationella biståndsaktörer.3 Sverige var tidigt ute i detta politiska 
gränsland i och med att statligt stöd till forskning för utveckling funnits 
sedan 1950-talet.4 Till en början bestod det svenska forskningsbiståndet 
framförallt av finansiering av stipendier och forskning om utvecklings-
relaterade frågor inom FN, men stödet blev annorlunda inriktat och 
mer omfattande i och med bildandet av styrelsen för u-landsforskning 
(Sarec)5 1975. Det var låginkomstländernas vetenskapliga självständig-
het och egna kapacitet att bedriva forskning som Sarec skulle bidra till 
att stärka, snarare än överföring av färdiga lösningar på ”västerländskt” 
definierade utvecklingsproblem. Som citatet ovan vittnar om syftade 
kapacitetsbyggandet inte heller enbart till att stimulera ekonomisk 
tillväxt. Denna ”emancipatoriska” inriktning på policyn gjorde Sarec 
till en pionjär inte bara tidsmässigt utan även metodmässigt. 

Det har blivit allt vanligare att forskningspolitik förespråkar sam-
verkan mellan universitet och andra aktörer i samhället. Begrepp som 
development universities och entrepreneurial universities har kommit 
att användas alltmer och speglar den mångfald av krav som idag kan 
ställas på universitet.6 I ljuset av detta är det intressant att undersöka 
hur universitetens roll har framställts tidigare. Att belysa och pro-
blematisera dessa föreställningar historiskt möjliggör en förståelse 
för, och en konstruktiv kritik av, hur forskningsbistånd bedrivs idag.

Syftet med detta kapitel är att belysa en internationellt orienterad 
del av svensk forskningspolitik under efterkrigstiden och hur den har 
framställt relationen mellan vetenskap och utveckling. Jag utforskar 
detta genom en analys av Sarecs policydokument mellan 1973 och 
2008.7 Policydokumenten speglar föreställningar om det goda samhället 
och hur dessa kan uppnås med vetenskap. Vilka önskvärda framtider 
målas upp och vilka diskurser dominerar under de olika årtiondena? 

Sarec fick till uppgift att stötta utveckling av forskningskapacitet i 
låginkomstländer samt att öka mängden utvecklingsrelevant forskning 
på svenska universitet. Sarec var en pionjär i avseendet att det bilaterala 
stödet innebar ett direkt samarbete med låginkomstländer i motsats till 
exempelvis det mer indirekta stödet som gick till utvecklingsforskning 
inom internationella organisationer.8 Stödet till internationella orga-
nisationer fortsatte att utgöra den största delen av budgeten under en 
lång tid men policyriktningens ändring var tydlig. Sarec existerade som 
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självständig myndighet fram till 1995 då det blev en avdelning inom 
Sida. Verksamheten var trots sammanslagningen relativt oförändrad 
under flera år innan stegvisa interna omorganisationer gjordes. Hela 
Sida, inklusive Sarec, blev sedan relativt abrupt omorganiserat 2008. 
Trots en rad positiva utvärderingar av forskningsbiståndet 2006 och 
trots att trenderna inom bistånd internationellt innefattade ökat stöd 
till forskning så lades Sarec i praktiken ned. Forskningsbiståndet 
inlemmades istället delvis i andra avdelningar på Sida och koordi-
nerades genom ett sekretariat. Efter ytterligare en omorganisation 
2011 ersattes sekretariatet av en enhet för forskningssamarbete, vilket 
bland annat innebar att ytterligare personal flyttades ut i andra delar 
av organisationen. Budgeten ökade något medan personalkapacite-
ten för forskningssamarbetet minskade med nära hälften. Stödet till 
forskning består, men i mer utspridd form än innan 2008. 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter
Ett centralt antagande i Sarecs policy är att lokal och nationell kapa-
citet för forskning och högre utbildning måste stärkas för att skapa 
önskvärda framtider i låginkomstländer. Dessa framtider beskrivs på 
olika sätt genom årtiondena och inrymmer en rad olika förväntningar 
som forskningsbiståndet ska infria på olika sätt. Forskare, universitet, 
kunskap och teknik förväntas enskilt och i samspel skapa en hållbar, 
självständig och ekonomiskt fördelaktig utveckling för sitt land.

Analysen här drivs av en diskursteoretisk ansats grundad på Michel 
Foucaults och Norman Faircloughs arbeten.9 Diskurser definieras här 
som historiskt situerade praktiker såsom tal och text som bidrar till att 
forma uppfattningen av objekten de refererar till.10 Fairclough menar 
att diskurser kan innehålla både representationer av hur saker är och 
föreställningar (”imaginaries”) om hur saker skulle kunna eller borde 
vara, det vill säga såväl framtida mål som visioner:11 

The knowledges of the knowledge-economy and knowledge-society 
are imaginaries in this sense – projections of possible states of af-
fairs, ”possible worlds”. These imaginaries may be enacted as actual 
(networks of) practices – imagined activities, subjects, social relations 
etc. Such enactments include materialisations of discourses, in the 



det forskningspolitiska laboratoriet

104

”hardware” (plant, machinery etc.) and the ”software” (management 
systems etc.).12

Exempelvis kan Sarecs policydokument antas ha en performativ effekt 
och påverka idéer om hur universitet och forskare i låginkomstländer 
fungerar eller bör fungera, eller bådadera.

Två dominerande synsätt har identifierats i Sarecs policyutveck-
ling: de lokalistiska och universalistiska diskurserna. De delar den 
gemensamma utgångspunkten att modern vetenskap kan bidra till 
utveckling, samt att lokal forskningskapacitet är viktig för såväl lokal 
kunskapsproduktion som nyttjande av andra länders eller interna-
tionella forskningsresultat. Den universalistiska diskursen beskriver 
dock utveckling och forskning som bestående av mer eller mindre 
färdiga stadier,13 medan den lokalistiska diskursen i större utsträck-
ning understryker en mångfald i hur utveckling och forskning kan 
ske beroende på länders specifika kontext. 

Diskurserna skiljer sig åt gällande hur de relaterar till vissa centrala 
objekt: frågor som utvecklingsbegreppets innebörd, vilken sorts forsk-
ning som anses mest relevant för utveckling, höginkomstländers och 
biståndsaktörers roller samt hur kapacitet utvecklas och stöds på bästa 
sätt. Sarecs lokalistiska diskurs knyter i början an till marxistisk teori 
och beroendeskolan och kopplas under senare årtionden till teoribild-
ning om ”human development” och ”post-develop ment”. Framtider 
som kan kopplas till denna diskurs understryker att utvecklingen kan 
ta många olika vägar, men att forskning är viktig i alla dessa. Den 
universalistiska diskursen är under Sarecs första år sammanflätad 
med idéer om modernisering och linjär progression, och anknyter 
senare till neoklassisk ekonomi och neoliberal ideologi. Visioner 
som målas upp inom denna diskurs understryker framtider som är 
mer lika höginkomstländers. Diskurserna reflekterar även synen på 
kunskap och utveckling under årtiondena i fråga och kan relateras 
till den tidens forskningspolitik och biståndspolitik.
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Universalistisk Lokalistisk
Disciplinär forskning högt värderad. Viss 

forskning anses vara mindre värdelad
dad (naturvetenskap och teknik).

Tvärvetenskaplig forskning högt värderad. 
All forskning anses vara värdeladdad.

Universell kunskap och teknik. Resultat
orienterad. Tekniköverföring. Absorbe
ringskapacitet (kapacitet att nyttja 
forskningsresultat från andra länder).

Lokal kunskap och teknik. Processorien
terad. Inhemsk forskningskapacitet 
(kapacitet att bedriva forskning 
självständigt).

Höginkomstländers intressen och priori
teringar styr.

Låginkomstländers intressen och priori
teringar styr.

Höginkomstländers aktörer är experter 
och katalysatorer. Lite kritik av bistånds
aktörers roll.

Höginkomstländers aktörer bistår tem
porärt. Mycket kritik av biståndsaktörers 
roll.

Utveckling fokuserar på nutid och fram
tid. System är viktiga men enskilda 
aspekter är särskilt signifikanta, inte 
minst ekonomiska faktorer. 

Utvecklingens förutsättningar präglas av 
historiska spår. System är viktiga och 
många aspekter är signifikanta, inte 
minst sociala faktorer.

Moderniseringsteori, neoklassisk 
ekonomi, neoliberalism. 

Beroendeteorier, human development, 
postdevelopment.

Denna indelning betyder inte att Sarec uttryckligen och konsekvent 
höll fast vid vissa teorier och avvisade andra, men konkreta referenser 
förekommer, som modernisering, tekniköverföring, beroendeskolan, 
neoklassisk ekonomi och innovationssystem. I andra fall är associa-
tionerna inte explicita men det går att identifiera ställningstaganden 
som kompatibla med olika teorier. 

Trots förekomsten av dominerande diskurser under årtiondena 
har målet med analysen varit att illustrera den mångfald av idéer som 
ryms inom Sarecs policy, de ibland motsägelsefulla ståndpunkterna, 
kontinuiteter och diskontinuiteter. Diskurserna verkar givetvis inte 
allena, men det är icke desto mindre intressant att utforska vilka kon-
sekvenser de olika perspektiven och idéerna kan ha. Vilka framtider 
förstärker de, och vilka förväntningar ställs på exempelvis regeringar, 
universitet, forskningsråd eller enskilda forskare? Ska grund- eller 

Modern vetenskap som modell för utveckling 
Lokal/nationell forskningskapacitet är nödvändig  

Diskurser inom forskningsbiståndet.
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tillämpad forskning prioriteras, och vilken forskning inom vilka 
områden? Vilken balans ska råda och under vilka tidsperioder? Hur 
ska denna forskning relateras till andra aktörer i samhället, hur leder 
den till utveckling? Hur finansieras forskning? Hur mycket tid bör 
forskare ägna åt undervisning och hur relateras den till forskningen 
och vilket är viktigast? Dessa frågor kan få helt olika svar beroende 
på vilken diskurs som dominerar. 

Om utgångspunkten är att den moderna vetenskapen är universell, 
så kan forskningsbistånd framstå som mindre problematiskt än om man 
ser den som ett av flera system för kunskapsproduktion. Om veten-
skapen är universell, kan biståndspengar i princip lika gärna satsas via 
internationella organisationer som överför redan färdiga lösningar till 
låginkomstländer. Om lokal kapacitet för kunskapsproduktion anses unik 
och viktig (och variation mellan länder och platser understryks), krävs 
att stödet anpassas till många fler kontextuellt specifika faktorer. Det vore 
exempelvis inte givet att rakt av försöka återskapa en kopia av en svensk 
universitetsinstitution på ett universitet i Uganda. Detta är en förenklad 
diskussion, men den exemplifierar att det spelar roll hur ”problemet” 
(hinder för utveckling i detta fall) definieras eftersom det påverkar vilka 
”lösningar” som blir aktuella. Diskurserna hänger ihop, de blandas och 
korsar varandra men kan ändå identifieras med viss konsekvens.

Utveckling likställs ofta med ekonomisk tillväxt eller fattigdoms-
bekämpning eller bådadera, men hur detta uppnås tvistas det om. 
Trender inom bistånd lyfter fram olika saker som speciellt viktiga 
för utveckling; ibland står utbildning, människors hälsa eller mat-
försörjning i centrum, i andra sammanhang lyfts infrastruktur som 
vägar, energisystem eller informations- och kommunikationsteknik 
fram som centrala förutsättningar.14 Policy och prioriteringar inom 
forskningsbistånd kan resultera i att viss forskning anses viktigare 
för framtiden än andra. Den moderna vetenskapens vikt för ett lands 
utveckling ifrågasätts som regel inte under perioden som behandlas 
här, dock varierar synen på hur utvecklingen av den på bästa sätt 
stöttas, inklusive rollen som biståndsaktören har i detta.

Upplägget här följer i huvudsak en kronologisk ordning, men större 
utrymme ges till den tidiga perioden då många av de grundläggande 
idéerna grundas och debatteras. Av utrymmesskäl används inte alla 
dokument som är tillgängliga för varje period, exempel har istället 
valts ut som på olika sätt representerar policyns utveckling.
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Sarecs tillkomst och slaget om 
rätten att definiera och lösa problem

Idén om en forskningsbiståndsorganisation kom till under slutet av 
1960-talet och i början av 1970-talet. Det är en tid då paradigmatiska 
krockar mellan olika politiska och vetenskapliga skolor var vanligt 
förekommande. Ekonomisk tillväxt, industrialisering och moder-
niseringsideal dominerade fram till slutet av 1960-talet, men under 
1970-talet tilltog kritiken mot alltför stort fokus på tillväxt. Istället 
skulle fattiga människors levnadsvillkor förbättras och fördelning av 
resurser blev en central fråga i biståndspolitik.15 Svenskt bistånd gavs 
exempelvis till självständighetsrörelser i Guinea-Bissau, Moçambique 
och Angola. Sverige gav också stöd till antiapartheidrörelser i Syd afrika 
och Namibia. Svensk biståndspolicy – tillsammans med Kanadas, 
Norges och Nederländernas – karaktäriserades av solidaritetsbaserade 
mål med fokus på fattigdomsbekämpning. Detta var också kopplat 
till en övertygelse om att social och ekonomisk utveckling av lågin-
komstländer även gynnade höginkomstländer.16 

Forskningspolitiken på 1970-talet påverkades i mångt och mycket 
av samma världshändelser som biståndspolitiken: inte minst kriget i 
Vietnam och kärnvapenhotet i och med kalla kriget. Detta debatte-
rades intensivt, och från att ha handlat om framsteg under 1950- och 
1960-talet kom forskningspolitiken på 1970-talet att handla mer om 
problemlösning.17 Begreppet sektorsforskning användes för att symbo-
lisera ett slags allians mellan vetenskap och politik. Mats Benner kallar 
detta för en kombination av kunskapspessimism och styrningsopti-
mism, något som Sverige tog till sig väldigt tydligt.18 Forskningens 
potentiellt destruktiva roll var central och krav framfördes på ökad 
demokratisering och politisk kontroll av vetenskapen. Det var under 
detta årtionde som Sarec kom till. 

Den statliga utredning (SOU) som låg till grund för förslaget, 
Forskning för utveckling,19 speglar väldigt tydligt de olika diskurserna 
som kort presenterades i inledningen och som jag menar följs åt under 
hela Sarecs existens. Denna början är därför viktig att analysera lite 
närmare. Processen som ledde upp till Sarecs tillkomst var inte spikrak. 
U-landsforskningsutredningen tillsattes 1971 av det socialdemokratiska 
statsrådet Sven Moberg. Stödet till forskning för utveckling hade ökat 
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under 1960-talet både internationellt och i Sverige och behovet av 
en mer samlad organisation för hanteringen av stödet skulle utredas. 
Kommittén, som till största del bestod av forskare och representanter 
från Sida och utbildningsdepartementet,20 skulle komma fram till 
vilka områden Sverige borde fokusera på, beroende på både behov 
i låginkomstländerna och Sveriges förutsättningar, hur stödet bäst 
skulle utformas, samt hur en organisation för hantering av uppdraget 
kunde se ut.21

Utredningen som lades fram 1973 var omfångsrik (261 sidor) 
och innehöll en teoretisk diskussion rörande begreppen utveckling 
och forskning och deras relation, en inventering av instanser som 
arbetade med utvecklingsforskning i Sverige och utomlands, samt 
en diskussion om behov, insatser och förslag till svensk organisation 
för uppdraget. Utredningen inleddes med en kontextualisering av 
initiativets plats, som sades vara i slutet av tre biståndspolitiska faser 
som kunde identifieras under efterkrigstiden. Den första fasen fram 
till 1960, menade kommittén, präglades av idén om direkt överföring 
av teknik, kunskap och institutioner från ”industriländer” till ”u-län-
der”.22 Den andra fasen, under 1960-talet, präglades istället av kritik 
mot humanitärt bistånd (fokus på nödsituationer) och ledde till mer 
pengar och större fokus på ekonomisk tillväxt på landsbygden och 
inte bara inom industri och stadsmiljöer.23 Kopplat till denna fas var 
ett ifrågasättande från många låginkomstländer gällande långsiktiga 
utvecklingssatsningar på till exempel forskning. När utredningen skrevs 
menade kommittén att efterkrigstidens biståndspolitik var inne i en 
tredje fas då många utvecklingsrelaterade forskningssatsningar började 
ge resultat till exempel inom jordbruk och medicin, och forskningens 
roll i utvecklingssamarbetet började värderas högre.24 Samtidigt började 
målet om ekonomisk tillväxt att ifrågasättas till förmån för mer socialt 
orienterade målsättningar. Utredningen konstaterade att en nästan 
obefintlig del av forskningen ägnades åt utvecklingsrelaterade problem, 
och allra minst i de länder som hade problemen, men att bland annat 
England, Kanada och Nederländerna samt FN hade börjat jobba med 
frågan på olika sätt. Sveriges eget arbete i frågan ditintills beskrevs 
som ett bevis på behovet av en särskild organisation för uppdraget.25

Kommitténs utvecklingsteoretiska diskussion var baserad på en 
forskningsöversikt gjord av ekonomihistorikern Björn Hettne (denna 
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finns med som bilaga i utredningen) och syftade till att klargöra möjliga 
betydelser av utveckling, underutveckling, forskning och relationen 
däremellan. Kommittén tog också ställning till vilken typ av definition 
och syn som de ansåg borde gälla för det svenska forskningsbiståndet. 
Denna diskussion och kommitténs ställningstaganden gav upphov till 
viss debatt och påverkade också kommande myndighetsinstruktioner 
för Sarec samt den policy som sedan utvecklades. Det perspektiv som 
kommittén förespråkade byggde i mångt och mycket på ett relations-
orienterat ”systemperspektiv” (eller strukturellt som de själva uttryckte 
det) och vände sig emot det mer linjära och ekonomiskt fokuserade 
”moderniseringsperspektivet” (ett deskriptivt angreppssätt)26 som 
fortfarande kunde ses som starkt dominerande inom utvecklingsteori 
och praktik under tidigt 1970-tal.27 

Den rådande synen vid den tidpunkten enligt översikten i utred-
ningen var att ett u-land – ett utvecklingsland eller ett underutvecklat 
land – oftast antogs ha en kolonial historia och att det också hamnat 
ekonomiskt ”efter” utifrån en bild av olika utvecklingsstadier. Kritiker 
av denna bild – såsom Charles Bettelheim, Gunnar Myrdal, Barbara 
Ward och Louis Jacques Zimmerman – menade enligt utredningen 
att problemet var den fortsatt ojämlika relationen mellan industria-
liserade länder och utvecklingsländer, där fortsatt exploatering upp-
rätthöll beroenden.28 Med andra ord, kommittén utmanade idén att 
låginkomstländer tvunget skulle följa i exakt samma spår som högin-
komstländerna. Bilden av framtiden var något mer öppen, även om 
långtgående beroendeförhållanden ansågs begränsa möjligheterna. 
Begreppet ”tredje världen”, som användes med hänvisning till Lou-
is Irving Horowitz bok Three worlds of development från 1966 och 
som fördes fram som alternativ, innefattade enligt utredningen en 
möjlighet att skapa en egen väg – där bestämda stadier inte ingick.29 
Kommittén konstaterade att det inte fanns någon riktig konsensus i 
frågan – kategorin u-land var alltför bred och vad som definierade 
skillnader mellan i- och u-länder gick inte alltid att mäta med siffror.30

Hettnes forskningsöversikt framhöll att debatten om synen på 
utveckling dittills kunde delas in i ett statiskt deskriptivt angreppssätt 
och ett historiskt strukturellt – kategorier som sedan kortas ner till 
deskriptivt versus strukturellt. Det fanns variationer inom de två 
”skolorna”, menade Hettne: de överlappade varandra i vissa fall och 
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kunde också komplettera varandra på ett bra sätt.31 Studier som utgick 
från en deskriptiv ansats tenderade att beskriva en underutvecklad 
situation genom fokus på en eller ibland fler bristande faktorer eller 
dimensioner, ekonomiska, teknologiska, demografiska, sociala eller 
psykologiska. Det kunde gälla brist på kapital, brist på utbildning 
etcetera.32 Denna typ av studier byggde enligt Hettne – som bland 
annat hänvisade till Walt Rostow’s The stages of economic growth från 
1960 – på en västerländsk modernistisk stadiebaserad och linjär syn på 
utveckling, där ”organisk tillväxt som är kontinuerlig, sker på grund av 
inre nödvändighet, har en viss riktning och innebär ökad differentiering 
och komplexitet”.33 Lösningar kunde vara ökad internationell handel 
eller ökade utländska investeringar för att dessa länder eller sektorer 
skulle komma ikapp. Denna typ av syn och angreppssätt, menade 
Hettne, kritiserades för att alltför ensidigt fokusera på ekonomiska 
dimensioner och gav upphov till ett mer relationellt förhållningssätt, 
där orsaker till underutveckling och mekanismer som upprätthöll dem 
utforskades. Underutveckling sågs i det perspektivet som ett mångdi-
mensionellt fenomen där många faktorer samverkade – och på olika 
sätt i olika situationer.34 Hettne använde sig av en sportmetafor från 
en konferens 1972, Science and the World Tomorrow, för att förklara 
det strukturella synsättet:

Vi föreställer oss ett antal kommersiellt drivna fotbollslag, som spelar 
i samma liga. Vissa av dessa är mer framgångsrika än de övriga. De 
drar mer publik vid sina matcher och får därför större inkomster. 
Följaktligen kan de erbjuda sina spelare bättre träningsmöjligheter, 
bli ännu mer framgångsrika och tjäna mer pengar. De kan börja köpa 
upp de sämre lagens bästa spelare, varpå dessa lag blir allt sämre och 
får allt svårare att förbättra sin position i ligan.35

Poängen här är enligt Hettne att när en obalans väl skapats – som till 
exempel mellan länder på grund av kolonialism, som i det här fallet – så 
är det svårt att bryta trenden och ändra relationer och resursflöden – 
oavsett om det gäller en lokal, regional eller internationell nivå.36 Som 
representanter för denna (strukturella) syn nämndes till exempel Andre 
Gunder Frank, John Desmond Bernal och marxistiskt inspirerade 
perspektiv som beroendeskolan och andra centrum–periferi-modeller. 
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Gemensamt för dessa perspektiv var idén att underutveckling till stor 
del är spår av imperialism och kolonialism som präglats av politiskt 
förtryck och ekonomisk utsugning.37 

En analys i denna riktning gjordes av kommittén gällande området 
forskning när de skrev att den lilla vetenskapliga forskning som bedrevs 
i de fattiga länderna var modellerad på rika länders forskning och där-
för ”konserverar beroenderelationer istället för att växa fram som ett 
resultat av självständig problemidentifiering”.38 Problembeskrivningen 
gällande utveckling eller underutveckling som kommittén anslöt sig 
till var alltså den mer kulturrelativistiska synen där relationen till de 
rika länderna var central: 

Det västerländska utvecklingsbegreppet är ohjälpligt etnocentriskt 
och kan inte användas som något riktmärke för andra kulturer. Vi 
gör alltså klokt i att undvika de etnocentriska värderingar som ligger 
fördolda i utvecklingsbegreppet och istället försöka definiera detta 
från mera invändningsfria utgångspunkter.39

Kommittén tog tydligt ställning i frågan och beskrev därefter hur 
underutveckling konkret kunde beskrivas ekonomiskt, socialt och 
politiskt: att ha förutsättningarna men inte förmågan att nyttja lämplig 
teknologi, att inte ha tillgång till utbildning, hälsa och trygghet, samt 
att sakna makt och autonomi att påverka sitt liv. Detta låg till grund 
för vad de sedan menade att utveckling bestod av: ”en växande förmåga 
hos individer, grupper och nationer att behärska den egna situationen 
och genomföra förbättringar i denna” på ett sätt som stämde överens 
med deras värderingar.40 Definitionen av utveckling som presenteras 
här utgör kärnan i hur kapacitet definieras i många senare dokument, 
både inom Sida mer generellt och på Sarec i relation till forskning. 
Detta mer kritiska perspektiv finns kvar under senare årtionden också, 
men de universalistiska och lokalistiska diskurserna tycks vävas ihop 
något och kritiken av relationer mellan länder blir mindre skarp.

Kommittén skrev att den vetenskapliga forskningen, oavsett ämnes-
område, hade gemensamt att den syftade till att söka ”ökad kunskap 
om och fördjupad förståelse av skilda fenomen liksom av sådana 
principer och samband som ökar förmågan till problemlösning och 
kontroll av skeenden”.41 Forskning är därmed central för utveckling, 



det forskningspolitiska laboratoriet

112

menade kommittén, oavsett om den fokuserar på ekonomisk tillväxt 
eller levnadsstandard. Däremot borde problemen väljas självständigt 
för att vara relevanta, och inte formuleras utifrån rika länders forsk-
ningsområden som tendensen tidigare hade varit.42 Som lösning på 
detta problem föreslogs stöd till utveckling av inhemsk forskningska-
pacitet, istället för direkt överföring av färdiga lösningar producerade 
i rikare länder.

Självständiga länder med kapacitet att lösa sina egna problem utan 
beroenderelationer till ”rikare” länder var framtidsbilden som målades 
upp. Vetenskapen var nyckeln, men den behövde inte nödvändigtvis 
vara exakt likadan i alla länder. Utredningen diskuterade också att 
det länge funnits forskningsliknande aktiviteter utanför västerländ-
ska traditioner, samt att dessa representerade olika typer av kunskap 
och kunskapsinriktningar och inte borde ställas emot varandra som 
vetenskapligt mot primitivt.43 I relation till de dominanta teorierna 
om utveckling under den tiden framstod möjligen denna ståndpunkt 
som relativt radikal, något som kommer att diskuteras lite närmare 
längre ned. Tekniköverföring, det vill säga import eller export av 
relativt färdiga lösningar, som metod för utveckling hade visserligen 
redan kritiserats hårt men var fortsatt aktivt tillämpad inom bistånd 
och andra samarbeten.

I anslutning till diskussionen om hur forskning kan bidra till utveck-
ling menade också kommittén att många u-länder gärna satsade 
på framförallt tillämpad forskning, och att även om betoningen på 
utvecklingsforskningen borde ligga i tillämpbarhet så gick inte denna 
att separera från grundforskning. De ansågs vara intimt kopplade: ”i 
en undervärdering av grundforskningen ligger en allvarlig fara att 
avskära sig från källorna till vetenskapliga innovationer.”44 Därför borde 
flera olika sorters forskning vara relevant: kartläggande forskning i 
linje med det statiska synsättet beskrivet ovan; sektoriell forskning 
med fokus på konkreta problemområden som tropisk medicin, tek-
nologi, skogsbruk; och utvecklingsteoretisk forskning, det vill säga 
samhällsvetenskaplig forskning om underutvecklingen och samver-
kande faktorer och förändringsprocesser i linje med det strukturella 
synsättet.45 Här kan sägas uppstå ett slags spänning. Kommittén både 
upprätthåller och försöker bryta vad forskning för utveckling ska vara. 
De ansåg att u-länderna självständigt skulle identifiera prioriteringar 



113

utvecklingens forskningspolitik

inom forskning och inte imitera i-länder, men samtidigt kan man inte 
göra hursomhelst. Det finns en tydlig bild av hur forskning ska gå till 
och vad som saknas för att utvecklingsforskning ska kunna bedrivas 
överhuvudtaget. För att hårdra det något kan man säga att det i prak-
tiken skulle innebära att u-länderna först borde imitera i-ländernas 
forskningssystem för att sedan kunna självständigt prioritera vilken 
typ av utvecklingsforskning som ska göras.

Utredningen förespråkade också synen att lösningar på utveck-
lingsproblem kräver många olika vetenskapliga perspektiv och ett 
problembaserat arbetssätt. De menade att utvecklingsforskning därför 
lämpade sig särskilt väl för mång- eller tvärvetenskapliga satsningar 
och rentav hade hämmats av vetenskaplig uppspaltning.46 Utveck-
lingsforskning skulle också syfta till att motarbeta underutveckling på 
de fattiga ländernas villkor, det vill säga den skulle vara värderelevant 
och den skulle vara u-landscentrerad på så sätt att hänsyn skulle tas 
till den ojämlika relationen mellan länderna. Naiv etnocentrism och 
”akademisk kolonialism” skulle undvikas och motarbetas, den ”svagare” 
parten skulle stärkas.47 En viss normativitet i forskningen efterfrågades 
alltså, och den skulle bidra till en utveckling åt det håll som ”är önskad 
av dem som närmast berörs av förändringen”.48

Här görs också en intressant uppdelning mellan olika vetenskaper 
gällande hur pass mycket de ansågs påverkas av forskares värderingar. 
Å ena sidan hävdade kommittén att värderingar, som föreställningar 
om önskvärd eller icke önskvärd utveckling, påverkade alla forsknings-
områden. Å andra sidan ansågs vissa områden mindre problematiska 
än andra. Medicinsk vetenskap ansågs minst problematiskt eftersom 
det ”i sin helhet utgår ifrån att den grundläggande värderingen är 
att förbättra hälsotillståndet”.49 Detta förutsätter exempelvis att olika 
länder skulle klassa, värdera och hantera hälsotillstånd på samma 
sätt, vilket ju senare har visat sig inte vara fallet, eller att det inte finns 
några kommersiella intressen inbakade i medicinsk forskning, vilket 
i och för sig då kanske inte var en lika infekterad fråga som idag. 
Liknande resonemang fördes kring naturvetenskap och teknik, där 
värderingsrelaterade frågor till största delen ansågs komma efter att 
forskaren gjort sitt jobb – alltså vid tillämpning. Kommittén menade 
att problemet dock var ständigt närvarande inom samhällsvetenskapen, 
på grund av de frågeställningar som denna behandlar. 
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Denna diskussion är ytterligare ett exempel på en spänning. Fokus på 
värderelevans i forskningsbiståndet handlar om att se till att effekterna 
gynnar den ”svagare” partens intressen. Samtidigt kan man tolka det 
som att en mer värderingsfri forskning är den mest önskvärda eller 
minst komplicerade. Det framstår då som att medicinsk, naturveten-
skaplig och teknisk forskning skulle vara både de mest relevanta och de 
minst värderingspåverkade. Är det då en inneboende universell logik i 
dessa ämnen, som saknas i samhällsvetenskaplig forskning, som leder 
till god utveckling? Den statiska och linjära synen som kritiserades 
i den utvecklingsteoretiska delen tycks här ändå vara fortsatt stark. 
Med tanke på antalet inblandade personer i utredningen kanske det 
inte är så konstigt, men det speglar icke desto mindre en kamp om 
rätten att definiera problemet och dess lösningar.

Mot denna bakgrund var kommitténs slutsats att en självständig 
organisation som skulle stödja kapacitetsbyggande inom utvecklings-
relaterad forskning i både låginkomstländerna och i Sverige borde 
tillsättas, samt att stödet till forskning i internationella organisationer 
skulle fortsätta men minska i omfattning.50 Generellt sett var remiss-
instanserna positiva till förslaget, men det rådde delade meningar om 
huruvida organisationen skulle vara en självständig myndighet eller 
inte. Vissa ansåg att forskningsrelaterat bistånd krävde självständighet 
medan andra tyckte att organisationen borde knytas till Sida, åtmins-
tone till dess att den kommande biståndsutredningen var klar. Denna 
splittring speglades också när riksdagen sedan skulle rösta om Sarecs 
tillkomst. Även om oenigheten inte gällde organisationens vara eller 
icke vara så blev det nödvändigt för den så kallade jämviktsriksdagen 
att lotta gällande frågan om självständighet. Sarecs form de första fyra 
åren var således som rådgivande organ till Sida innan det 1979 blev 
en självständig myndighet.51 

Organisationens självständighet var inte det enda som stötte på 
patrull. Utredningens definition av utveckling och dess fokus på 
tvärvetenskap ifrågasattes av ett par nationalekonomer i tidskriften 
Ekonomisk debatt.52 Bo Södersten och Mats Lundahl, då vid Lunds 
respektive Göteborgs universitet, kritiserade rapporten och kom-
mittédeltagarna och vidhöll att den nationalekonomiska disciplinen 
dominerade utvecklingsforskningen för att ekonomi är en förutsättning 
för utveckling. Södersten och Lundahl menade att utredningen inte 
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erkände detta tillräckligt tydligt samt att för mycket tid ägnades åt att 
diskutera utvecklingsbegrepp på ett sätt som enligt dem var som att 
”sila mygg och svälja kameler”.53 Istället, menade Södersten och Lun-
dahl, borde utredningen ha fokuserat på de viktigaste utmaningarna 
för utvecklingsforskning, såsom låg produktionskapacitet och ojämlik 
inkomstfördelning. Vidare ansåg de att forskningsöversikten som Björn 
Hettne gav var felaktig och inaktuell och att det exempelvis saknades 
bevis för att forskningen var på väg att bli mer tvärvetenskaplig. De 
ansåg att specialisering var nödvändig för att nå ett tillräckligt djup 
forskningsmässigt.54

Hettne och Karl Eric Knutsson55 skrev i sin replik att kritiken från 
Södersten och Lundahl var för smalt inriktad på nationalekonomi. 
De avfärdade ifrågasättandet av forskningsöversiktens giltighet med 
hänvisning till att över en tredjedel av referenserna var till ekonomer,56 
och menade att många av dem – Gunnar Myrdal, Samir Amin and 
Hans Singer – påtalade behov av bredare ansats i relation till utveck-
lingsproblem.57 Södersten och Lundahl menade att dessa exempel var 
perifera, men medgav också att tvärvetenskapliga satsningar kunde 
vara lämpliga i vissa sammanhang.58 Denna debatt och inlägg i frågan 
blommade upp från och till under 1970- och 1980-talen med olika 
händelser som grund. Centrala och återkommande frågor gällde vil-
ken slags vetenskap som ansågs lämpligast för att undersöka och lösa 
utvecklingsproblem och huruvida tvärvetenskap var eftersträvansvärt, 
en diskussion som även speglade den allmänna forskningspolitiska 
debatten.

De första 15 åren – 
från revolutionära idéer till pragmatism

Varför ger ett land bistånd till forskning? Vad har universitet och 
enskilda forskare för roll, och hur passar biståndsaktörer in i det 
hela? De årtionden jag har studerat ger lite olika svar på dessa frågor; 
diskurserna har tampats med varandra och idéerna om vetenskapens 
roll för framtiden har varierat, men forskningsbiståndets dilemman 
och förhandlingarna om vad kapacitetsbyggande är har bestått. De 
första årens policy präglades av en stark kritik av modern vetenskap 
men även en stark tro på dess vikt för utveckling. Målet var att stöd 
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till lokal kapacitet skulle vara den huvudsakliga biståndsformen, men 
det ”ärvda” stödet till internationella organisationer fortsatte att vara 
den absolut största budgetposten under ett antal år medan arbetssätt 
utforskades. Stöd till internationella organisationer ansågs av Sarec 
vara ett effektivt sätt att producera utvecklingsrelevanta forsknings-
resultat som kunde spridas till många låginkomstländer.59 I linje med 
den universalistiska diskursen byggde detta på tron att forskningen är 
densamma oavsett kontext. Sarec höll med om effektivitetsargumentet, 
men menade samtidigt att sådant stöd kunde hindra utveckling av 
nationell forskningskapacitet:

International and regional projects are sometimes used to preser-
ve colonial influence, to establish neo-colonial dependence and 
to circumvent national priorities and country programmes. They 
may have the effect of delaying the build-up of national capacity, 
contributing to the emigration of researchers and distorting natio-
nal investment.60

Biståndsaktörens roll betraktades kritiskt under de första årens policy-
utveckling; att undvika beroenden framställdes som viktigt och helst 
skulle Sarec engagera sig under kortare perioder och projekt. Att bidra 
till ett ökat antal forskare i låginkomstländer framhölls som ett adekvat 
sätt att bidra till självständig forskning för utveckling och låg i linje 
med den lokalistiska diskursen. Sarec skulle fungera som katalysator: 

In order to promote development research and research cooperation, 
an organization having close contacts with the research community 
is required. […]at the same time[…] such an organization [Sarec] 
should […]endeavour to serve as a bridge between research and the 
practical implication of its results, between the ”searching process” 
and the ”implementation process”.61 

De första årens policy vittnade om en balansgång mellan de båda 
diskurserna, men med starkare betoning på den lokalistiska på så 
sätt att kritiken mot biståndsaktörens roll och vetenskapens koloni-
alistiska arv var stark. Generell och universellt applicerbar kunskap 
producerad av internationella organisationer värderades dock ändå 
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fortsatt högt. Även om målet var självständig forskningskapacitet, 
så var den förväntade formen väldigt lik svenska system och andra 
”västerländska” vetenskapliga institutioner. 

Mot bakgrund av de finansiella kriser som härjade världen över på 
1980-talet blev biståndet kraftigt kritiserat; det ansågs inte ändamålsen-
ligt.62 Solidaritet och låginkomstländers intressen fick stå tillbaka till 
förmån för mer ”effektivt” bistånd.63 Neoliberal ideologi dominerade 
agendan i många ekonomiskt inflytelserika länder vilket medförde en 
stark tro på marknader, frihandel och privatisering; Sverige rörde sig 
i dessa frågor närmare mitten jämfört med andra OECD-länder.64 I 
Sverige kritiserades forskningspolitiken och situationen på universi-
teten, och OECD tog några steg tillbaka vad gällde den instrumentella 
synen på forskning som de ditintills drivit: ”Society, and governments, 
have a valid claim upon the expertise in the university, but to turn the 
university into a centre primarily of applied research is an abuse and 
a misuse of that expertise.”65 Universiteten fick något större frihet att 
besluta kring forskningens inriktning. 

Den tidigare relativt självkritiska hållningen i Sarecs policy tonades 
ner under 1980-talets policyutveckling, och den universalistiska dis-
kursen stärktes genom bland annat ökad fokus på applicerbarhet och 
en mer pragmatisk syn på forskning för utveckling. Naturvetenskap, 
teknik och hälsoforskning prioriterades mer än tidigare och det var 
färre explicita referenser till särskilda teorier om utveckling.66 Den 
lokalistiska diskursen uttrycktes alltjämt genom stark kritik av hur 
forskningen inom internationella organisationer organiserades och 
genom betoning av vikten att bygga kapacitet med utgångspunkt i 
redan befintlig kapacitet. Diskussioner om kunskapens och teknikens 
kontext var fortsatt vanligt förekommande:

It is an illusion to view technology as embodied in capital equip-
ment which would make it a commodity to be imported and ready 
to use. Technology is part of its native organisational culture with 
its network of directorial responsibilities, maintenance system, level 
of education and structure of incentives.67

En stark tro på behovet och nyttan av generell och universellt giltig 
kunskap bestod. Låginkomstländer ansågs behöva en kritisk mängd 
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forskare för att kunna bedriva utvecklingsrelevant forskning och 
undervisning samt dra nytta av internationell forskning med målet 
att lösa lokala problem och använda landets resurser effektivt.

Förnyad kritisk anda
Under första halvan av 1990-talet uppmärksammade utvecklingsforsk-
ning i högre grad vikten av lokala kontexter samtidigt som globalise-
ringsteorier växte i popularitet. Biståndsaktörer började diskutera vikten 
av att skydda global allmännytta och efterfrågade överenskommelser 
för att skydda resurser som vatten och luft.68 Under 1990-talet ökade 
kommersialiseringen av vetenskaplig kunskap. Forskningspolitiken 
under 1990- och 2000-talen präglades enligt Benner av en förstärk-
ning av den komplexa och dubbla synen på vetenskaplig kunskap 
som växte fram på 1980-talet. Frågor som till exempel beroendet av 
komplexa tekniska system, utmaningar som rörde hållbar utveck-
ling och vetenskapens relation till marknaden eller dess effekter på 
demokratin blev både viktigare och mer ifrågasatta.69 Statsvetaren 
Fredrik Melander menar att nya system för distribution av resurser 
innebar ett ökat fokus på utvärdering. Dessa modeller samt system för 
styrning och mätning av vetenskaplig produktion och kvalitet skulle 
bli än mer centrala under 2000-talet.70 Konceptet innovationssystem 
gjorde vissa framsteg,71 liksom idéerna om ”mode 1” och ”mode 2” – 
där mode 2 betecknar en mer innovationsinriktad forskning än den 
traditionella mode 1. 

1995 slogs Sarec samman med Sida, liksom Bits och Swedecorp, 
andra fristående biståndsmyndigheter, utan någon särskild utredning. 
De anledningar som angavs i regeringens proposition var exempelvis 
behov av ökad samordning samt vikten av en tydlig biståndspolitik inför 
inträdet i EU samt i relation till mottagarländerna och internationella 
organisationer.72 Ansträngningar att göra forskningsbiståndet mer 
efterfrågestyrt gjordes i mitten av decenniet samtidigt som heltäck-
ande institutionellt stöd växte fram som huvudspår för det bilaterala 
samarbetet. Man föreställde sig att det skulle finnas åtminstone ett 
forskningsuniversitet i varje låginkomstland. Dessa universitet skul-
le ha stark självkänsla och ha förmågan att hantera osäkerheter och 
förändringar i relation till miljöproblem och teknologisk förändring. 



119

utvecklingens forskningspolitik

Detta skulle uppnås genom ett ökat fokus på problemorienterad och 
tvärvetenskaplig forskning och genom att tillhandahålla högre utbild-
ning till fler människor. Biståndsaktörerna ansågs vara en nödvändig 
katalysator för att uppnå oberoende i framtiden.

Under denna tid blev hållbar utveckling ett nyckelbegrepp genom 
vilket Sarecs uppgifter tolkades och de båda diskurserna blev mer 
uttalade och även mer starkt kopplade till varandra. Begreppet håll-
bar utveckling innefattar en tydlig framtidsvision på så sätt att det 
har som mål en värld där resurser nyttjas på ett sätt som håller för 
kommande generationer ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vad 
gäller Sarecs policyutveckling skulle man kunna tala om en lokalistisk 
universalism. Det globala och det lokala kopplades samman mer i 
och med uppmärksammandet av exempelvis globala miljöproblem. 
Framhävandet av svenska intressen, ”gemensamma intressen”, och 
”komparativa fördelar” stärktes under den senare delen av 1990- och 
i början av 2000-talet, men 1990-talet präglades av ett förnyat kritiskt 
perspektiv jämfört med 1980-talet. De ekonomiska incitamenten för 
forskning fick stundtals kritik i policyn och mer fokus på de ekologiska 
och sociala aspekterna av hållbar utveckling efterfrågades, något som 
detta citat vittnar om:

Science then is very much looked upon as an instrument for compe-
tition and efficient industrial production. I know we all agree when 
saying that we expect more from science than that! Science has to 
do with culture. Science has to do with ethics and values. More over, 
we need an actively critical science – which is ready to apply its 
scientific methods also to the analysis of its own basic assumptions 
and organization.73 

Ambitioner om frigörelse och bekymmer med miljöförstöring domi-
nerade politiken i början av 1990-talet. Även om problemen ansågs 
globala samtidigt som den lokala kontexten sågs som unik så skulle 
lösningarna i viss mån vara universella. De framtida universiteten 
behövde vara starka för att kunna hantera de många utmaningar som 
ny teknik, ekonomisk globalisering och miljöförstöring innebar. I detta 
avseende blev tvärvetenskaplig och tillämpad forskning ytterst central.



det forskningspolitiska laboratoriet

120

Jakten på kapacitet för kunskapssamhället
Händelserna 11 september 2001 och de krig som sedan följde påver-
kade enligt Odén utvecklingssamarbetet i världen på ett negativt sätt.74 
Internationella relationer kom att präglas av alltmer snävt definiera-
de nationella intressen. Globala ekonomiska relationer förändrades 
också på grund av ökad ekonomisk tillväxt i stora länder som Kina 
och Indien. Samtidigt krävde globala problem som klimatförändring 
ökat internationellt samarbete. FN, Världsbanken och andra stora 
internationella organisationer ökade sina satsningar på vetenskap, 
teknik och kunskap.75 

As globalization, information technology and the development of 
knowledge accelerate, increasing demands will be made on societies 
to become knowledge societies, i.e. to have the capacity to assimilate 
external knowledge and to profit from and apply this knowledge.76

Höginkomstländer fortsatte att dominera agendan inom biståndet,77 
och debatten om vilka faktorer som var viktigast för att bistånd ska 
kunna bidra till utveckling fortsatte. Samarbete mellan biståndsgivare 
betonades och det ansågs eftersträvansvärt att biståndet skulle leda till 
både fattigdomsbekämpning och ekonomisk tillväxt.78 Millenniemålen 
sattes år 2000 och Parisdeklarationen om biståndseffektivitet skrevs 
på 2005 av hög- och låginkomstländer samt internationella organi-
sationer. Låginkomstländers ”ägande” av projekt skulle stärkas och 
koordineringen mellan olika biståndsgivare skulle öka.79 Problemet 
med motstridiga policyer debatterades också, det vill säga att en policy 
inom ett område kunde motarbeta en annan rörande exempelvis EU:s 
politik om jordbruk, fiskeri och handel. Under samma period i Sverige 
antogs propositionen Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global 
utveckling (PGU).80 PGU:n skulle möjliggöra för Sverige att bidra mer 
kraftfullt till millenniemålen och lade fast att alla myndigheter och 
politikområden – inte bara biståndet – skulle ha som mål att bidra 
till rättvis och hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv. Mänskliga 
rättigheter och fattigdomsbekämpning var centrala aspekter. PGU:n 
reviderades 2008 och bland annat skrevs ekonomisk tillväxt in i de 
centrala målen.81
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Forskningens nytta var centralt inom forskningspolitiken i början 
av 2000-talet, men på ett lite annorlunda sätt än tidigare. Forskning 
och innovation var fortsatt associerade, men länkarna dem emellan 
ansågs inte automatiska. En central utmaning blev därför att skapa 
vägar mellan innovationssystem och social och politisk nytta.82 Det 
svenska forskningslandskapets komplexitet representerade många 
olika rationaliteter och normer; idéer om mode 2 samexisterade till 
exempel med mode 1.83 Tre forskningspropositioner skrevs under 
denna period.84 De första två från 2000 och 2004 diskuterade forsk-
ningsbistånd mer än den från 2008. I Forskning och förnyelse (2000) 
stod det att forskningsbiståndet bidrog till internationalisering av 
svenska universitet och i Forskning för ett bättre liv (2004) fokuse-
rades PGU:n och man uppmanade andra forskningsråd utöver Sida 
att ta ansvar för utvecklingsforskning. Inte minst underströks rollen 
av tillämpad forskning inom medicin och hälsa.85 2008 års proposi-
tion, Ett lyft för forskning och innovation, uppmuntrade framförallt 
forskningssamarbete med mellan- och höginkomstländer. Länder 
som Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika pekades ut som exempel 
på prioriterade mellaninkomstländer där ömsesidiga intressen fanns 
medan låginkomstländer enbart nämndes som grupp och då i relation 
till Sidas arbete med kapacitetsutveckling.86 Forskningssamarbete med 
låginkomstländer framstår som relevant enbart av solidaritetskäl till 
skillnad från samarbete med mellaninkomstländer där det i högre grad 
antas finnas ömsesidiga intressen. Huruvida detta är positivt eller inte 
beror på vilket perspektiv man har, men det är i vilket fall som helst 
en förändring i synen på värdet av samarbete med låginkomstländer. 

Diskurserna fortsatte att sammanflätas under perioden 2000–2008, 
något som förstärkte de spänningar som identifierats tidigare. Veten-
skapen sågs som en i högsta grad internationell verksamhet, samtidigt 
som den förväntades kunna användas och styras för att nå nationella 
mål. Den lokalistiska och antikolonialistiska kritiken bestod, men den 
var starkare kopplad till en universalistisk logik om globala utmaningar 
och tydliga idéer om vad ett väl fungerande universitet är. Universiteten i 
låginkomstländerna förväntades fylla många roller i linje med diskursen 
om kunskapssamhället. Att använda ett innovationssystemperspektiv 
eller vetenskap enligt mode 2 i kapacitets utveckling, beskrevs av en del 
tidigare studier som ett effektivt sätt att bidra till utvecklingsrelevant 
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forskning. Trots att låginkomstländers förutsättningar varierade både 
i relation till olika höginkomstländer och i relation till varandra på 
grund av storlek, resurser, organisation, prioriteringar, efterfrågan 
på utbildning och så vidare, så framställdes universiteten som nav i 
nationella innovationssystem och tillika fattigdomsbekämpare. De 
beskrevs ibland som del av ett något haltande innovationssystem 
som behövde ”moderniseras”, som citatet nedan visar, men målet var 
att de skulle åstadkomma allt som givarländernas olika universitet 
gjorde och lite till:87 

developing countries do not typically show these characteristics 
of well integrated local innovation systems. Instead, both essential 
actors may be missing and in addition essential links between the 
existing actors could be missing, a condition where the local inno-
vation system can be seen as an ”infant local network”. 88

Sammanflätningen av de lokalistiska och universalistiska diskurserna 
exemplifierades med den ökade betoningen på innovationssystem som 
modell samt globala prioriteringar som millenniemålen. Båda ansågs 
kunna vara relevanta oavsett land men med möjlighet att ta i beaktande 
det specifika i varje kontext. Vidare samsades både ekonomisk tillväxt 
och fattigdomsbekämpning som mål, de ansågs kunna harmoniera 
och hållbar utveckling beskrevs som både en förutsättning för och en 
effekt av båda dessa mål. Framtiden handlade inte längre lika mycket 
om vetenskapligt självständiga länder med en mångfald av problem-
lösande tillvägagångssätt. Följande citat från Sarecs årsrapport 2004 
illustrerar detta: 

Sustainable use of natural resources is a precondition for economic 
growth and crucial if developing countries are to escape poverty. It 
involves innovation, development of new products and adaptation 
of technologies. Economic policies, institutions and systems that 
are conducive to growth are also important. However, economic 
growth does not eradicate poverty by itself but needs to be combined 
with governmental interventions that allow for a fair distribution of 
resources and investment in sectors such as health, education and 
social security systems.89
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Denna utveckling ligger i linje med vad Nederveen Pieterse menar 
har hänt de senaste årtiondena, nämligen en slags konvergens av 
utvecklingsparadigm och teorier.90 

Forskningbiståndets särart och dilemma
Även om de övergripande målen med Sarecs verksamhet inte har 
förändrats nämnvärt, så har det funnits åtskilliga diskontinuiteter och 
intressanta brytpunkter i hur vägen till målen beskrivs. Både bistånd 
och forskning är politiska områden fyllda av olika åsikter, perspek-
tiv och krockar, där vägar till kunskap och utveckling definieras. 
Forskningspolitiken är därvidlag lika viktig som biståndspolitiken. 
En del utvecklingsrelevanta insatser görs av forskningsråd som till 
exempel Vetenskapsrådet,91 men svenska universitets samarbete med 
låg inkomstländer är fortsatt relativt lågpriorierat i svensk forsknings-
politik. Historiskt sett har sådant samarbete i första hand betraktats som 
solidaritetbaserat i kontrast till forskningssamarbete med mellan- och 
höginkomstländer som snarare ansetts motiverat av starka ömsesidiga 
intressen.92 Kombinationen av biståndspolitik och forskningspolitik är 
en stor utmaning för den organisation som ska balansera mellan de två:

Those who are themselves involved in research tend to emphasize the 
free, unplannable and innovative aspects and to stress the long-term 
usefulness of the research activity, while those who are not themsel-
ves engaged in research often put the emphasis on the goals, steering, 
planning and more immediately useful aspects of the same process.93

Citatet kommer från Sarecs första årsrapport och handlar om utma-
ningen i att upprätthålla forskningens särart och relation till annat 
bistånd. I en utvärdering av det bilaterala forskningssamarbetet från 
1992 skrev utvärderarna Widstrand och Valdelin: ”Sida is Sida and 
Sarec is Sarec and the twain shall never meet”,94 något som pekar på 
spänningen som funnits mellan de två områdena från början. Ett 
tydligt tema i mina intervjuer med före detta chefer95 var att Sarecs 
styrka ansågs bygga på vetenskaplighet; forskningsbiståndet sågs som 
mindre politiskt och inte helt kompatibelt med annat bistånd. Repre-
senterar de sammanflätade diskurserna på 1990- och 2000-talen att 
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grunden för forskningssamarbetet blev ostadig? Förlorade vetenskaplig 
kunskap sin särställning och blev mer likställd med annan kunskap? 

I Sarecs policy framställs vetenskapen nästan uteslutande som en 
positiv kraft som förväntas lösa de problem och risker som skapas 
och uppstår i samhället, naturen och skärningspunkterna däremellan. 
Min studie visar dock att bistånd till forskning innefattar en mängd 
spänningar som kräver uppmärksamhet. Förväntningar på forskning 
som biståndsform bör vara historiskt och kontextuellt förankrade om 
målet är att minska ojämlikheten i det resursmässigt skeva globala 
kunskapssamhället. 
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