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FÖRORD 

I forskningsprogrammet Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid 
och rum, som finansieras av Riksbankens jubileumsfond, är basbegrep
pet gräns. Dels granskas kulturgränser som utgör sega, tidsmässigt djupt 
förankrade strukturer inom ett geografiskt rum, dels krafter som på 
olika sätt sveper fram över rummet och ibland förmår utradera en kul
turgräns, men ibland lämnar en gammal gräns helt orubbad. För att 
detta tvärvetenskapliga forskningsfält med framgång skall kunna ge
nomlysas, samlar programmet forskare från åtta ämnen vid främst 
Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

I föreliggande skrift presenteras forskningsprogrammet genom att de 
vetenskapligt bärande delarna av den i augusti 1995 fastlagda forsk
ningsplanen in extenso återges. Denna plan utarbetades 1994 och 1995 
gemensamt av företrädare från de olika projektämnena. 

Dessutom förtecknas här de skrifter som utgivits inom projektet intill 
halvårsskiftet 1997, liksom skrifter som antagits till publicering eller 
vid denna tidpunkt var under utarbetande av forskare knutna till pro
jektet. 

Kulturgräns norr påminner i många avseenden om Luleälvsprojektet. 
Om sina erfarenheter från detta projekt berättar till sist projektleda
ren, prof. em. Evert Baudou. Han artikel mynnar ut i en nyttig - och kri
tisk - granskning av tvärvetenskaplig forskning. 

Umeå i november 1997. 

Lars-Erik Edlund 
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KULTURGRÄNS NORR: Förändringsprocesser i 
tid och rum. Ett tvärvetenskapligt forskningspro
gram 

Kartan på nästa sida, hämtad från Nationalencyklopedin — och ytterst 
baserad på arbeten av etnologen Sigurd Erixon —, visar hur man kan 
framställa de svenska kulturområdena. Som synes genomkorsas de cen
tralsvenska områdena av flera gränslinjer, medan det nordsvenska om
rådet endast avskiljs av sin gräns i söder. Redan av det vi nu vet, kan vi 
konstatera att det mångkulturella Nordsverige är långt mer differentie
rat än vad denna karta suggererar. Mycket återstår dock att göra innan 
området kan fångas med samma gränsraster som de centrala sveabyg
derna. 

Inom forskningsprogrammet, Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i 
tid och rum, fokuseras visserligen — som redan namnet antyder — intres
set på det nordsvenska rummet och dess kulturgränser, men huvudmålet 
är generellare än så. Vi vill nämligen — i ljuset av de undersökningar på 
olika nivåer som nedan kommer att skisseras — kritiskt granska teorier 
som rör fastläggandet av kulturgränser och kulturområden. Dessutom 
vill vi uppmärksamma de processer som leder fram till dessa gränser. 
Detta sker bl.a. mot bakgrund av olika forskares analyser av innova
tionsförloppet, främst Sigfrid Svenssons och Torsten Hägerstrands, samt 
den sistnämndes tidsgeografiska modell. Programmet är härigenom 
klart probleminriktat. 

1. Några teoretiska ansatser 
Gränser och deras innebörd aktualiseras ständigt inom forskningen. Na
turligt nog kommer man i första hand att tänka på riksgränser, dvs. poli
tiska demarkationslinjer mellan nationer. Avsikten med det här pro
grammet är emellertid inte att studera sådana gränser utan mindre syn
liga, men likväl verkliga och för människorna betydelsefulla gränser, 
vilka skapats och omformats över tid. 

Gränser av denna typ är komplexa och ofta av mental natur, och de 
kan härledas ur bl.a. historisk-politiska, ekonomiska och — i vidaste 
mening — kulturella förhållanden. Under tidens lopp har dessa faktorer 
ofta samspelat med varandra och därigenom har kulturgränser uppstått. 
Men uppkomsten och vidmakthållandet av dem kan relateras även till 
helt andra faktorer, bl.a. natur givna sådana som geologiska, klimatiska 
och ekologiska förhållanden. Människans påverkan på och omformning 
av landskapet har dessutom resulterat i nya förutsättningar som i sin tur 
genererat gränser. 
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Det nyssnämnda kan konkret belysas med ett exempel från vår nord
liga empiri. De norrländska älvdalarna har naturligen koloniserats 
från flodernas kustbygd. Successivt har befolkningen fyllts på i en rö
relse från mynningen upp mot källflödena. Ett intressant undantag utgör 
dock Piteälvdalens inland, som till största delen koloniserats från Skel-
lefteälvdalens kustområde. Denna anomali kan förklaras av naturgeo
grafiska förhållanden. I Skellefteälvens nedre del har expansionsmöj
ligheterna varit små, jordarna svaga och bybildningen därigenom mera 
obetydlig. Migrationen har därför rört sig upp i den angränsande Pi
teälvdalens övre delar. Den nedre Piteälvdalens gynnsamma jordbruk 
kunde däremot absorbera den egna befolkningstillväxten i storbyar med 
väl utvecklad arbetsfördelning. Dessutom erbjöd Piteälven betydande 
hinder, åtminstone för dem som sommartid sökte sig upp efter dess lopp. 
Följaktligen får vi i Piteälvdalens "bakland" — lite oväntat, kan 
tyckas — ett kolonisationsområde med åtminstone vissa inslag av skel-
leftemål, därtill skelleftepåverkan i den materiella kulturen etc. De 
nämnda variablerna belyser och förklarar varandra, och medverkar 
samtidigt till att kulturgränsen mellan två älvdalar beskriver en sådan 
oväntad "båge". 

Enligt det perspektiv som kommer att vara vägledande inom detta 
program, räcker det inte med att urskilja ett gränsfenomen endast på ba
sis av en variabel. Men frågan blir då — när uppstår egentligen en gräns? 
Eller annorlunda uttryckt: när är skillnaderna mellan två bygder, regio
ner, tillräckligt markanta för att en gräns skall kunna sägas ha uppstått 
dem emellan? De "gränskonstituerande" kriterierna och deras betydelse 
och relativa vikt, är exempel på problem som kommer att uppmärksam
mas. Dessutom är det naturligtvis viktigt att det finns ett logiskt sam
band av något slag mellan de olika variablernas uppträdande. Den dis
kussion vi här tangerar påminner mycket om den som kulturgeografer, 
bl. a. Gerd Enequist, fört om regionbegreppet. 

Gränser — och nu undantar vi för ett ögonblick administrativa sådana 
— kan ligga på olika nivåer (delvis överlappar kategorierna nedan va
randra): 

1) gränser som löper över kontinenter: gränsen mellan östligt 
och västligt i Europa — som går ända ner i familjebildnings
struktur —, gränsen mellan nordligt och sydligt i Kina etc.; 
2) gränser som genomtvärar flera administrativa områden: den 
s.k. Flodströmlinjen i Sydsverige, gränsen mellan östliga och 
västliga drag i Norden, vilken bl.a. kan iakttas i dialekterna, 
gränsen mellan östligt och västligt i Finland etc.; 
3) gränser som löper inom ett administrativt område: Skellefte 
— Byskegränsen som skiljer gammal finsk kultur från nordisk i 
det nordsvenska kustlandet, gränsen mellan samiskan i de 
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nordliga och sydliga lappmarkerna på svensk sida, gränsen 
mellan Bergslagen och det egentliga Dalarna etc.; 
4) gränser (vid sidan av de rent administrativa) som löper 
mellan socknar och även inom dessa. Hit hör gränser i såväl 
rurala som urbana miljöer. 

Vissa gränser — bl.a. flera av de nyssnämnda — är stabila, och vi har 
att göra med det som den franska Annalesskolan kallar "la longue du
rée", sega strukturer djupt ner i historiens mylla. Den finske etnologen 
limar Talve har framhållit att kultur gränser kan ha sina rötter flera tu
sen år tillbaka i tiden. Detta gäller av allt att döma en sådan gräns som 
den mellan Ångermanland och Västerbotten ("Nolaskogsgränsen"). Det 
kan också gälla den sydost - nordväst-diagonal som löper från södra 
Småland uppemot Värmland, och som avskiljer det "västra" Sverige 
från det "östra". 

Också på nordsvenskt område har sedan länge inom arkeologisk, etno
logisk, historisk, geografisk, demografisk och språkvetenskaplig forsk
ning olika kulturgränser och kulturbarriärer uppmärksammats: den nyss
nämnda "Nolaskogsgränsen", "Skellefte - Byskegränsen", "Tornedals-
gränsen", "Limes norrlandicus" — den norrländska sydgränsen —, för att 
nu nämna de viktigaste. Någon mer intensiv och systematisk-kompara-
tiv forskning har ännu inte ägnats dessa viktiga gränser, men inom detta 
program kommer flera av dem att kunna undersökas. 

Men även på mycket lägre geografiska nivåer, t.ex. när vi studerar 
socknar, aktualiseras också gränsproblematiken. Vi kan t.ex. empiriskt 
belägga hur grannsocknar utvecklats i skarp kontrast till varandra, så
som de jämtska Klövsjö och Rätan faktiskt gjort. Det finns både språk
liga olikheter och mentalitetsskillnader. Vi kommer genom våra under
sökningar att kunna avtäcka åtskilliga sådana "mikrogränser" på det 
nordsvenska området, och genom programmets mångvetenskapliga an
läggning kommer därtill undersökningsmetodiken i sig att kunna utveck
las. 

Vad gäller teoretiska utgångspunkter och metodiska vägval inom pro
grammet kommer de enskilda ämnena — naturligtvis, får man säga — 
att i också viktiga avseenden styras av sina respektive ämnestraditio
ner. Men det är därtill för oss väsentligt, ja nödvändigt, att söka finna 
gemensamma utgångspunkter. Den kulturgeografiska gränsknippemeto-
den såsom den utvecklats och allteftersom förfinats, utgör en självklar 
referenspunkt för många av ämnena, även om denna metod inte reserva-
tionslöst kommer att anammas. 

Analys av olika äktivitetsfält (äktenskapsfält, migrationsfält, erfa
renhetsfält etc.) är vidare en utgångspunkt för programmets olika under
sökningar. Vi bygger här på en omfattande forskning i socialhistoria 
vid Umeå universitet. 
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På ett övergripande plan kommer också statistiska och andra, liknande 
metoder att nyttjas i arbetet med att fastställa om och när en gräns före
ligger. Därvid utgör mönsterklassificering ("pattern recognition") i den 
tappning den använts av t.ex. norrmannen Knut Lehre Seip en utgångs
punkt, och Chicagogeografen Brian J.L. Berrys åtminstone för sin tid 
avancerade regionindelningsmetodik kan utgöra en annan. Samtidigt 
som det i dessa fall rör sig just om metoder, leder användandet av dem 
fram till principiella, teoretiska överväganden, vilka hela tiden åter
knyter till programmets huvudfrågor om när kulturgränser uppstår och 
hur dessa över tid sedan förändras. 

2. Förändringskrafter i rummet och innovationsförloppens 
utseende 
Gränserna förändras alltså över tid — man kan säga att gränserna inte 
bara har en rumslig, korologisk, utan också en tidsmässig, kronologisk, 
dimension. Över de mer eller mindre stabila gränser och regioner man 
kan iaktta, sveper nämligen innovationer fram mellan områden, mellan 
grupper och — ytterst — mellan individer. Det kan vara fråga om inno
vationer av olika slag: förändringar i materiell kultur, tekniska innova
tioner, sätt att organisera produktionen, religiösa rörelser, politisk 
idéspridning, språkliga nymodigheter etc. Dessa och andra fenomen har 
"dragit fram" över det geografiska rummet och på vissa ställen etable
rats, på andra ställen inte. Andra företeelser har visserligen etablerats 
men med avsevärd fördröjning eller med påtagligt dålig genomslags
kraft. Människor inom olika områden uppvisar sålunda mer eller mindre 
påtaglig benägenhet att anamma innovationer, vilket kan avläsas som 
att gränsen uppvisar högre eller lägre grad av "genomsläpplighet". 

Ibland kan en front gå fram i kraft av att människor koloniserat ett om
råde. Vi har här t.ex. den svenska medeltida kolonisationen av älvda
larna upp efter övre Norrlands kuststräcka, 1500-1700-talens finnkoloni-
sation och den senare lappmarkskolonisationen. Här kan man med fördel 
knyta an till den amerikanske historikern F.J.Turners frontier- resone
mang, som detta av senare forskar generationer utvecklats. 

Människans varierande nyttjande av och påverkan på ekosystemen har 
också resulterat i tydliga kulturgränser, såväl fasta och i rummet välde-
finierade gränser som mobila gränser i landskapet. I det senare fallet 
kan ett specifikt resursutnyttjande ha introducerats, t.ex. "timmerexplo-
ateringsgränsen" (timber frontier) under 1800-talet, som sedan förändrat 
både tillgängligheten av naturresursen ifråga och de grundläggande eko
logiska processerna i landskapet. 

En generell innovationskraft i norra Sverige har kustsjöfarten och bon-
deseglationen utgjort. Sälfångstkulturen t.ex. har — det vet vi genom an
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dra undersökningar — förmedlat starka impulser, framför allt österifrån 
till invånarna i det norrländska kustlandet. Det är uppenbart att det i 
många avseenden konservativa och inåtvända nordsvenska kustrummet 
— också i avgörande avseenden — haft tillgång till en vidsträckt arena 
och även varit orienterat utåt. Här har det nordsvenska området stora 
likheter med Västsverige, som f.n. undersöks inom ett forskningsprojekt 
vid Göteborgs universitet lett av prof. Christer Winberg. 

Inom vårt program söker vi närmare besvara frågan hur de stabilare 
strukturerna, kulturgränserna, svarar på en inkommande innovationsvåg 
— oavsett hur denna ser ut — och varför detta svar kan skilja sig åt byg
der emellan. Vårt program blir härigenom till väsentliga delar en inno
vationsstudie, som tar avstamp i kulturgeografisk och etnologisk forsk
ning. Men också spridningsmodeller som sådana fokuseras. Det finns 
nämligen olika typer av spridning. En typ påminner — för att använda 
etnologen Nils-Arvid Bringéus målande uttryck — om ringarna på vatt
net, en annan typ har liknats vid "stänkspridning", den tredje typen kan 
kallas en hoppande spridning. 

Förloppen kan emellertid också beskrivas i vad man kunde kalla psy-
kosociala termer, där grannbygders invånare agerar mot varandra an
tingen genom att medvetet utplåna skillnader mellan olikartade bete
enden eller genom att faktiskt bibehålla dessa. Sådana mönster fram
kommer mycket tydligt bl.a. i dialekternas utveckling. 

I all historisk forskning är förändringsaspekten och därmed studier av 
dynamik och konstans central. Den utgör samtidigt den mest svårhanter
liga och omdiskuterade materia som forskarna har att bearbeta. Olika 
historiska skolor angriper problemet från olika utgångspunkter och an
visar därvid vitt skilda tolkningsmetoder. 

De faktorer som särskilt kommer att uppmärksammas är, som vi strax 
kommer att se, språkliga, religiösa, etniska, demografiska och ekono
miska, men inte heller politiska och naturgivna förhållanden neglige
ras. 
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3. Perspektiv: mikroskopiska, teleskopiska och kompara
tiva 
Genom att studera en bygd på olika aggregeringsnivåer — sockennivå, 
kyrkr o tenivå, bynivå, familjenivå och individnivå — kan man komma 
förändringsprocessens aktörer mycket nära. I ekonomisk historias projekt 
om företagskultur urskiljs på likartat sätt företagandets nivåer. Vi kan 
se var i en bygd dessa innovatörer finns, från vilka sociala grupper inno
vationerna strömmar ut, vilken familjebakgrund innovatörerna har, etc. 
I ett par av undersökningarna iakttas klass- och könsperspektiv. Före
komsten av ett "förmedlande" skikt, bestående av präster och präst
fruar, handelsmän, bruksägare och andra företagare, lärare och lärarin
nor, journalister etc., kommer även i fokus. 

Sådana "mikroskopiska" perspektiv har sedan decennier varit själv
klara inom ett flertal samhälls- och kulturvetenskaper som antropologi, 
etnologi, språkvetenskap, historia och kulturgeografi. Den italienske 
historikern Carlo Levi t.ex. har utifrån analysen av ett norditalienskt 
lokalsamfund nått resultat av stor räckvidd. Detsamma gäller Torsten 
Hägerstrand, vars studier ofta tagit sin utgångspunkt i den lilla socknen 
Asby i Östergötland. Det lokala och regionala materialet är många 
gånger samhälls- och kulturforskningens basplatta. 

Vår avsikt är dock att vidga vår forskning också långt utöver det lo
kala perspektivet. I flera delstudier analyseras just gränsfenomen av 
storskalig art, t.ex. den rörliga "timmerexploaterings-gränsen", där stu
diet rör dynamiska förlopp som påverkat kulturella, politiska, ekono
miska och ekologiska förhållanden i länder och över kontinenter. 

Studierna tar ofta sin startpunkt inom ett mindre område, en "provyta", 
där hypoteser alltså lättare kan prövas. En central provyta är Skellef-
teområdet, men också det nordångermanländska Nolaskogs, den gamla 
gränsbygden mellan Norge och Sverige i jämtska Ragundabygden samt 
riksgränsen mellan Sverige och Finland längs Tornedalen — där en ad
ministrativ gräns från relativt sen tid slagit sönder en gammal, etniskt 
sammanhållen älvdalskultur —, vilket kommer att uppmärksammas av 
skilda ämnen. Lappmarksgränsen studeras därtill inom flera projekt, 
liksom Limes norrlandicus. 

De komparativa inslagen är fundamentala inom t.ex. de demografiska 
och ekologiska undersökningarna, och inom dessa kommer jämförelsema
terial att plockas in också från andra håll. Även de etnologiska och 
språkliga undersökningarna har naturligtvis komparativ anläggning. 

För att kort sammanfatta: genom att anlägga ett lokalt — mikrosko
piskt — perspektiv kan verkligheten bakom en gräns belysas, och dessa 
aktörers agerande ges en mer tillfredsställande förklaring. Genom ett lo
kalt perspektiv kan man också komma åt djupare liggande "mentala 
strukturer". Men även de perspektiv, som fångar utvecklingen på ett ma-
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kroplan — för att tala med kulturforskaren Branimir Bratanic, det "te-
leskopiska" perspektivet — är nödvändigt. De komparativa perspekti
ven blir därmed centrala för våra studier. 

4. Forskningsprogrammets fyra "problemnivåer" (avsnitt 
5—8) 
För att så djuplodande som möjligt kunna studera det här fokuserade te
mat kulturgräns har programmet fått en tydlig probleminriktning. Detta 
innebär att frågeställningarna i sig får styra var de empiriska undersök
ningarna skall sättas in. En gammal stabil kulturgräns — närmare be
stämt Skellefte-Byskegränsen — kommer alltså att identifieras och 
granskas i detalj från olika aspekter och genom många olika undersök
ningar som dessutom berör olika tider (se avsnitt 5). Här får bl.a. etnolo
gisk, språkvetenskaplig och ekonomisk-historisk forskning bilda ut
gångspunkt för den tvärvetenskapliga undersökningen. Undersökningen 
har betydelse såväl rent deskriptivt som ur en mer principiell synvinkel. 
Den nu aktuella debatten om Flodströmlinjen minner oss nämligen om att 
en supponerad gräns kan vara mycket svår ett precisera och karakteri
sera, och att dess påstådda ålder på goda grunder kan ifrågasättas. 

Den mest kända gränsen inom historisk forskning torde vara den "fron
tier" som rullade fram över den nordamerikanska kontinenten under ca 
hundra år. Vårt program har ambitionen att finna och analysera en lik
nande rullande kulturgräns i norra Europa, nämligen "timmerexploate-
ringsgränsen" (timber frontier) i Nordskandinavien och norra Ryssland. 
Se närmare avsnitt 6. 

I det norrländska rummet har sedan mycket länge funnits tre etniska 
grupper. En serie studier kommer att behandla gränser som konstitueras 
främst av den etniska tillhörigheten. Här kommer interaktionen över de 
etniska gränserna att särskilt studeras liksom övergångsfenomen i gräns
zonerna. Ambitionen är likväl också att spåra och beskriva gränser inom 
de etniska grupperna. Se närmare avsnitt 7 och jfr — för de äldre språk-
och kulturförhållandena — avsnitt 5. 

En mycket svår men ändå angelägen uppgift vore att studera den "em
bryonala" situationen i mötet mellan nordbor och samer, men källsitua
tionen är tyvärr inte sådan att detta torde vara möjligt. Däremot är 
källäget betydligt mer gynnsamt för ett studium av likartade problem 
inom det canadensiska Wetaskiwinområdet, se närmare avsnitt 8. 
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5. En gammal nordskandinavisk kulturgräns, dess karaktär 
och förändring: exemplet Skellefteområdet 

5.1. Ett utvalt nordsvenskt område, Skellefteområdet, får som sagt re
presentera en gammal och mer stabil kulturgränszon. Detta område — 
här definierat som nordligaste delen av det nuvarande landskapet Väs
terbotten, dessutom Skellefteälvens hela flodområde — kommer att fo
kuseras i flera studier. Anledningen till att detta område valts är bl.a. 
att olika kultur- och språkgrupper sedan länge mötts här. Dessa grup
pers interaktion kan studeras tack vare det internationellt sett rika 
källmaterial som här finns, och som ger möjligheter till en kronologiskt 
djupt förankrad beskrivning. Gränszonen i Skellefteområdet kommer att 
jämföras med en del andra nordsvenska gränser. Genom att programmet 
är problemorienterat, kommer stor vikt att läggas vid att lyfta fram ge
nerella aspekter. 

5.2.1 Skellefteområdets kustland finns en gräns mellan nordisk och finsk 
kultur, synlig inte minst i ortnamnsskicket, men även i förekomsten av 
vissa etnologiska artefakter. Upp till Skellefteå - Byske, men inte norr 
därom, finns nämligen gamla ofta västnordiskt orienterade ortnamn, och 
norr därom ett tydligt finskt substrat. Gränsen har — utifrån arkeolo
giskt och etnologiskt material — diskuterats av Phebe Fjellström, 
Kustaa Vilkuna och Niilo Valonen. 

Intressant nog löper även längre mot väster en härtill svarande viktig 
språklig och kulturell gräns, som skiljer nordligt från sydligt på samiskt 
område. Denna gräns övertvärar flera älvar fr.o.m. Umeälven t.o.m. Pi-
teälven, och delar dessutom det samiska bebyggelseområdet i Sverige. 
Denna gräns kan ha uppkommit då samiska och icke-samiska (nordiska 
och finska) grupper i gammal tid möttes. Den har stort principiellt in
tresse. Dessa frågeställningar kommer att klarläggas genom dialekt-
och ortnamnsstudier, men även genom historiska studier. 

5.3. Genom en intensivbelysning av ett begränsat geografiskt rum, blir 
Skellefteområdet också ett exempel på gränsers stabilitet och förän
dring. Finns det till exempel skillnader på kyrkrotenivå och mellan 
olika byar? Vad betydde i det aktuella fallet grundandet av Skellefteå 
stad (1845) för förändringsprocessen? 

Genom ett intensivt studium av det demografiska materialet vill vi 
inom programmet alltså "slå sönder" gränsen i mindre delar, varvid för
hållanden ner på familje- och individnivå kommer till synes. Syftet är 
att klargöra hur olika innovationer slår igenom i lokalsamfundet, hur de 
gamla kulturella och mentala gränserna står sig över tid, hur nya grän

15 



ser uppkommer, vilka innovatörerna är, osv. Frågor om urbant och ruralt 
aktualiseras ständigt. 

Inom de språkliga projekten belyses stabilitet och förändring på olika 
sätt. Dopnamnsskicket är en mycket medveten språklig nivå, och det är 
därför tacksamt att studera hur mottagliga olika delar av området är 
för den typen av innovationer. Genom en undersökning av dopnamnen och 
förändringar i namngivningen under 1700- och 1800-tal blir det möjligt 
att återfinna namnmoden, fixera lokala och regionala innovatörer eller 
grupper av sådana etc. 

En annan infallsvinkel på språkbrukets roll ger ett närmare studium av 
dialekterna i olika perioder, inklusive vår egen tid. Hur pass mottaglig 
har man varit inom olika delar av Skellefteområdet för språkliga inno
vationer, och hur ser reellt förändringen av dialekten ut på olika stäl
len? En sådan studie är särskilt möjlig i det här området, eftersom flera 
äldre bygdemål är väl dokumenterade. Några större dialektsociolo
giska undersökningar (bl.a. Burträsk och Skellefteå) har redan gjorts, 
och dessa lämpar sig nu för uppföljning. Genom att kombinera etnolo
giska och demografiska metoder för informanturvalet skapar man goda 
förutsättningar att förstå både språkliga innovationsspridningarna och 
bevarandet av äldre språkdrag som delar av en lokal identifikation. En 
icke oväsentlig aspekt i en sådan sociolingvistisk studie är hur barn och 
ungdomar, som växer upp i denna gamla kulturgränszon i dagens sociala 
och ekonomiska klimat, orienterar sig. I den sociolingvistiska delen av 
undersökningen blir inte minst jämförelser med ett tidigare projekt, 
Stadsmål i Norrland, aktuella, och vidare anknyter frågeställningarna 
till John Helganders studier av dalmålen i förändring. 

Genom ett studium av husförhörslängder kan man se hur man ställde sig 
inom olika kyrkrotar och i olika byar till den nya katekes, som introdu
cerades i början av 1800-talet. Dessa fenomen studeras av historikerna 
inom programmet. Spred sig den nya katekesen som ringar på vattnet 
från kyrkbyn, eller uppvisar spridningen ett annat förlopp? Går det att 
urskilja reliktområden? Vilka var innovatörerna? Var det gamla grän
ser som aktualiserades — eller var det nya som etablerades? Frågor som 
dessa berörs även inom det religionsvetenskapliga delprojektet. 

Inom det etnologiska projektet söker man fånga Skellefteområdets "re
gionala medvetande" och förändringarna av detta över tid. Bl.a. skall 
undersökningen belysa hur den nygrundade staden manifesterar sin ur
bana tillhörighet i bostäder, festseder, klädedräkt, matvanor osv., vi
dare klargörs de inflyttade handelsmännens, hantverkarnas och bönder
nas bakgrund och den betydelse detta kan ha haft för stadens och dess 
omlands regionala medvetande. Anknytningar kan här bl.a. göras till 
motsvarande studier som genomförts av göteborgsetnologen Sven B. Ek. 

Det sistnämnda projektet anknyter till det ekonomisk historiska om fö
retagande i Skelleftebygden i longitudinellt perspektiv (1820-1980). 
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Inom detta senare kommer särskilt uppkomsten och utvecklingen av en 
för Norrland närmast unik industritradition att studeras. Hur fick ett lo
kalt företagande fäste i området? Hur tedde sig mötet mellan olika äl
dre företagarkulturer och industrialismens företagande? Vad betydde 
Bolidens etablering för utvecklingen? — Kan det vara så att områden 
med gränsöverskridande också är speciellt innovativa? Denna fråga har 
generell räckvidd. 

5.4. Flera av de nämnda projekten bygger på en kognitiv förklaringsmo
dell, där begrepp som kontakt, prestige och identifikation är centrala. 
Från olika perspektiv kommer även innovationernas spridning att stude
ras. Till skillnad från det harmoniperspektiv som präglat kulturgräns-
och kulturområdesforskningen, kommer programmet här att uppmärk
samma även konkurrens, etnocentrism och konflikter. 

Genom de olika delprojekten bryts makroperspektiv mot studier på ak
törsnivå/ individnivå (dvs. mikroperspektivet), men mellannivån — 
dvs. hur skilda delar av Skellefteområdet svarar på samma novation — 
är även av betydelse i dessa undersökningar. I detta avseende blir också 
den ofta i analyssammanhang förbisedda kyrkrotenivån en adekvat en
het. 

De komparativa aspekterna är — som redan framhållits — av stor be
tydelse: inom de inledningsvis nämnda språkgeografiska undersökning
arna t.ex. görs jämförelser med det nordskandinaviska området.i sin 
helhet, och komparativa är även de sociolingvistiska projekten. Inte 
minst resultaten från tvärvetenskapliga undersökningar av Tornedalen 
— med forskare som Harald Hvarfner, Asko Vilkuna, Jouko Vahtola och 
Hans Sundström — kommer att indras i komparativt syfte, liksom de 
studier av kulturgränszonen i Nolaskogs, som utförts av Christer Wes-
terdahl och andra. Inom det ekonomisk-historiska projektet görs jämfö
relser med Gnosjö-, Siljans- och Örnsköldsviksbygden, som är andra om
råden med närmast exklusiv företagaranda. 

6. Dynamiska gränser — timber frontiers i globalt och lo
kalt perspektiv 
Det finns gränser som inte är stabila utan rörliga i rummet. En sådan 
gräns utgör timber frontier, dvs. timmerexploateringens dynamiska 
gräns. Detta gränsfenomen kan vetenskapshistoriskt härledas ur den 
klassiska bebyggelsegränsen, "the frontier", som förflyttade sig över den 
amerikanska kontinenten under 1700- och 1800-talen (F.W. Turner). For
skare både i Skandinavien (Francis Sejersted) och i Nordamerika (M. 
Williams) har sedan identifierat en skogsexploateringsfront, vars fram
fart starkt påverkat skogslandskapet och även lämnat andra kulturella 
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spår efter sig. Till denna front kan knytas avgörande politiska och eko
nomiska förändringar i samhället, t.ex. lagar som reglerar skogsexploa
teringen och framväxten av en lönearbetarklass. Överhuvudtaget 
skärpte skogsexploateringen den latenta konflikten mellan industrialis
ter och bondesamhälle, det som lite förenklat brukar fångas upp i be
greppet baggböleriet, ett fenomen värt att studera från nya utgångspunk
ter. 

I norra Europa utvecklades en timmerexploateringsfront med i huvud
sak nordöstlig riktning under 1800-talet. Det första steget i denna process 
var omlokalisering av sågverksindustrin i södra Norge, som tidigare va
rit en stor exportör av trävaror till England, till mer skogrika trakter 
inom landet. Därefter skedde en successiv överflyttning av expansionen 
inom denna näringsgren till Sverige. Fronten svepte tidigt över Värm
land men fick sin största dynamik i Norrland, där tillgången på råvara, 
dvs. grovt talltimmer, var störst. Karakteristiskt för denna rörelse var 
att huvudriktningen var nordöstlig och att fronten dessutom gick från 
kust till inland. Typiskt var också att i de senast koloniserade områdena 
fanns de bästa förutsättningarna vad gäller råvara. Ett nyckelområde 
som också kommer att specialstuderas, är östra Jämtland, där bolag från 
Sundsvallsdistriktet gjorde sina första inbrytningar. Detta skedde sedan 
flottning möjliggjorts i de större älvarna, Indalsälven och Ljungan. Ut
vecklingen i detta område kom sedan att prägla frontens fortsatta ex
pansion norrut. 

Parallellt med den svenska frontens förskjutning skedde en liknande ut
veckling i Finland. Slutligen kom också norra Ryssland att beröras vid 
sekelskiftet då sågverk etablerades — ofta av utländska ägare — och 
kronoskog inköptes i detta område från den ryske tsaren. Drivkraften 
var naturligtvis den pågående industrialiseringsprocessen i Europa. 
Både teknologiska innovationer och institutionella förändringar fick 
stor betydelse för dynamiken. Råvaran som utnyttjades var i samtliga 
dessa fall timmer från dittills relativt opåverkade talldominerade na
turskogar. 

I ett delprojekt kommer vi att analysera detta mobila gränsfenomen i 
ett komparativt internationellt perspektiv, och därvid jämföra utveck
lingen i tre områden, norra Skandinavien, norra Ryssland samt nordöstra 
USA och Canada, för att kunna presentera en övergripande syntes som 
inbegriper de ekonomiska, institutionella och ekologiska förutsättning
arna samt konsekvenserna av denna dramatiska form av skogsexploate
ring. Det gäller alltså att utveckla en modell för studiet av skogsexploa
tering i av människan outnyttjade skogar. 

Det finns också andra aspekter på denna mobila gräns. På det lokala 
planet förde den framvällande exploateringsfronten med sig förän
dringar. Nya arbetsmetoder infördes i bygder, som tidigare varit utprä
glat agrara och inriktade på självhushållning. Nya körredskap introdu
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ceras, t.ex. timmerdoningen, och denna innovation och dess delar skall 
språkligt betecknas. Inom språksamfundet kunde man därvid antingen 
låna in ett nytt riksspråkligt (eller värmländskt) ord eller "återan
vända" i dialekten redan befintliga ord. Dialekterna löste detta på 
olika sätt, och ett noggrant studium av denna process kommer att genom
föras i en av nordiska språks studier. Viktiga referenspunkter utgör här
vidlag undersökningar av Jerker Öström och Kolbjorn Aune. Dessa språk
liga fenomen studeras bl.a. med utgångspunkt i de ovan nämnda socio-
lingvistiska perspektiven. 

Utvecklingen av skogsarbetet till lönearbete fick stor betydelse, liksom 
förhållandet att matvanor förändrades och olika kulturella mönster på
verkades. De nya skogsarbetarna kallas litterärt för "riddarna av det 
amerikanska fläsket", en beteckning som speglar både statusförän
dringar i bondesamhället och att moderniseringsprocessen inletts även i 
Norrlands inland. Detta belyses också inom programmet. 

I denna projektdel blir de perspektiv som ovan nämnts särskilt tydliga. 
Dels är studiet komparativt, vilket ger forskarna möjlighet att jämföra 
förloppet inom tre olika miljöer vad avser naturförhållanden, samhälls
struktur och sociokulturella förutsättningar. Dels blir det teleskopiska 
perspektivet tydligt i dessa undersökningar, här rör det sig ju om rörelser 
över kontinenter. Dels anläggs ett mikroskopiskt perspektiv. Vi kan 
nämligen på sockennivå förvänta oss dramatiska skillnader mellan t.ex. 
det traditionstyngda Klövsjö i förhållande till grannsocknen Rätan med 
sin betydligt snabbare modernisering av demografisk struktur, ekonomi, 
sociala förhållanden etc. 

7. Kulturgränser och ekologiska förändringsprocesser rela
terade till rennomadism och agrar bosättning i övre Norr
lands inland 
Sedan förhistorisk tid har i norra Sverige funnits en markerad gräns 
mellan agrar bosättning och samisk rennomadism. Denna gräns har varit 
starkt föränderlig och flyttats från Bottenviken upp mot odlingsgränsen. 
Senare kom gränsen ytterligare att förskjutas västerut in i fjälldalarna, 
samtidigt som en interaktion näringarna emellan uppstod. Både i ett 
sydligt område och i ett nordligt uppträder således intressanta kultur-
gränsfenomen mellan samiskt, finskt och nordiskt. Några konkreta frå
gor anmäler sig därvid: Ägde en gradvis kulturell assimilering av den 
samiska kulturen i det svenska jordbrukssamhället rum? Bibehöll de sa
miska nybyggarna sin identitet i en kulturell gemenskap med de svenska 
nybyggarna? Identitetsfrågor som de sistnämnda känns brännande aktu
ella. 
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Ett exempel på ett område med tidigt utvecklad biandkultur är Jokk
mokk. Samerna, som under 1700-talet oroade sig för att förlora sina 
lappskatteland, kombinerade här renskötsel med att hålla får, getter 
och kor. Samiska nybyggen etablerades alltså jämsides med att den 
svenska kolonisationen trängde fram. Här finns naturlig anknytning till 
ett planerat forskningsprojekt om samiska nybyggare, vilket särskilt be
lyser kvinnornas situation (Andrea Amft). 

I förlängningen av dessa studier ligger forskning rörande rennomadis-
mens utveckling i gränszonen och längre bort från denna. Vår grundhypo
tes är här att agrarkulturens påverkan på skogsekosystemen redan under 
medeltid ledde till markanta förändringar av skogslandskapets natur
liga dynamik. Detta genererade nya typer av skogsekosystem. Tall- och 
renlavdominerade skogar uppstod väster om denna kulturgräns, vilka 
tidigare sällan påverkats av skogsbrand, och av denna anledning hu
vudsakligen varit grandominerade. Agrarodlingens brandkultur kom att 
leda till fler tall- och renlavdominerade skogsekosystem. Detta kan ha 
varit en av drivkrafterna bakom den expanderande rennomadism, som 
registrerats från denna tid. Dessa agrart orsakade störningar blev förut
sättningen för uppkomsten av rika och samlade renlavsförekomster och 
sannolikt — på sikt — för utvecklingen av en mer omfattande rennoma
dism. 

Detta förändrade störningsmönster vid den västra kulturgränsen för 
agrar verksamhet kom också att leda till ett ökat inslag av grov tall
skog som gynnats på bekostnad av granen. Dessa skogar utgjorde sedan 
den råvarubas som utnyttjades av den expanderande sågverksindustrin. 
Här ser vi en konkret koppling till vår forskning om "timmerexploate-
ringsgränsen". 

De sekundära effekterna av agrar verksamhet i anslutning till kultur
gränsen mot samiskt område kan således ha haft två tidigare okända 
och viktiga effekter på utvecklingen i denna region. 

8. En "embryonal" kulturgräns: det canadensiska Wetaski-
win 
Som redan ovan antytts medger det källmaterial vi har tillgång till 
knappast en bredare upplagd undersökning av vad man skulle kunna 
kalla "embryonala" kulturgränser på ett nordsvenskt område. Denna 
process kan däremot studeras inom Wetaskiwinområdet mellan Calgary 
och Edmonton i Alberta i Canada. 

Den folkomflyttning som ledde till att Nordamerika kom att befolkas 
av i första hand européer, vilka trängde undan ursprungsbefolkningen, 
kan ses som ett jättelikt experiment i samlevnad mellan många natio
naliteter, etniska grupper, religioner och kulturer. Med 1800-talets 
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massinvandring fick vi en kraftig breddning av den etniska rekryterings
basen, bl.a. genom inflyttning från de nordiska länderna. 

Det är ännu möjligt att i detalj rekonstruera hur olika etniska grupper 
med skiftande kulturellt arv formerade sig inom Wetaskiwinområdet, 
där den skandinaviska invandringen dominerade. Undersökningen sker 
med hjälp av folkräkningarnas demografiska uppgifter, ägokartor, s.k. 
plat-books, som redovisar varje farm för sig, och — för svenskarnas del 
— de kyrkböcker som Augustana-synoden lade upp på mönster efter den 
svenska kyrkbokföringen. Detta material finns tillgängligt på Emi
grantinstitutet i Växjö, som också företagit ingående intervjuundersök
ningar av de här aktuella befolkningarna. 

Genom en sådan studie kan man följa en etnisk grupp från den första in
vandrarens ankomst till det fullt utbyggda lokalsamhället på prärien 
och även registrera samspelet mellan olika etniska grupper. Inte minst 
giftermålen mellan dessa blir här avslöjande. Vid sidan av socialhisto
riska, geografiska och demografiska studier, kan en del språkundersök
ningar av "Canadasvenska" i Einar Haugens och Nils Hasselmos efter
följd att genomföras. Det blir också naturligt att göra jämförelser med de 
bebyggelsehistoriska studier, som presenterats av geograferna John Rice 
och Robert Ostergren. En intressant länkning kan här göras till religions
vetenskapliga studier rörande andra (slaviska) grupper inom samma bo
sättningsområden (Margareta Attius Sohlman). 

9. Internationell relevans 
Problem rörande kulturgränser och kulturområden har internationellt 
sett under hela 1900-talet varit föremål för forskning inom ett flertal 
discipliner. De flesta projekten har varit nationella. Särskilt i Europa 
och Nordamerika har forskningen resulterat i en kultur områdesindel
ning. Efter färdigställandet av kulturatlasarbetena har denna forskning 
under 1970- och 1980-talen blivit föremål för en omorientering. Idag an
knyter forskningsområdet till bl.a. kognitiva utgångspunkter, ekosystem 
och forskning om regionalism. De etnologiska och språkliga projekten 
ansluter till denna utveckling och avser att — i kraft av en djuplodande 
analys av det befintliga källmaterialet — lämna egna bidrag. 

Det demografiska material som kommer att användas av programmets 
forskare ger dem goda förutsättningar för såväl komparation som syntes, 
vilket bidrar till att våra studier kan lämna självständiga bidrag till 
det internationella forskarsamfundet. Samverkan sker med internatio
nellt ryktbara demografiska forskningsmiljöer i Cambridge och Paris, 
som också figurerar i ett planerat samarbete med s.k. forskarskolor. 
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I de delprojekt som behandlar ortnamn och dialekter i flerspråkig 
bygd, kan internationellt formulerade hypoteser testas mot förhållan
dena sådana dessa framträder i nordiska källmaterial. 

Vid studiet av samiska nybyggare kan fruktbara jämförelser göras med 
metiserna, den gränsöverskridande biandbefolkningen i norra Canada. 
Detta underlättas i hög grad av samarbetet med Toronto (York univer-
sity). 

De ekologiska och ekonomisk-historiska delprojekten har anknytning 
till pågående forskning, bl.a. i USA och Canada, om sambandet mellan 
långsiktiga förändringar av ekosystem och bevarandet av biologisk 
mångfald och ekonomisk utveckling och förändring. 

10. Sammanfattning 
I programmet Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum är 
basbegreppet gräns. Dels granskas flera kulturgränser som utgör sega, 
tidsmässigt djupt förankrade strukturer inom ett geografiskt rum, dels 
krafter som på olika sätt sveper fram över rummet och ibland förmår ut
radera en kulturgräns, men som ibland lämnar en gammal gräns helt 
orubbad. För att detta tvärvetenskapliga forskningsfält — just nu inter
nationellt mycket uppmärksammat — med framgång skall kunna genom
lysas, samlar programmet ämnen från fyra fakulteter. Det tvärveten
skapliga nätverk som skapades bl.a. genom Luleälvsprojektet får här en 
fortsättning, samtidigt som det både förtätas och breddas. 

Nordsverige utgör en självklar referenspunkt för många undersökningar 
inom programmet. Skellefteområdet är därvid en central "provyta", men 
undersökningar förläggs också till Nolaskogsområdet, den gamla riks-
gränsen mellan Sverige och Norge samt till Tornedalen. Vid dessa under
sökningar anläggs ett långt tidsperspektiv. Mötet mellan samiskt, finskt 
och svenskt under olika tider och de konsekvenser detta får för kultur
gränser, gränsöverskridande etc., utgör ett annat tema, inom vilket de 
språkliga, historievetenskapliga, ekonomiska och ekologiska projekten 
samverkar. Ett annat viktigt tema rör förskjutningen av timber frontier 
("timmerexploateringsgränsen") under framför allt 1800-talet. En "em
bryonal" gräns kommer därutöver att studeras, närmare bestämt med ut
gångspunkt från det canadensiska Wetaskiwinområdet. 

Programmet arbetar sålunda med ett brett spektrum infallsvinklar, 
men de medverkande projekten återknyter hela tiden konsekvent till 
basbegreppet gräns. Forskningsprogrammet tar visserligen sin utgångs
punkt i ett nordsvenskt område, men det problemorienterade och kompa
rativa anslaget är hela tiden överordnat. 

Genom att lägga undersökningarna på både makroplan och mikroplan, 
finns förutsättningar för såväl komparation och syntes som extrem de-
taljskärpa i analysen. Detta senare möjliggörs främst av det datorise
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rade demografiska material, som medger studier på olika aggregerings
nivåer ända ner till familjer och individer. Flera undersökningar tar av
stamp just i detta material. En självklar referenspunkt utgör härvidlag 
lokalforskningen, en viktigt men ofta förbisedd resurs. 

Genom denna tvärvetenskapliga kraftsamling kan viktiga bidrag läm
nas till den internationella diskussionen om kulturgränser och kulturom
råden. Dessutom kommer med säkerhet flera oväntade kulturgränser 
inom det mångkulturella nordsvenska området att kunna "avslöjas". Att 
detta storskaliga forskningsprogram kan få värdefulla effekter på 
forskningsmiljön vid Umeå universitet är en självklarhet. 
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Luleälvsprojektetet och den tvärvetenskapliga forsk
ningen 

Av Evert Baudou 

1. Problemet 
Vad är det som gör ett forskningsprojekt tvärvetenskapligt? Varför har 

"tvärvetenskaplig forskning" blivit ett så värdeladdat begrepp att det 
användes så snart det tycks vara möjligt? Enligt en vanlig definition skall 
de deltagande vetenskaperna i ett tvärvetenskapligt projekt vara starkt 
integrerade. Inom humaniora har det i praktiken visat sig svårt att driva 
tvärvetenskapliga projekt, om man ställer kravet att de tvärvetenskap
liga ansträngningarna skall ge mer än vad de enskilda vetenskaperna 
skulle kunna ge var för sig. Vad beror svårigheterna på? Eller har begrep
pet "tvärvetenskaplig forskning" i humaniora blivit en tankefälla, en bild 
av en idealiserad forskning som är omöjlig att genomföra? Finns det verkli
gen en humanistisk tvärvetenskaplig forskning? 

En granskning av Luleälvsprojektet vid Umeå universitet kan bidra till 
diskussionen om den tvärvetenskapliga forskningsprocessen i förhållande 
till mångvetenskap och disciplinorienterad vetenskap. Luleälvsprojektet, 
som hade en tvärvetenskaplig målsättning, arbetade med anslag från 
Riksbankens Jubileumsfond 1980-84 men fortsatte i förändrad form till 
1987-88 och publicering skedde ännu långt senare. Totalt beviljade fonden 
ca 6 miljoner kronor. En projektsammanfattning kom ut 1996 i volymen Att 
leva vid älven. Åtta forskare om människor och resurser i Lule älvdal En 
kort historik över projektets utveckling publicerades 1993 (Baudou). Vid 
samma tillfälle gavs ut en bibliografi över projektet (Kvist). 

I Luleälvsprojektet kan man jämföra målsättningen med de publicerade 
resultaten och med en utvärdering från ansökningstillfället och en som ut
fördes ett par år senare. Dessutom publicerades en kortare utvärdering i 
uppsatsform i projektets slutskede (Åkerman 1987). Ytterligare synpunkter 
har framförts från det etnologiska delprojektet (Fjellström 1993). 

Begreppet tvärvetenskaplig forskning är inte något nytt, det fanns redan 
på 1800-talet. I takt med vetenskapens differentiering har ibland motsat
ser uppstått mellan discipliner som egentligen lätt skulle kunna samverka. 
Var och en kan utifrån sina speciella förutsättningar belysa skilda sidor 
av samma problem. Varför är då det tvärvetenskapliga arbetssättet så 
svårt på det humanistiska fältet? Det kan väl inte bara bero på de ibland 
starkt hävdade gränserna mellan olika discipliner? I vilken mån finns en 
verklig tvärvetenskap? Hur fungerar en tvärvetenskaplig forskningspro
cess? 
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Min utgångspunkt är en definition av tvärvetenskaplig forskning. Däref
ter granskar jag Luleälvsprojektet utifrån olika kriterier för att komma åt 
den tvärvetenskapliga karaktären. Efter en jämförelse med några andra 
angivet tvärvetenskapliga projekt utmynner diskussionen i några all
männa synpunkter på innebörden och betydelsen av tvärvetenskaplig 
forskning med humanistisk inriktning. 

2. Den tvärvetenskapliga forskningens definition 
I tvärvetenskaplig forskning ställs ett vetenskapligt problem som krä

ver ett integrerat samarbete mellan olika vetenskaper för att lösas. Ofta 
tillhör vetenskaperna discipliner vid olika fakulteter. I utvärderingen 
skall särskilt graden av integration granskas, i övrigt gäller samma krite
rier som för andra projekt. Forskningens generella mål är att nå nya fakta 
och kunskap, som kan läggas till grund för nya teorier och metoder. En 
tvärvetenskap av hög klass skall sammanföra discipliner för att lösa pro
blemställningar på ett sådant sätt att resultatet av ansträngningarna bli 
mer än summan av vad de enskilda disciplinerna tillför (Öquist 1995:6). 
Frågan är om resultatet har uppnåtts genom den tvärvetenskapliga ansat
sen eller om det nåtts eller kunde ha nåtts utan den. Kanske skall ett pro
jekt i stället karakteriseras som mångvetenskapligt, dvs flera vetenskaper 
har gått samman för att bearbeta ett problem från flera håll utan att inte
gration är nödvändig eller eftersträvas. 

Två förhållanden är centrala då det gäller att genomföra tvärveten
skaplig forskning i definitionens mening. Det första är problemets avgräns-
ning, det andra forskningens organisation. I båda fallen är det avgörande 
vad man menar med "integration". 

I princip finns det två sätt att organisera den tvärvetenskapliga forsk
ningen. I universitetsmodellens mål ligger inte bara att lösa vetenskapliga 
problem utan också att driva forskarutbildning. Mot denna modell kan man 
ställa en annan, som innebär att man för samman enbart väl kvalificerade 
och etablerade forskare från olika discipliner för att lösa ett bestämt pro
blem. Så sker ofta inom teknik, naturvetenskap eller ekonomi då det finns 
en utomvetenskaplig press att lösa problemen så snabbt som möjligt. Tvär
vetenskapliga projekt som inte är knutna till ett universitet tillhör ofta 
sektorsforskningen (tillämpad forskning och/eller grundforskning), medan 
de universitetsanknutna räknas till inomvetenskaplig forskning 
(grundforskning). Här diskuteras universitetsmodellen. 

Genomförandet av ett tvärvetenskapligt projekt gynnas av att for
skarna har nära kontakt med varandra under arbetet. Samvaron på en ar
betsplats ger goda förutsättningar för diskussioner och impulser till inte
gration över disciplingränserna. Om forskarna däremot sitter kvar i sina 
heminstitutioner är risken stor att samarbetseffekten blir svag. Å andra 
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sidan är det nödvändigt att hela tiden hålla kontakten med moderinstitu
tionen och diskussionerna där. Om man använder Ludwik Flecks uttrycks
sätt (1997:48 ff.) kan man säga att ett starkt tankekollektiv gynnas av 
tankeutbytet på en gemensam arbetsplats. 

Till den tvärvetenskapliga, mångvetenskapliga eller disciplinära 
forskningens resultat hör också den genomförda forskningens generativa 
kraft. Den kan inte avläsas förrän en längre tid efter projektarbetets slut, 
tidigare är osäkerheten stor. Den generativa kraften är inte beroende av 
om det ställda problemet blir löst eller inte. Det kan mycket väl hända att 
problemet egentligen förblivit olöst, men nya, produktiva frågor har kun
nat ställas. 

En annan viktig del av en allmän forskningsorganisation är förmedlingen 
eller kunskapsöverföringen. Den inomvetenskapliga förmedlingen med 
seminarier och symposier är en självklarhet. Man har tidigare inte lika 
ofta talat om betydelsen av den utomvetenskapliga förmedlingen till 
massmedia och andra delar av samhället. Forskningens pågående arbete 
och resultat måste dock bli kända även utanför den vetenskapliga världen, 
både för att allmänheten har rätt att ta del av forskningen och för att 
skapa en opinion för forskningen och därigenom kunna konkurrera med an
dra krav i samhället. 

Termerna forskningsprojekt och forskningsprogram ersätter ibland fel
aktigt varandra. I princip är projektet inriktat mot ett avgränsat problem, 
medan programmet gäller ett större forskningsområde med komplex av när
liggande problem. Programmet kan innefatta många projekt. En ännu vi
dare innebörd har termen forskningscenter eller center, men inriktning mot 
en angiven typ av problem finns. Alla tre formerna finns med i det följande. 

3. Luleälvspojektet 
3.1. Målet och den tvärvetenskapliga integrationen 
Luleälvsprojektet har arbetat med tre målbeskrivningar. Den första, 

från de förberedande diskussionerna 1977, är dock snarare en viljeyttring. 
Det gällde att "initiera tvärvetenskaplig forskning om problem i den norr
ländska utvecklingen från äldsta tid och fram till våra dagar" (Baudou 
1993:10). Bakom denna formulering låg tanken att det nya universitetet 
skulle betona sin speciella profil. Däremot ligger ingen problemformule
ring i satsen. Med Umeå universitets speciella profil menades de nära kon
takterna mellan fakulteterna både lokalt och på det personliga planet som 
är möjliga vid ett nytt och mindre universitet. Men man tänkte också på 
den stora forskningspotential som ligger i den norrländska regionens out
nyttjade källmaterial inom både humaniora, samhällsvetenskap och na
turvetenskap. När Luleälvsprojektet startade 1980 var detta första mål 
nått. 

Projektets övergripande mål angavs i ansökan i januari 1979 och lyder i 
sin något omformulerade form från augusti: "Målet för undersökningen är 
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att klarlägga hur resursutnyttjande och samhällsutveckling växelspelat i 
övre Norrland och att studera förändringarnas orsaker över lång tid. Pro
jektet eftersträvar att fastställa grunddragen i förändringsförloppet på en 
generaliseringsnivå som gör resultaten tillämpbara även för andra områ
den, främst inom Nordskandinavien.M 

I januari 1979 försökte projektledarna uppskatta sambandet mellan pro
jektets discipliner (tabell 1). Den markerade sambandet gäller bara i detta 
projekt, andra samband är möjliga i andra forskningssituationer. Även sa
miska är angivet, eftersom ämnet skulle ha deltagit om inte yttre omstän
digheter hindrat. 

Bortsett från samiska finns tio markeringar för tvärvetenskapligt sam
arbete. Starkast är sambandet mellan ekonomisk historia, geografi och 
historia med ömsesidiga markeringar. Dessutom har etnologi angivit 
tvärvetenskapligt samband med geografi och historia. Dessa fyra disci
pliner bildar med sina åtta markeringar kärnan i projektet. 

Kompletteringen i augusti 1979 innehöll en skiss över tvär- och mångve-
tenskapligt samarbete (fig. 1). Termen "samarbetssituationen" har bytts ut 
mot preciserade samarbetsområden. Skillnaden i uppskattning av vilka 
samband som skall betecknas som tvärvetenskapliga eller mångvetenskap-
liga är rätt stor jämfört med tabell 1. Skissen visar hur svår denna typ av 
skattning är. Tabellformen är metodiskt bättre, eftersom man i raderna och 
kolumnerna anger den eventuella skillnaden mellan hur två discipliner 
uppfattar sin situation. 

Arkeologi - T M M M T 
Ekologisk botanik T - M M M 
Ekonomisk historia - T T M 
Etnologi M - T T M M 
Geografi M T M - T M M 
Historia M M T M T - M M 
Nordiska språk M M M - M 
Samiska M M M T M M M -

Tabell 1. Projektledarnas uppskattning år 1979 av sambandet mellan disciplinerna i 

Luleälvsprojektetsforskningsuppgift. Raderna och kolumnerna anger hur den ömsesidiga 

sambandssituationen betraktades. Ett klart tvärvetenskapligt samband anges med T, ett 

mångvetenskapligt med M. 
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Fig. 1. Luleälv s projektet. Skiss över tvär- och mångvetenskapligt 
samarbete avseende frågeställningar inom delprojekten (augusti 1979). 
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Av Luleälvsprojektets nio doktorsavhandlingarna och de tre ankny
tande kan tre sägas fylla det tvärvetenskapliga kriteriet om integration 
(Aronsson 1991, Segerström 1990, Wiklund 1992). Alla de andra avhand
lingarna kan sägas vara disciplincentrerade eller mångvetenskapliga. 
Doktorsavhandlingarnas karaktär överensstämmer knappast med vad som 
förmodades vid projektets början i fig. 1. 

De övriga publikationerna ger delvis en annan bild. Många uppsatser av 
de yngre forskarna knyter an till doktorsavhandlingarna och förändrar 
inte intrycket. Men en tvärvetenskaplig syntespublikation i ekonomisk 
historia (Lundgren 1987) och spridda uppsatser av tvärvetenskaplig ka
raktär finns i alla discipliner. Ansatsen i den omfattande uppsatsvolymen 
Älvdal i norr från det historiska delprojektet (Åkerman och Lundholm 
1990) kan också ses som tvärvetenskaplig med sina många aspekter inom 
socialhistoria, ekonomisk historia, politisk historia och idéhistoria. Av 
författarna var sju erfarna forskare, medan två slutförde sina doktorsav
handlingar när uppsatserna skrevs. Flertalet övriga icke disciplinbundna 
publikationer är skrivna av ledarna för delprojekten. Dessa skrifter kom
mer närmare den förmodade inriktningen i fig 1 än vad avhandlingarna 
gör. 

Bilden av Luleälvsprojektets resultat är ur tvärvetenskaplig synpunkt 
komplicerad. Graden av integration är låg om man ser till doktorsavhand
lingarna. De yngre forskarna har i sin egen forskning under doktorandtiden 
framför allt hållit sig till den egna disciplinens normer. En klar ämnes
förankring, en trygghet i det egna ämnet, är också nödvändig om man skall 
kunna bedriva god tvär- och mångvetenskap (Edlund 1993:58 f.). Den opti
mistiskt betonade tvärvetenskapligheten i Luleälvsprojektets ansökan 
hade egentligen krävt en grupp redan färdiga och erfarna forskare. Den 
gruppen fanns också. Det var projektledarna, men anslag söktes bara för 
doktoranderna. Integrationsgraden blev lägre än den skulle ha blivit med 
en annan fördelning av de ekonomiska resurserna. Resultatet så som det kan 
utläsas av publikationerna är att projektet var både disciplincentrerat, 
mångvetenskapligt och i någon mån tvärvetenskapligt. 

Emellertid kan innebörden av denna slutsats diskuteras. Det samman
tagna resultatet från hela projektet kan gå utöver de enskilda discipliner
nas resultat trots att de inte varit integrerade. På denna syntesnivå är pro
jektens resultat integrerat. Därmed utvidgas definitionen av tvärveten
skap. Men det är inte sagt att alla synteser lägger fram integrerade resul
tat. Man måste skilja mellan en sammanställning av resultaten, en uppräk
ning, och en sammansmältning. Det sistnämnda är en syntes i ordets egent
liga mening, dvs en förening av enheterna till en helhet. Med detta synsätt 
lägger man till en tredje fas efter planeringen och genomförandet. 
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3.2. Projektets genomförande 
Ansvaret för varje delprojekt låg på delprojektledaren, dvs ämnesföre

trädaren vid var och en av de deltagande institutionerna. Ledarna höll 
gemensamma sammanträden när så krävdes för att lösa övergripande 
praktiska frågor. Forskningskontakten mellan disciplinerna hölls dels i 
gemensamma seminarier, dels genom tidvis täta kontakter mellan en
skilda forskare då det gällde bestämda problem. De gemensamma semina
rierna hölls när man kommit så långt inom något delprojekt att man ansåg 
sig kunna presentera och diskutera resultat eller viktiga frågeställningar. 

Vid de gemensamma seminarierna var, efter en tid utom deltagarna i det 
anordnande delprojektet, få från de andra delprojekten närvarande bort
sett från delprojektledarna, vilka praktiskt taget alltid deltog. Förkla
ringen ligger troligen i att flertalet medarbetare var doktorander som av 
lättförståeliga skäl strävade efter att bli färdiga med sina egna avhand
lingar så snart som möjligt. Det kunde tyckas vara bortkastad tid för en ar
keolog att gå på ett seminarium om ekonomisk historia under det senaste 
århundradet. Med denna felsyn gick flera miste om möjligheten att sätta 
sig in i andra ämnens teori och sätt att resonera. Eftersom problemen 
sträckte sig över två årtusenden fanns det under projektåren möjlighet att 
vidga sin vetenskapliga syn och teoriram på ett ovanligt sätt. Men det 
ställdes inte krav på obligatorisk närvaro. Resultatet blev att delprojekt
ledarna blev alltmer övertygade om tvärvetenskapens fördelar, medan 
flertalet övriga medarbetare inte gjorde samma erfarenhet. Åkerman säger 
detsamma i sin utvärdering. De yngre forskarna fungerade knappast bättre 
tillsammans än vad de äldre gjorde. "Tvärtom har det nog varit mellan de 
senare som de flesta kommunikationsbanorna kommit att upparbetas" 
(Åkerman 1987:213). 

Ledaren för hela projektet hade inga befogenheter utöver dem som 
gällde för varje delprojektledare. Hans uppgift var framför allt att se till 
att det praktiska arbetet flöt, att sammanträden och seminarier hölls när 
behov fanns och att ordna så att ansökningar och redogörelser kom in i tid. 
De gemensamma ansökningarna utarbetades av alla sju projektledarna un
der åtskilliga sammanträden, delansökningarna skrevs inom delprojekten i 
samråd mellan delprojektledaren och medarbetarna. 

Delprojektledarna skulle leda projektet inom sin arbetstid. Detta var en 
överskattning av arbetsmöjligheterna, i stället borde de sökt anslag för 
viss del av arbetstiden. Det skulle kanske ha lett till mindre anslag åt 
doktoranderna men hade givit mer tid till forskarhandledning och bättre 
möjligheter att fullfölja projektets tvärvetenskapliga intentioner. 

Alla medarbetarna satt kvar i sina institutioner som dock ligger nära 
varandra. Doktoranderna kunde lätt ta kontakt för att diskutera gemen
samma problem. Det är troligt att gemensamma lokaler hade gjort samar
betsmiljön ännu bättre. Å andra sidan behövde man också nära kontakt med 
moderinstitutionen. 
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Skulle projektet ha haft en central ledning med större befogenheter? I 
ett samarbete mellan sju institutioner från tre fakulteter kunde dock risken 
för motsättningar ha blivit rätt stor. Med den enkla form av central led
ning som fanns hölls projektet trots allt ihop just därför att alla hade så 
stor frihet. Det gemensamma sökningsförfarandet var också en sporre till 
samarbete. Ett alternativ hade varit att inrätta en styrelse, som varit obe
roende av delprojekten. Styrelsen kunde ha tillsatts av universitetsled
ningen. En oberoende styrelse kunde ha påtalat svagheten i seminarierna 
och ha genomfört fortlöpande utvärderingar. De årliga projektrapporterna 
kan inte ersätta en oberoende styrelses utvärdering. Styrelsen skulle också 
ha kunnat lösa kontroverser mellan delprojekten om sådana uppstått. Det 
är dock omöjligt att säga om detta alternativ hade varit bättre. Det är inte 
säkert att alla delprojekten skulle ha accepterat en sådan ordning. 

I stora forskningsprojekt finns ofta en internationellt sammansatt refe
rensgrupp som diskuterar de vetenskapliga problemen. Det fanns inte i Lu-
leälvsprojektet men skulle troligen ha varit till fördel för att föra delpro
jekten närmare varandra. 

3.3. Betydelsen för forskarutbildningen 
Nio doktorsavhandlingar slutfördes helt eller delvis inom Luleälvs-

projektet. I bibliografin från 1993 nämns ett 40-tal uppsatser på forskar
nivå skrivna av doktorander inom projektets ram. Antalet så småningom 
färdiga avhandlingar är stort, likaså kan antalet uppsatser skrivna av 
doktorander sägas vara tillfredsställande. 

I ansökan 1979 väntade man sig dock en högre grad av tvärvetenskaplig 
integration, såsom redan sagts. Efteråt ser man förväntningarna på graden 
av tvärvetenskaplig integration var för höga. Vid den tiden var vi inte 
uppmärksamma på skillnaden mellan projekt där alla är färdiga forskare 
och projekt med många doktorander. Luleälvsprojektet verkade inte enbart 
som ett forskningsprojekt utan också som en utbildningsform. Ett av projek
tresultaten är att de färdiga doktorerna från projektet visat så god kompe
tens att de på olika sätt har kunnat fortsätta som forskare eller lärare på 
hög nivå eller fått likvärdiga tjänster. Flera har blivit docenter. 

I slutraderna i sin uppsats om Luleälvsprojektet säger Åkerman 
(1987:214), att tvärvetenskapliga samarbetsformer av Luleälvsprojektets 
format är det överlägset bästa utbildningsinstrumentet, som vi kan erbjuda 
våra doktorander. Jag har samma inställning även om de tvärvetenskap
liga samarbetsformerna skulle kunna fungera bättre. 

3.4. Den generativa forskningseffekten 
Tre doktorsavhandlingar har anknytning till projektet utan att ha in

gått. Graden av anknytning kan diskuteras, i varje fall har Luleälvs
projektet haft betydelse för avhandlingarna. Då det gäller uppsatser som 
publicerats efter projektets slut är det svårt att avgöra i vilken grad pro
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jektet eller andra frågekomplex finns med i bakgrunden. Däremot framför 
författarna i Att leva vid älven flera exempel på att projektet har bidra
git till vidare tvärvetenskaplig forskning eller skapat ett gynnsamt kli
mat för ny tvärvetenskaplig forskning. 

3.5. Projektets förmedling 
Den inomvetenskapliga kunskapsöverföringen har i vanlig ordning skett 

främst genom de nio doktorsavhandlingarna, närmare 200 uppsatser (till 
1993) och i viss mån genom seminarierna och symposiet 1981 och Luleälvs-
resan 1982. 

Den externa förmedlingen var under 1980-talet inte lika framgångsrik 
bortsett från enstaka undantag. "Luleälvsprojektet" har inte blivit ett lika 
bekant begrepp som "Vuollerim". Vid projektets arkeologiska undersök
ningarna vid Stora och Lilla Lule älv upptäcktes bl.a. välbevarade läm
ningar efter flera stenåldershyddor vid älvarnas sammanflöde nära Vuol
lerim. Fyndet är från ca 4000 f.Kr. och alldeles för tidigt för att spela nå
gon roll för den vetenskapliga diskussionen i projektet och är i den me
ningen en biprodukt. Det märkliga resultatet i förening med platsledarens 
massmediala förmåga ledde till att Vattenfall i Norrbotten, Jokkmokks 
kommun och AMS satsade stora belopp för att driva undersökningen vi
dare. Rekonstruktioner har gjorts och ett betydande informationscentrum 
bekostat av Jokkmokks kommun har byggts upp. Flera TV-program har 
sänts liksom många radioprogram och mängder av artiklar och intervjuer 
har gått ut i pressen. För skolor och andra grupper finns färdiga program 
och visningar sker kontinuerligt. "Vuollerim" har blivit ett begrepp inte 
bara i den arkeologiska forskningen utan också bland allmänheten. I Övre 
Norrland har "Vuollerim" dessutom fått en viss psykologisk betydelse som 
symbol för en tidig bosättning och kultur jämbördig med den i sydligare de
lar av landet. 

Luleälvsprojektet i sin helhet har i någon mån kommit ut i radio och 
press men har även nått en vidare krets genom den stora samlingsvolymen 
med uppsatser med olika aspekter av historisk forskning (Åkerman och 
Lundholm 1990). Men detta är knappast tillräckligt om man använder 
"Vuollerim" som måttstock. Tyvärr kunde inte ett initiativ från det histo
riska delprojektet till en serie TV-program från Riksradion i Luleå genom
föras av ekonomiska skäl. "Vuollerim" ger lärdomen att det är det oav
brutna, utåtriktade arbetet som ger resultat. Något sådant var inte förut
sett eller planerat, vilket är en svaghet som vårt projekt delar med de 
flesta andra forskningsprojekt. Frågan är om inte en informationssekrete
rare borde ha anställts redan från början. 

Man kan diskutera vilken roll den utomvetenskapliga informationen 
spelar. Det finns minst fyra goda skäl till att sprida forskningsinforma
tion. Allmänheten har en moralisk rätt att kunna ta del av resultaten från 
forskning som betalas av allmänna medel. En spridd kännedom om den nya 
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forskningen skapar en positivare hållning till forskningen än om ingen in
formation alls går ut. Den nya forskningen kommer lättare in i läroböck
erna på alla stadier i undervisningen om den finns i populärvetenskaplig 
form. En vitt spridd kännedom om den nya forskningen är en förutsättning 
för så goda anslag som möjligt. Denna skala från moralisk skyldighet till 
ekonomisk nödvändighet kan man inte bortse ifrån. 

3.6. Utvärderingar 
Projektets ansökan 1979 granskades av flera sakkunniga. Framför allt 

geografen Gunnar Hoppe gjorde en övergripande och intressant värdering. 
Han framhöll att projektet borde motiveras och preciseras bättre, att del
projekten varken var tidsmässigt eller regionalt heltäckande och att inte
grationen mellan delprojekten inte alltid var övertygande. Han betonade 
betydelsen av att yngre forskare fick delta i större projekt men nämnde 
också risken att projektledarnas roll i huvudsak skulle bli handledarens. 
Projektet borde inledas med en förstudie på ett år så att motiveringarna 
och samarbetsplanerna kunde preciseras. 

Med dagens erfarenhet, många år efteråt, kan man instämma i Hoppes 
synpunkter. Projektets i grunden tvärvetenskapliga synsätt kunde ha 
trängt igenom bättre i frågeställningar, teori och metod med ett års förstu
dier. Projektledarna och doktoranderna kunde ha haft gemensamma dis
kussioner och tillsammans preciserat disciplinöverskridande forsknings
uppgifter för doktorsavhandlingarna. I stället utformades avhandling
arna var för sig inom varje disciplin. I praktiken innebär detta att även 
projektledarna skulle ha deltagit som aktiva forskare och själva arbetat 
med projektets uppgifter och inte nästan enbart verkat som handledare. 

En internationell utvärderingsgrupp hade tillsatts i ett samarbete mel
lan Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och Na
turvetenskapliga forskningsrådet (NFR) för att utvärdera bebyggelsehis
toriska projekt i Sverige. Luleälvsprojektet ingick i uppdraget, men när 
gruppen arbetade våren 1984 var inte mycket färdigt och litet fanns i tryck. 
Luleälvsprojektet var inte heller ett lika utpräglat bebyggelsehistoriskt 
som de andra i utvärderingen utan mer sammansatt. Gruppen ansåg att ett 
försök borde göras att integrera de olika disciplinerna i några få valda 
case-studies med ett vertikalt tidsperspektiv genom var och en av kust-, 
skogs- och fjällregionen (HSFR NFR 1984:20). Då de olika vetenskapernas 
källmaterial inte stämde överens geografiskt var det inte möjliga att ge
nomföra sådana studier. Med utvärderingsgruppens utgångspunkt skulle 
projektet redan från början ha haft en annan uppläggning. 

Åkerman nämner i sin uppsats från 1987 att projektets ekologiska in
fallsvinkel med sitt systemtänkande var den gemensamma nämnare som 
alla kunde acceptera. Vi försökte inte pressa in forskningssamarbetet i en 
snäv teoretisk ram, vilket skulle ha kunnat stoppa projektet (Åkerman 
1987:211). Men frågan är om vi inte kunde ha gått längre i en övergripande 
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diskussion av de teoretiska förutsättningarna. Det teoretiska arbetet sak
nades inte men låg främst inom delprojekten. En starkare integrering hade 
gynnats av gemensamma teoridiskussioner, i synnerhet om de börjat i ett 
förprojekt. 

3.7. Luleälvsprojektet: Sammanfattning 
Graden av integration växlar mellan disciplinerna. Några delar av 

projektet kan betecknas som tvärvetenskapliga, andra som mångveten-
skapliga. Innebörden av en verklig integration diskuterades inte tillräck
ligt då ansökan skrevs. De nio doktorsavhandlingarna och flertalet upp
satser är i de flesta fall disciplinorienterade men ett tvärvetenskapligt 
synsätt märks på flera håll. För att genomföra ett i djupare mening tvärve
tenskapligt projekt hade det varit nödvändigt att projektledarna själva 
deltagit aktivt i forskningen och att de åtminstone tidvis varit befriade 
från andra uppgifter. 

Genomförandet skedde under ledning av delprojektens ledare. Den över
gripande ledningens uppgift var endast att se till att gemensamma forsk
ningsseminarier och sammanträden om praktiska frågor och ansökningar 
hölls. Seminarierna skulle vara en viktig samarbetsform, men genom att 
doktoranderna inte deltog lika aktivt som projektledarna gick en del av 
den positiva effekten förlorad. Trots detta skapade projektet goda kontak
ter mellan doktorander från olika discipliner för överläggningar om ge
mensamma problem. En styrelse med ledande och granskande funktion 
fanns inte. 

Forskarutbildningen gynnades av projektet, även om man efteråt kan 
säga att doktoranderna kunde ha fått bättre utbyte av seminarierna. Det 
är dock ett betydande resultat att nio doktorsavhandlingar blev färdiga i 
projektets regi, helt eller delvis. Flertalet är disciplincentrerade, men det 
är förklarligt i utbildningssituationen. 

Den forskningsgenerativa effekten blev god vilket framgår av biblio
grafin från 1993. I alla disciplinerna märks i större eller mindre grad verk
ningar av Luleälvsprojektet. Ytterligare tre avhandlingar knyter i någon 
mån an till projektet. En viktig effekt är projektledarnas ännu positivare 
inställning och fortsatta arbete för nya tvärvetenskapliga försök. 

Den inomvetenskapliga förmedlingen har varit tillfredsställande men 
med ett minus för seminarierna. Den utomvetenskapliga förmedlingen har 
först efter den egentliga projekttiden blivit mer märkbar. Ett undantag är 
de arkeologiska undersökningarna vid Vuollerim, som började inom projek
tet men senare löpt vidare självständigt. Den uppmärksamhet, som Vuolle
rim mött i massmedia och som starkt bidragit till nya ekonomiska sats
ningar på Vuollerim, har inte någon motsvarighet i andra delar av projek
tet. Den framgångsrika vetenskapliga satsningen i hela projektet borde 
dock ha kunnat väcka större intresse utanför universitetsvärlden. 
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Utvärderingen av den första ansökan innehöll en del kritik. Med vår 
nuvarande erfarenhet kan man instämma i att projektet hade vunnit på om 
en förstudie genomförts under ett inledande år för att precisera frågeställ
ningar, teori och metod och för att diskutera vad tvärvetenskaplig 
integration egentligen innebär. Projektledarna borde ha fått tid till aktiv 
forskning, de skulle inte enbart vara handledare. Den internationella 
utvärderingsgruppens förslag var inte genomförbart. 

Ur allmän och framför allt tvärvetenskaplig synpunkt kan man lista det 
positiva och det negativa: 

Positivt 
- en omfattande publicering av doktorsavhandlingar och uppsatser; 
- forskarutbildningen gynnades; 
- den forskningsgenerativa effekten har varit stor; 
- den inom vetenskapliga förmedlingen har varit tillfredsställande; 
- projektet kunde hållas samman genom att den centrala ledningen bara 

hade administrativa uppgifter. 
- delprojektens resultat skulle troligen ha kunnat ingå i en tvärveten

skaplig syntes enligt en utvidgad definition av begreppet "tvärveten
skap". Publikationen Att leva vid älven ger en del av en sådan syntes. 

Negativt 
- en förstudie för att precisera frågeställningar, teori och integration 

saknades; 
- doktorsavhandlingarna och uppsatserna är i huvudsak disciplincen-

trerade, vilket i och för sig inte är negativt men målet var ett större mått 
av tvärvetenskaplig inriktning; 
- projektledarna hade inte möjlighet att delta med aktiv tvärveten

skaplig forskning; 
- de gemensamma doktorandseminarierna fungerade inte effektivt; 
- förmedlingen kunde ha varit bättre, ett undantag är Vuollerimunder-

sökningen; 
- en starkare central ledning, som drev den tvärvetenskapliga linjen 

hårdare, saknades; 
- en oberoende styrelse, som kunde ha gjort en fortlöpande granskning, 

saknades; 
- en internationell referensgrupp saknades. 

Resultaten är mångtydiga och delvis motsägande. Ur allmän forsknings
synpunkt vågar man påstå att Luleälvsprojektet fick ett lyckat resultat. 
Som tvärvetenskapligt projekt har det både positiva och negativa sidor. 
Det finns både disciplincentrering, mångvetenskap och tvärvetenskap i de
finitionens mening. Delprojekten har alla tre dragen i växlande omfatt
ning. I någon mån genomfördes en syntes i Att leva vid älven. Det är viktigt 
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att begreppet "tvärvetenskap" kan gälla även omfattande resultat i en vid 
syntes, fastän de enskilda vetenskaperna inte arbetat tvärvetenskapligt 
(se p. 3.1, slutet). 

4. Andra tvärvetenskapliga projekt 
En jämförelse med några andra nordiska tvärvetenskapliga forsknings

projekt kan belysa Luleälvsprojektets särart (fig. 2). Projektet Järnålders
bygd i Österbotten var starkt begränsat med ett enda preciserat problem 
som skulle lösas. Det gäller frågan om det funnits kontinuerlig bebyggelse i 
Österbotten från järnåldern genom vikingatiden och korstågstiden till his
torisk tid eller inte, svårtolkade förhållanden som ofta diskuterats i finsk 
arkeologi. Oftast har man talat om en avfolkning under vikingatiden och 
den tidiga medeltiden. Med enbart arkeologiskt material hade det inte 
varit möjligt att komma längre, däremot skulle p^leoekologiska undersök
ningar med pollenanalys och makrofossilanalys kunna ge svar. Med anslag 
från Finlands Riksdag arbetade forskare från institutionerna för arkeologi 
och ekologisk botanik vid Umeå universitet 1986-90 på problemet. Alla 
fem forskarna var väl kvalificerade från doktorand- till professorsnivån. 

Projektet byggde på att ett bebyggelsehistoriskt problem skulle kunna 
lösas med naturvetenskaplig metodik. Odlingskontinuitet och därmed 
även bebyggelsekontinuitet kunde påvisas inom regionen, men bebyggel
sestrukturen hade ändrats. (Baudou et al. 1991; Baudou 1994; kritik och 
diskussion i Fennoscandia Archaeologica IX och X, 1992 och 1993). Projek
tet var framgångsrikt, integrationen blev tillfredsställande och projektet 
slutfördes inom den angivna ramen. Men arbetsgången var inte problemfri. I 
ett längre inledande skede styrdes projektets naturvetenskapliga del i hög 
grad av redan kända arkeologiska förhållanden. Provtagningarna gav 
först inte avgörande resultat men ledde dock till en hypotes om hur pro
blemet skulle kunna lösas. När botanisterna sedan själva och från sina ut
gångspunkter tog över provtagningen kom resultaten som löste problemet. 

Gången visar en generell svårighet i den tvärvetenskapliga forsknings
processen. En disciplin kan komma att oavsiktligt styra andra discipliners 
forskning utan att någon märker missförhållandet. Risken är stor att man 
inte får andra resultat än de redan kända. De andra disciplinerna bekräf
tar då den dominerande disciplinens kanske felaktiga antaganden. Det 
som ser ut som ny forskning blir inte annat än ett befästande av gamla tan
kar. Även om integrationen är grundläggande i tvärvetenskaplig forskning, 
fordras att varje vetenskap behåller och utnyttjar sin egenart. Den tvärve
tenskapliga forskningen måste bygga på jämställdhet och förtroende för 
varandras kompetens. 

I motsats till detta väl avgränsade projekt står det omfattande tvärve
tenskapliga forskningsprogrammet Samisk og kvensk språk, historié og 
kultur som drevs i Nordnorge under åren 1981-92 med en total budget på ca 
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LULEÄLV NORRLANDS 
TIDIGA BE
BYGGELSE 

ÖSTERBOTTEN 

arkeologi 
ekologisk botanik 
ekonomisk historia 
etnologi 
historia 
kulturgeografi 
nordiska språk 

arkeologi 
C 14-forskning 
ekologisk botanik 
etnologi 
kvartärgeologi 
osteologi 
petrografi 

arkeologi 
ekologisk botanik 

NORSKA FORSKNINGS
PROGRAMMET 

DET HUMANISTISKE 
FORSKNINGSCENTER 
K0BENHAVN 

arkeologi 
etnologi 
historia 

antropologi 
arkeologi 
historia 

kvänsk/finsk språkforskning och kulturhistoria litteraturforskning 
politik, rättsfrågor och näringsliv 
religionshistoria 
samisk språkforskning och kulturhistoria 
vetenskapsteori 

Fig. 2. Deltagande discipliner i de tvärvetenskapliga projekten. 
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19 miljoner norska kronor. Initiativet kom från Norges allmennvitenskape-
lige forskningsråd. En evaluering utfördes i början av 1990-talet (Baudou et 
al. 1992). Programmet bestod av en inledande vetenskapsteoretisk fas, en 
projektdel och en tredje kompetensskapande del som skulle fylla behovet 
vid universitet, skolor och museer. I den andra fasen låg närmare 60 projekt 
som drevs med växlande framgång. 

Projekten tillhörde samisk och kvänsk (finsk) språkforskning och kultur 
med arkeologi, etnologi, historia, religionshistoria och politik med rätts
frågor och näringsliv. Deltagarnas kompetens låg från magister- till do
centnivån. Den tvärvetenskapliga basen skulle utgöras av en veten
skapsteoretisk del och gemensamma seminarier och symposier. Sådana fö
rekom dock alltför sällan och de flesta projekt arbetade för sig, den stimu
lerande tvärvetenskapliga forskningsmiljön uppstod inte så som man tänkt 
sig. Dock utgjorde Troms0 universitet en tyngdpunkt. En mängd publikatio
ner, ofta av hög kvalitet, kom ut och flera nya ämnesområden arbetades 
upp och forskningen fortsätter. 

Forskningsprogrammet från 1980 kunde ha lett till en utveckling av mo
deller för tvärvetenskaplig forskning inom humaniora. Men det saknades 
en ledning som kunde lägga ner tid på kontaktverksamhet, sammanförande 
av olika projekt i arbetsgrupper och seminarier. Integrationen brast. En an
nan kritisk punkt är att det stora programmet inte fick något internatio
nellt genomslag, då de flesta publikationerna är på norska eller samiska. 
Den stora kulturpolitiska satsningen på minoriteterna i norr hade förtjä
nat internationell uppmärksamhet. I Sverige finns ingen motsvarighet och 
det norska initiativet är rätt okänt. 

Man kommer också här in på problemet i vilken grad man skall styra 
forskningen. Det norska programmet är ett exempel på vilken stor roll poli
tiska ställningstaganden spelar även för humanistisk forskning. Bakgrun
den är 1970-talets diskussioner om minoriteternas rättigheter, som bl.a. tog 
sig uttryck i de samiska demonstrationerna vid kraftverksbygget vid Alta 
elv i Finnmark. Med den stora forskningssatsningen ville norska 
staten stärka minoriteternas kulturella ställning genom att stödja deras 
egen forskning. Men då kunde forskningsrådet knappast tillsätta en stark 
programledning, som bestämde hur forskningen skulle effektiviseras. Man 
förlorade i effektivitet men fick ändå en mycket god forskning, som till stor 
del är resultatet av samiska och kvänska forskares insatser. I detta fall 
fanns en väl genomtänkt forskningsplan, som dock inte kunde fullföljas 
helt. 

Det tredje exemplet visar också hur samhällets åtgärder kan påverka 
forskningen. Det är det tvärvetenskapliga Norrlands tidiga bebyggelse, 
NTB, som i huvudsak arbetade 1968-75. Vattenkraftutbyggnaden i Norr
land ledde till tre decenniers intensivt arkeologiskt fältarbete som gav ett 
enormt fyndmaterial som måste bearbetas. I projektet, som bekostades av 
Riksbankens Jubileumsfond, samarbetade den arkeologiska institutionen 
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vid Stockholms universitet, Riksantikvarieämbetet, Nordiska museet 
(etnologi), Sveriges Geologiska Undersökning (kvartärgeologi och petro
grafia C 14-laboratoriet vid Uppsala universitet och institutionen för 
ekologisk botanik vid Umeå universitet. En kortfattad utvärdering gjordes 
av den tidigare nämnda internationella utvärderingsgruppen 1984 (HSFR 
NFR 1984:18 f.). Materialet var upptaget av arkeologer utan samarbete 
med andra forskare. 

Projektet hade föregåtts av ett par års arbete med kontinuerliga diskus
sioner och försök till bearbetning. Målet var att lösa en rad frågor rörande 
bebyggelseutvecklingen i Norrland från den första kolonisationen till 
övergången mellan förhistorisk och historisk tid (Biörnstad 1968). Det 
fanns preciserade problemställningar som styrde de kompletterande arkeo
logiska och ekologiska fältundersökningarna. Projektet har drag av både 
mångvetenskap och tvärvetenskap. Samarbetet i fält mellan arkeologi, 
ekologisk botanik och kvartärgeologi kan klassificeras som integrerad 
tvärvetenskap. Projektet har ett speciellt intresse såsom föregångare till 
Luleälvsprojektet. Det fanns ett nära samarbete mellan arkeologi, ekolo
gisk botanik och i viss mån etnologi och en stark anknytning till Umeå uni
versitet genom ekologin. 

Ett fjärde exempel utgår liksom det norska från en stor statlig, medveten 
satsning. I sin forskningspolitiska redogörelse till Folketinget 1984 under
strök den danska regeringen humanioras stora betydelse för samhällsut
vecklingen. Man ville bryta ner de gamla disciplinbaserade forsknings
strukturerna och skapa ett center med friare organisation och säker finan
siering. Statens Humanistiske Forskningsråd valde efter sökningsförfa
rande ett center med temat Tradition og förnyelse. Centrets styrelse be
stämde sedan vilka projekt som skulle stödjas. Under 1986-90 gavs anslag 
till 17 forskare i ett till tre år. Alla måste arbeta i centrets lokaler i an
slutning till humanistiska fakulteten vid Köpenhamns universitet. Budge
ten var 16 miljoner danska kronor. En evaluering gjordes hösten 1990-våren 
1991 (Baudou et al. 1991, en sammafattning av Baudou 1995). 

Temats stora bredd gjorde att projekten kom att ligga mycket långt från 
varandra i sitt ämnesval, även om huvudtemat var tradition och förny
else. Projekten låg inom antropologi, arkeologi, historia och litteraturve
tenskap med vid spridning i tid och rum. Den gemensamma arbetslokalen, 
de regelbundna och täta seminarierna där alla deltog och de många in
bjudna gästforskarna skapade en inspirerande forskningsmiljö med inten
siva diskussioner. Man gav gemensamt ut en rad vetenskapliga men lätt
lästa publikationer rörande tradition och förnyelse liksom symposieskrif
ter. Men denna livliga kollektiva aktivitet orsakade också en spänning 
gentemot den egna forskningsuppgiften, som riskerade att få för litet tid. 
Den tvärvetenskapliga ansatsen låg i teoridiskussionerna och i den gemen
samma skriftutgivningen. Men kontakterna med heminstitutionerna blev 
ültför svaga och återföringen från den inspirerande miljön fungerade inte. 
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Det mest positiva i detta tvärvetenskapliga försök är forskningsmiljön. 
De djupgående diskussionerna om metod och teori påverkade säkert de en
skilda projekten, där ligger integrationen. Sannolikt har den idérika och 
ifrågasättande miljön fått verklig betydelse på lång sikt i deltagarnas 
fortsatta forskning. Möjligen skulle verkningarna blivit ännu positivare om 
centrets ledare och styrelse spelat en aktivare roll i planläggning och sam
ordning. 

5. Sammanfattande synpunkter 
De fem forskningsprojekten har av ledarna betecknats som tvärveten

skapliga. Granskningen visar dock att alla har drag av både disciplincen-
trering, mångvetenskap och tvärvetenskap, minst av det sistnämnda. 
Översikten ger ett intryck av den stora variationen i försöken med tvärve
tenskaplig forskning med humanistisk inriktning. 

Österbottenprojektet är starkast tvärvetenskapligt integrerat. Det är li
tet jämfört med de övriga och koncentrerat till ett enda problem med en
dast två integrerade vetenskaper. Diskussionerna fördes gemensamt ända 
från den första planeringen. Men just i detta renodlat tvärvetenskapliga 
arbete märktes svårigheten att på samma gång hålla fast vid vetenska
pernas integration och deras självständighet. Lärdomen var att ingendera 
vetenskapen fick dominera i utarbetandet av de hypoteser som styrde ar
betet. Det paradoxala är alltså att i ett tvärvetenskapligt företag måste 
varje vetenskap bevara sin självständighet och ändå vara gränsöverskri
dande. 

Norrlands tidiga bebyggelse (NTB) utgick från ett omfattande material 
som var upptaget vid arkeologiska utgrävningar utan samarbete med an
dra vetenskaper. I efterhand deltog andra discipliner för att lösa problem 
som materialet aktualiserat. Vid bearbetningen utfördes också komplette
rande fältundersökningar för att reda ut bestämda problem i nära samar
bete mellan arkeologi, ekologisk botanik och kvartärgeologi. Denna del 
var gränsöverskridande och tvärvetenskaplig.. 

Det norska forskningsprogrammet har haft en starkare samhällsan-
knytning än de övriga. Utan tvekan har man lyckats stärka de samiska 
och kvänska minoriteternas loilturella ställning. Programmet avviker från 
de övriga också genom sin långvarighet och satsningen på kommande tjän
ster. Programmet hade inte bara ett vetenskapligt mål utan också ett kul
turellt. Den genererande effekten gäller både forskningen och en del av 
kulturlivet i Nordnorge. De många projekten hade mycket olika karaktär. 
Det sammanhållande elementet skulle vara den teoretiska grunden. I den 
delen fanns en tvärvetenskaplig ansats som dock inte spelade någon roll 
vid genomförandet. Programmet kom att bestå av en mängd sidoordnade 
projekt som nästan alltid kan betecknas som disciplincentrerade. 
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Det humanistiska forskningscentret vid Köpenhamns universitet hade 
också en medveten samhällsanknytning genom att regeringen underströk 
humanioras betydelse för samhällsutvecklingen. Det som i övrigt utmärker 
centret är den starka betoningen av teori och kravet på kollektiv samver
kan. Integrationen gäller den starkt betonade teoretiska grunden. 

Luleälvsprojektet blev tvärvetenskapligt, mångvetenskapligt och dis-
ciplincentrerat. Den övergripande målbeskrivningen innehåller en mängd 
problem som bara ofullständigt preciserades i delprojektens ansökningar. I 
huvudsak kan projektet klassificeras som mångvetenskapligt. Försöken att 
sammansmälta delprojektens resultaten visade att det skulle vara möjligt 
att arbeta sig fram till en tvärvetenskaplig syntes trots att delprojekten i 
huvudsak inte varit integrerade. 

Även i genomförandet är Österbottenprojektet tvärvetenskapligt. Det
samma gäller Norrlands tidiga bebyggelse i de kompletterande delarna. 
Det humanistiska forskningscentret i Köpenhamn har flera intressanta 
tvärvetenskapliga drag i genomförandet, medan det saknas i det norska 
forskningsprogrammet trots en avsedd tvärvetenskaplig grund. I Luleälvs
projektet finns en tvärvetenskaplig strävan i genomförandet av de delar av 
projektet som hade definierade tvärvetenskapliga problem. 

Resultatet av diskussionen kan sammanfattas i en serie punkter. Till 
förprojektet (planläggningen) och genomförandet lägges en tredje fas, den 
tvärvetenskapliga syntesen: 

Förprojektet (planläggningen) 
- är problemet avgränsat eller hur skall det avgränsas? Detta är avgö

rande för projektets förlopp. 
- vilka metoder kan respektive vetenskap använda? 
- intern kritik: har någon vetenskap dominerat överläggningarna så att 

andra synpunker inte kommit till sin rätt? 
- projektledarens befogenheter bestäms; 
- en utomstående och oberoende styrelse tillsätts om projektet är så stort 

att det anses befogat; 
- en referensgrupp utses. 

Genomförandet 
- projektledaren och delprojektledarna skall kunna delta i projektet 

med egen forskning och helt eller tidvis avkopplas från andra arbetsupp
gifter; 
- obligatoriska gemensamma seminarier hålls och helst även interna

tionella symposier; 
- forskarna måste hålla nära kontakt med moder institutionerna; 
- en styrelse följer projektets gång och gör återkommande utvärderingar; 

47 



- styrelsen diskuterar och beslutar hur den externa förmedlingen, infor
mationen, skall skötas; 
- en extern utvärdering görs mitt i projekttiden så att eventuella korrige

ringar kan ske, en utvärdering görs en tid efter projektets avslutning, bl.a. 
bör den generativa effekten bedömas. 

Den tvärvetenskapliga syntesen 
Tvärvetenskaplig humanistisk forskning existerar, men den är otvivel

aktigt svår att genomföra. Förutsättningarna är olika inom skilda ämnes
områden. Det gemensamma är att det aktuella problemet måste vara klart 
definierat om två eller flera vetenskaper skall kunna arbeta integrerat. I 
ett stort projekt med vida problemställningar kan vissa problem avgränsas 
och bearbetas tvärvetenskapligt, i övrigt arbetar projektet disciplinorien-
terat och/eller mångvetenskapligt. Enligt den vanliga definitionen skall 
resultatet av de samarbetande, integrerade disciplinernas ansträngningar 
bli mer än summan av vad de enskilda disciplinerna kan tillföra. Känne
tecknande för ett tvärvetenskapligt problem är då att det inte kan lösas på 
grund av den nutida uppdelningen av vetenskaperna. Den grundläggande 
svårigheten i tvärvetenskaplig forskning ligger just här: Traditionerna 
inom de etablerade vetenskaperna är så stark att det kan vara svårt för ut
övarna att gå över ämnesgränserna och se nya vägar. 

Det finns ännu en form av tvärvetenskap som man kan träffa på i huma
nistisk forskning. I de stora projekten med både disciplincentrerad forsk
ning, mångvetenskap och tvärvetenskap når man ibland resultat som kan 
sammansmältas i en tvärvetenskaplig syntes. Den integrerade syntesen 
ligger på en nivå över de enskilda, icke integrerade disciplinernas resul
tat. Denna form av tvärvetenskap är ännu svårare att nå fram till än den 
sedvanliga och kan kanske kallas en idealiserad forskning, men den är inte 
omöjlig att genomföra. Värdeladdningen som ibland ligger i uttrycket 
"tvärvetenskaplig forskning" går troligen tillbaka på att denna forskning 
är svår att genomföra. Men stora svårigheter kan ligga i vilken typ av 
forskning som helst och värderingen är alltid beroende av projektets ny
hetsvärde och i vilken grad det ger upphov till fortsatt forskning. 

Anmärkning 
Uppsatsen utgår från min rapport till Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond i janu

ari 1994, Luleälvsprojektet som tvärvetenskap: en utvärdering. Omarbetad och förkor
tad publicerades den i uppsatsen "Tvärvetenskap utvärderad - resultat av några 
stora nordiska projekt" i ivärvetenskap och disciplinerna utgiven av Forum för tvär
vetenskap, Umeå universitet, 1995. Luleälvsprojektets tvärvetenskap diskuterades 
också via ett seminarium inom projektet "Kulturgräns norr" i februari 1997. 

En artikel om tvärvetenskaplig forskning mecf ett norrländskt exempel har publice
rats av Noel Broadbent, "Samarbejde i forskningen" i Forskning i Gr0nlana, tusaat, 
2/1996. Exemplet är "Sälfångstprojektet" som pågick 1985-89 vid Umeå universitet 
med arkeologer, historiker, språkforskare, etnologer, geografer och botaniker som del
tagare. 
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