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Inledning
I samband med Rolf Sollis 60-årsdag har vi bjudit in våra kollegor till att delta 
i en mindre festskrift till vår vän och kollega. Rolf har som vi alla vet många 
strängar på sin lyra: undervisning, forskning, prefektskap, föreståndarskap 
med mera. Han är även verksam inom en rad olika organisationer: 
Förvaltningshögskolan, KFI, GRI, Högskolan i Borås för att nämna några. 
I denna skrift blandas därför personliga och forskningsmässiga texter och 
bilder. För att få någon riktning på texten har vi tagit utgångspunkt i en av 
Rolfs produktivitetsnormer, nämligen idén om de 800 orden. Bakgrunden 
till idén om skriften blir därmed hans idé om hur forskning kan genomföras 
i vardagen. 

Inom sin verksamhet vid GRI har Rolf Solli gärna fört fram en 
produktivitetsnorm för forskning. Den lyder som följer: en bra dags arbete 
består av 800 ord. Målet är att dagligen skriva detta antal ord. Det är dock 
ingen kvalitetsnorm – nästa dag kan man ta bort sina 800 ord och börja 
om. Orden kan vara en utskriven intervju, en sammanfattning av tidigare 
forskning, eller någon annan del i forskningsarbetet. Huvudsaken är just att 
det blir ett antal ord på valfritt språk, varje dag. 

Bakgrunden till de 800 orden är ungefär så här: Sten Jönsson som var 
föreståndare 1998 till 2003 har hävdat att normen under hans tid var 750 
ord. Under Rolfs föreståndarskap har antalet blivit 800. Några menar att ett 
rimligt antal är 1000. För personer som just påbörjat sin forskning kan det 
vara bra om normen börjar på 300 eller 400 ord och att man sedan arbetar sig 
upp. Liksom med många andra arbetskapaciteter behöver man även träna sig 
på att skriva i ett visst tempo.  

Som andra normer kring ledarskap reser även normen om de 800 orden. 
Kollegor i Italien hävdar till exempel att de hört att normen för högproduktiva 
forskare vid GRI är att skriva 2000 till 3000 ord per dag. Här vill vi dock 
betona att detta är ett rykte: normen är 800, varken mer eller mindre. Den 
som känner sig osäker på om 800 är en rimlig nivå kan för all del pröva att 
skriva 2000 till 3000 ord någon dag. Det kan nog klaras av, inte minst när 
det handlar om att transkribera intervjuer. Om man däremot dagligen ska 
leverera ett jämnt antal ord, är vår erfarenhet att det i längden är mer effektivt 
att hålla sig till de 800. 

En annan vanlig fråga är: ”- 800 ord, hur mycket är det?”  Nu menar ofta 
den som frågar hur många sidor 800 ord är. Den som tänker till lite vet att det 
beror på typsnittsstorlek och radavstånd. En vanlig boksida brukar innehålla 
250 till 300 ord. (En än mer relevant fråga i sammanhanget är hur många 
ord som går in på en elektronisk sida – i våra iPads, smartphones, weblästa 
tidningar et cetera. Denna fråga är det dock få som ställer.) Man kan även 
fråga hur lång tid det tar att skriva 800 ord. Svaret på det är att det beror på 
vad man skriver.

Att skriva 800 ord per dag kräver vissa tekniker. För det första måste många av 
oss förbereda vad som ska skrivas, till exempel genom att läsa intervjuutskrifter, 
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andra studier eller på annat sätt gå igenom forskningsmaterial. Kanske 
behövs det en anteckning här och var. För det andra måste man ge sig själv 
lite utrymme att fundera på det som ska printas ned. Härmed är det bra om 
det första steget görs lite tidigare än steg nummer tre. För det tredje är det 
bra, men inte nödvändigt, att ha en fast skrivtid varje dag, till exempel efter 
21.00-versionen av Aktuellt. Möjligen är det bekant att Rolf kommer igång 
just den tiden. Andra skriver bäst på morgonen eller på eftermiddagen, men 
det är som sagt individuellt. 

De som deltager i denna skrift har ägnat 800 ord – ibland mer och ibland 
mindre – för att skriva något om hur Rolfs arbete och värv påverkar dem. 
Det handlar inte bara om en dags arbete – att få ihop 800 bra ord kan 
kräva några dagar. Vi har bjudit in till olika typer av texter, och även bilder. 
Resultatet har blivit tre teman, Rolf som professor, Rolf som person och Rolf 
som planerare. Dessa är enbart tre övergripande kategorier. Den som skriver 
om Rolf som professor kommer oundvikligen in på hans personlighet, den 
som diskuterar Rolf planeraren kommer oundvikligen in på forskningsfrågor 
som väl kan sorteras i kategorin Rolf som professor och så vidare. Likväl. 
Temat ”professor” inleds med ett par betraktelser från tidigare handledare 
och nuvarande arbetsgivare. Självklart finns här även ett avsnitt från före detta 
och nuvarande doktorander. Vidare finns här några delar om Rolfs forskning. 
Två teman handlar om mer övergripande om forskning som bedrivs inom 
ramen för Rolfs regi inom GRI, som till exempel polisforskning och bankers 
risktagande. Här finns också – äntligen! – med grund i filmstudierna en 
slutteori om ledarskap. Det är resultat som är häpnadsväckande, speciellt i 
ljuset av en metanalys med tydliga slutsatser.

Temat ”person” berättar en del om Rolf som kollega, vilket innefattar 
till exempel samarbete med Rolf och vad som kan göra honom irriterad, 
en kommentar om 42, bilval, sandalbärandet, och en lista på några motton 
som Rolf kan bära med sig.  Här finns även exempel på inslag i det ständigt 
pågående integrationsarbetet med post-docar och kollegor från andra 
institutioner som Rolf länge ägnat sig åt. Dessa mer etnografiska berättelser 
ger både utomståendes bilder av ”svensken” som ständigt upptagen med 
vädret, prosecco och familjen, men även icke-skåningars bilder av ”skåningen”: 
gemytlig, generös och ständigt överallt. 

Slutligen, temat ”planerare” innefattar först och främst två reflektioner 
kring de 800 orden. Kanske blir det lättare med ”ANDRZEJEWSKI”, och 
möjligen går det fortare på franska. Detta följs av en rapport från planering 
av forskning ”down-under”, planering av föreläsningar, och till sist, en del om 
hur man kan arbeta med tvärvetenskapliga forskningsinstitut.  

Kära Rolf, med detta framför vi våra varma gratulationer på födelsedagen! 
Till er andra önskar vi trevlig och inspirerande läsning om vårt akademiska 
arbete.

Anna Cregård och Ulla Eriksson-Zetterquist





Del I 
Professor Rolf Solli





800 ord till Rolf Solli 
Redaktörer: Anna Cregård och Ulla Eriksson-Zetterquist

13

Till  Rolf

Sten Jönsson

Jag träffade aldrig damen i Stenstorp som var chef för Individ- och 
Familjeomsorg i den delen av kommunen. Men Rolf beskrev henne så målande 
att jag tycker jag känner henne ganska väl. Det var på hennes kontor, inhyrt 
i ålderdomshemmet, som Rolf upptäckte Allföreningen. Han upptäckte den 
därför att han kunde bokföring. Här var det fråga om enkel bokföring (eller 
var det kassaboken?) och ”snabba cash” som placerades i ett sådant kassaskrin 
av plåt som små föreningar håller sig med!

Rolf släppte (bara tillfälligt) frågeformuläret om hur befattningshavare ute 
i verksamheten använder de månatliga resultatrapporter de försågs med i hans 
projekt och fångade upp Allföreningen. Vad var det här för fenomen? En äldre 
gentleman hade kommit in med en packe pengar i nypan och sagt något om 
”dagens skörd”? Det visade sig att de gamla drev en affärsrörelse vid hemmet. 
Bakgrunden var att föreståndaren för hemmet hade köpt trädgårdsmöbler. 
Då hade lanthandlaren blivit förgrymmad för att han gått till kooperationen 
– deras pris var billigare – i stället för hans butik. Han blev så förgrymmad 
att han sade upp avtalet om att driva kiosken vid hemmet. Det var då som ett 
piggt par på hemmet tog över kiosken. De blev snart varma i kläderna och 
expanderade. De tog över kommunens inköp av hobbymaterial till hemmet, 
ordnade folkdans, organiserade bussresor för överskottet. Så småningom 
fick man höra att de tänkte starta servering på terrassen till grannhemmet. 
En f.d. (nja han var det förstås fortfarande) snickare på hemmet höll på att 
bygga en pub i källaren. Den hade blivit sponsrad med ölglas av ett bryggeri. 
Rolf tyckte att det minsta vi kunde göra var att ställa upp med en dart-tavla. 
Det tyckte jag också. (Finns det preskriptionstid för vad man får använda 
forskningsanslag till?)

Man måste kunna mycket om och förstå det normala för att upptäcka det 
onormala. Vi kan lära oss nya saker av det onormala. Jag är övertygad om 
att de flesta doktorander i Rolfs situation inte hade upptäckt Allföreningen. 
Denna symbol för livskvalitet på hemmet och beviset för att här hade vi goda 
verksamhetsledare som insåg värdet av aktivitet för de gamla. Korruption och 
brott mot både den ena och den andra föreskriften, säger vän av ordning! 
Livskvalitet på hemmet förefaller väga tyngre!

Jag vill tacka Rolf för den upplyftande (indirekta) erfarenheten av 
Allföreningen. Jag har veterligen inte varit i närheten av hemmet eller träffat 
någon av aktörerna – eller var den där chefen för Individ- och Familjeomsorg 
närvarande vid disputationen? Kommer inte ihåg och man vet aldrig med 
Rolf – men historien om Allföreningen är ett minne för livet. Livskvalitet 
skapas ofta utanför de uppdragna ramarna.
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Svårigheten att se det speciella och intressanta när det dyker upp framför 
ens ögon gör att många forskare drar sig för att ge sig ut i verkligheten och se 
med egna ögon. Forskarutbildningen och publiceringskriterierna gör att man 
vill komma väl förberedd till fältet i den meningen att man bara är intresserad 
av det som är relevant enligt den teori som för närvarande är gångbar. 
Oplanerade upptäckter är till för prinsar i Österlandet (Ceylon) vid namn 
Serendipity. Enligt sägnen gav sig Serendipity, maskerad, ut på upptäcktsfärd 
i sitt land för att se hur läget var i kungariket. Han upptäckte då saker som 
behövde åtgärdas men som inte hans tjänstemän hade rapporterat. Våra 
teoretiska föreställningsramar är ofta som de där tjänstemännen, de hindrar 
oss från att se lika ofta som de hjälper. Man måste vara på alerten. Rolf har 
under den långa tid jag känt honom varit ovanligt mycket på alerten.

Är man inte så alert som Rolf hjälper det att spela in situationer (audio 
eller video) så att man kan betrakta förloppet igen och igen tills man ser 
mönstret (förhoppningsvis inte en hallucination). När man ser mönstret kan 
man så applicera den teori som verkar passa. Vi har väldigt många teorier i 
samhällsvetenskap!

Detta gäller tidiga skeden i en forskningsprocess. Senare kan man pröva 
hypoteser och förhoppningsvis sortera bort felaktiga teorier – det är därför 
man testar – för att eliminera fel! Men skall man hitta nya fenomen och 
infallsvinklar då kan ett igenkänt mönster vara bästa stimulatorn. Det är ju 
fråga om igen-kännande även när man ser Allföreningen första gången, när 
man ser ett mönster. Det krävs alltså en viss ihärdighet för att kunna sätta 
sig i den situationen att man har chans att se mönster. Till en början ser man 
bara kaos. ”What is going on here?” Men efter att man iakttaget en stund – 
flera månader kanske – börjar man se saker som upprepar sig och som hänger 
ihop. Man börjar förstå och kan då sätta ord på vad man ser (klä fenomenet 
i begrepp). Ibland måste man kunna visa för respondenterna i fältet att man 
är ”kompetent” för att få tillgång till information. Antropologen Kirsten H. 
berättar att när hon studerade isländska bönder ”förklädd” till mjölkpiga kom 
framgången i datainsamlingen först när hon hade visat sig kompetent i sin 
roll (fram till dess hade hon behandlats som en turist och blivit tilltalad som 
vore hon ett barn). Kvittot på kompetens bestod i att hon drev korna till ett 
nytt bete. När hon kommit över olaten att betrakta ko-flocken som en flock 
och istället såg korna som individer, då kunde hon hålla ihop det hela! När 
respondenterna såg det kom relevant information.
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Kluriga, halvkritiska och oftast konstruktiva frågor

Björn Brorström

Rolf och jag träffades första gången hösten 1982 och har alltså firat 30-års 
jubileum som nära vänner och kollegor. Rolf är en sådan vän som finns där 
om det skulle vara något, vi talas inte vid varje dag, men om det skulle behövas 
finns han där.

Vårt första möte var på en av våra kommande gemensamma arbetsplatser. 
Rolf var då verksam som klinikintendent vid Östra sjukhuset i Göteborg 
och gick en påbyggnadsutbildning i offentlig förvaltning som gavs av 
Förvaltningshögskolan. Jag var verksam vid företagsekonomiska institutionen, 
medverkade i utbildningen och förläste om min avhandling om kommunala 
bokslut. Det var en avancerad grupp där särskilt en person med påtaglig 
skånsk dialekt stack ut med kluriga och halvkritiska frågor, det gav spänst åt 
seminarierna. Det har också blivit ett adelsmärke för Rolf att vända på saker 
och ting och ifrågasätta det till synes för givet tagna. Oftast konstruktivt! 

Mycket riktigt. Efter avslutad kurs hörde en person av sig för att diskutera 
hur forskarutbildning fungerar och om det fanns något spännande projekt 
som väntade. Jag hade precis disputerat och planerade för fortsättningen 
och efter några möten med Rolf bestämde vi oss för att söka pengar för ett 
projekt om att reformera den kommunala planeringen. Hur kom vi på det? Vi 
fick inga pengar, däremot sedermera pengar för att studera den tidens stora 
reform kommundelsnämnder. Så var då vårt yrkesmässiga samarbete etablerat 
och Rolf påbörjade sin resa mot en licentiatuppsats om decentralisering och 
kommundelsnämnder med Sten Jönsson som huvudhandledare och mig vid 
sidan av.

Det visade sig att vi nästan bodde grannar. Vi hade barn i samma ålder, på 
samma skola och våra fruar arbetade båda inom sjukvården. Vi började umgås 
i familjerna och en stark vänskap utvecklades. Sommaren 1986 åkte vi på en 
gemensam semesterresa till Danmark, en del i semestern var att Rolf och jag 
skulle få lite tid till att planera och resonera om våra pågående och planerade 
projekt. Inspirerade av Oucchi var metoden att försöka beskriva och förklara 
allt vi sett i fyrfältmatriser. Vi var så nära kvadromani någon kan komma. Men 
vi fick med oss hem en uppsättning matriser som vi haft stor användning av. 

För att samla ihop vår forskning om kommuner skapade vi i slutet av 
1980-talet en arbetsenhet som vi kallade Kommunforskningsinstitutet. Vi 
placerade direkt två projekt under den kappan. Båda var studier i Falköpings 
kommun och där uppfattade de att Kommunforskningsinstitutet var något 
riktigt stort. De två projekten var de enda vi hade. Hursomhelst så var 
studierna i Falköping starten på det som utvecklades till Kommunforskning i 
Västsverige där Rolf och jag varit verksamma med olika intensitet under alla 
år och fortfarande är verksamma inom. 
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Under ett antal år var vi mycket aktiva i utvecklings- och utvärderingsprojekt 
i en mängd olika kommuner och landsting. Rolfs grej var lokal ekonomi, 
det vill säga att förse verksamhetsansvariga med rätt ekonomisk information 
på deras villkor, min grej var att skapa ordning och reda genom tydliga 
ansvarsenheter. Rolf var verksamhetsansvarigas bästa vän och jag var bästis 
med ekonomicheferna, tillsammans var vi de akademiska konsulterna. Vår 
speciella idé var att göra forskning av all den empiri och den erfarenhet som vi 
fick. Genom att koppla samma olika studier fann vi mönster och kunde utveckla 
förklaringar och förståelse. I bland hade vi nytta av våra kvadromaniska dagar 
i Danmark.

Rolfs styrka är att ta vara på intressanta omständigheter i olika typer 
av organisationer och sammanhang. Föra samman dem till intressanta 
beskrivningar och tematiska slutsatser. Hans styrka är också att föra ut 
resultaten till användarna. Han är en lysande föredragshållare, en av de allra 
bästa. Han har en förmåga att provocera med skånskt gemyt. Ibland har jag 
undrat hur han vågar säga så, men alla lyssnare tycks alltid förstå budskapet 
och acceptera att det beskrivs aningen grovt. 

Några år in på 90-talet blev Rolf prefekt på Förvaltningshögskolan och 
efter några år kom jag efter på en nyinrättad professur. Tillsammans med 
några kollegor byggde vi under Rolfs ledning upp forskarutbildningen vid 
Förvaltningshögskolan och vi fick riktigt bra snurr på verksamheten. Vi var 
oerfarna men det kompenserades med vilja och entusiasm. Efter ett antal 
år tillsammans på Förvaltningshögskolan skiljdes våra vägar. Rolf gick till 
Handelshögskolan och blev chef för Gothenburg Research Institut och jag 
hamnade på Högskolan i Borås. 

Högskolan i Borås är ett intressant lärosäte och i vår utveckling behöver 
vi medarbetare som Rolf. Efter att ha fört lite allmänna samtal om samarbete 
så iscensattes rekryteringskampanjen. Ärtsoppa och pannkakor på anrika 
Officersmässen; inbjuden av styrelseordföranden; och i välkomstkommittén 
när vi anlände till mässen fanns också tidigare översten på regementet Sven 
Wergård, tillika Rolfs morbror. Ett sådant arrangemang gick inte att stå emot 
och Rolf valde att komma till Högskolan så nu är vi på samma ställe igen. 
På våra professorskollegier sitter det numera en trevlig skåning och ställer 
kluriga, halvkritiska och oftast konstruktiva frågor. 
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Stolleland. Av DD

Dennis Töllborg

Sverige är ett av de få länderna i västvärlden som saknar en samlad 
polisforskning, en polisvetenskap. 

Ett av skälen är starkt motstånd från polisfackets sida, ett annat är den 
beröringsskräck som drabbar maktens män och kvinnor så snart det handlar 
om polisen. Istället har vi fått fokus på kriminologi. 

Den främsta polisforskningen i Sverige just nu bedrivs vid Linnéuniversitetet, 
kring Rolf Granér, och – naturligtvis – av Stefan Holgersson i Linköping. 

De tre senaste arbetena jag själv producerat är trilogin kring polisens rätt 
till våldsanvändning, internutredningsverksamheten och frågan om illojal 
maktanvändning. Det är rapporterna En man i grön hatt, Uppdraget samt 
avslutningen Älska din navel. 

I Uppdraget presenteras bl a det danska systemet med s.k. notissage. 
Det innebär att den som anser sig ha blivit felaktigt behandlad av polisen, 
oberoende av hur och oberoende av hur allvarligt det påstått felaktiga 
beteendet kan eller bör betraktas, kan vända sig direkt till den berörda 
polismyndigheten. Ett sådant klagomål skall kunna ske såväl skriftligt 
som muntligt. Här ser vi hur ett så högt tal som 69 % av de klagande är 
nöjda med behandlingen av deras klagomål, och därmed blir polisens bästa 
advokater och kommunikationsdirektörer, istället för deras fiender. Så ökar 
man tjallet, och därmed polisens uppklarningsprocent, särskilt när gäller s 
k vardagsbrottslighet. Den enda kvalificerade och på vetenskap grundade 
empiriska undersökning som skett av svenska klagomål, utförd av Rolf Granér 
och hans kollegor, visar att uppemot 90 % av alla klagomål som riktas mot 
polisen är just trivialfall. Detta är resultat som entydigt korrelerar mot all 
internationell forskning på området, och som effektivt tar död på myten om 
att det i huvudsak är, på svenska ”rättshaverister”, på kinesiska ”rättssökare”, 
som klagar. Det är alltså något som vi vet, inte som vi tror eller tycker! En 
respektfull och professionell hantering av dessa klagomål är därtill sannolikt 
mer betydelsefull som förtroende- och kulturskapande än de marginalfall där 
den massmediala uppmärksamheten normalt är som störst. 

I Älska din navel (december 2011) presenterades empiriska resultat 
som rätt dramatiskt pekade på sambandet mellan en fungerande 
internutredningsverksamhet och polisens möjligheter att klara upp brott. När 
man infört ett system i Tasmanien, som liknade det av oss föreslagna, kunde 
man över en tolvårsperiod se en minskning av antalet formella klagomål 
mot polisen med 77 %. Och inte bara det; erfarenheterna från Tasmanien 
visar också omedelbar effekt på brottsbekämpningen – polisen får respekt, 
och därmed förtroende. Sedan man införde systemet i Tasmanien har alltså 
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inte bara antalet klagomål mot polisen kraftigt reducerats, brottsligheten har 
under samma period halverats och uppklarandeprocenten stigit från 17 till 
46! Utan kommunikationsdirektörer, etikspel eller tramsiga ”studiebesök” 
till New York och myten om nolltolerans. Undersökningen presenterades av 
Porter, Prenzler och Flemming i en internationell tidskrift i december 2012 
(Policing & Society, 22(4): 426-447, December 2012), men de var generösa 
nog att låta mig citera och presentera siffrorna redan tolv månader tidigare. 
Svensk forskning inom policing var alltså etta, om än på lånade gracer, och 
vad hände …

Vid vårens nationella seminarium i Uppsala, med målet att försöka få till 
stånd en samlad polisforskning även i Sverige, var jag den ende representanten 
från Göteborg. I övrigt var det representanter från de flesta av landets 
universitet och högskolor, poliser i chefsställning från hela landet, och så 
några politiker, däribland Johan Pehrsson, folkpartiets talesman i rättsfrågor. 
Jag frågade honom, som satt i polisutredningen och justitieutskottet, om 
han kände igen siffrorna. Det gjorde han inte! Vilket land handlar det om, 
frågade han, när jag gav honom lappen med siffrorna. Delstaten Tasmanien 
i Australien, svarade jag. Jaså, skrattade han till, knycklade ihop lappen och 
slängde den. 

Kanske gav han därmed också svaret på varför vi står där vi står, så pinsamt 
efter våra internationella kollegor, både i forskning om och i effektivitet hos 
polisen. Tre centrala figuranter är uppenbarligen totalt ointresserade: 

•	 politikerna, som inte orkar läsa eller i vart fall inte vill veta, 
•	 forskarna, som bara suktar efter socker, dvs pengar till egen 

forskning, och 
•	 polisen, i vart fall ledarskapet inom polisen. 

Alla har de gemensamt att de bara är intresserade av att främja egen karriär och 
säkra egen etablerad position, och då kan empiri bara uppfattas som hotfull. I 
vår tids rädsla för kvalité är allt ändå bara ”sociala konstruktioner”, och vem fan 
bryr sig om polisen annat än som instrument för egen framgång. Det är som 
polisaspiranterna snart lär sig, så snart de börjat på skilsmässoskolan i Solna: 
”Nu har du fått världens bästa jobb i världens mest korkade organisation. 
Spräck nu för fan inte ackordet!”

Varmt välkommen till Stolleland.
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I offentlighetens l jus

Sara Brorström och Pierre Donatella

Lägger man ihop tiden som vi har känt Rolf blir det många år. Sara har 
faktiskt känt Rolf under större delen av sitt liv och då framförallt som sina 
föräldrars kompis eller sina kompisars pappa. Pierre har inte känt Rolf riktigt 
lika länge. Det var först under det nya milleniet de lärde känna varandra och 
det hela började med Pierre som betrodd hundvakt. På senare år har även 
professionella relationer utvecklats, inte minst då vi båda har erfarenhet av 
Rolf som handledare på forskarutbildningen. Dessutom har samarbetet på 
Kommunforskning i Västsverige inneburit gemensamma projekt, seminarier 
och mycket annat spännande. Vi har med andra ord sett olika sidor av Rolf 
under en ganska lång tid.

Utifrån ett akademiskt perspektiv är det framförallt två omständigheter 
som vi anser utmärker Rolf. Det ena är att han har ett omfattande nätverk 
inom akademin, både på ett lokalt och globalt plan. Detta nätverk förefaller 
dessutom vara under kontinuerlig tillväxt då han har en förmåga att 
introducera nya personer, såsom nyblivna doktorander. Dessutom ser han till 
att personerna i nätverket träffar varandra. Det skapar goda förutsättningar 
att delta på seminarier och knyta kontakter med andra forskare. Rolfs 
stora nätverk har för oss medfört möjlighet att spendera tid utomlands och 
publicera sig tillsammans med andra. Med Rolf som handledare förblir man 
aldrig anonym.

Den andra utmärkande omständigheten är att Rolf har många idéer om det 
akademiska livet och hur det bör levas. Vissa av dessa idéer är kontinuerligt 
återkommande. Rolf upprepar dem på seminarier, i fikarummet eller i andra 
sammanhang där han finns med. Idéerna är således att betrakta som stabila. 
En del är tillräckligt stabila för att kunna benämnas Rolfs akademiska normer.

En sådan norm är att det kan vara precis tvärtom. ”Vad händer om man 
sätter ett inte framför?” är en inte helt ovanlig fråga som Rolf levererat vid 
handledning och därigenom bidragit till relevant problematisering och 
ifrågasättande. Det hela görs ofta på ett klurigt och underfundigt sätt, vilket 
är en alldeles nödvändig förutsättning för att på ett framgångsrikt sätt kunna 
följa denna norm. En annan norm utgörs av samspelet mellan forskning och 
undervisning. Forskning sker enligt Rolf för att möjliggöra undervisning. 
Eller så kan man vända på resonemanget och hävda att undervisning av hög 
kvalitet förutsätter forskning. Genom åren är det många kommunalekonomer 
som har utbildats av Rolf och ännu fler som har lyssnat på honom i andra 
sammanhang. Han är nämligen en mycket kompetent och underhållande 
föreläsare som haft stora framgångar med att föra ut forskning till det 
omgivande samhället, det som brukar benämnas akademins tredje uppgift. 
För att återknyta till det inledningsvis nämnda så innehåller Rolfs nätverk 



GRI-rapport 2013:1

20

många personer som är praktiskt verksamma i kommuner, landsting eller 
intresseorganisationer som finns i anslutning till dessa organisationer.

Vi skulle kunna fortsätta med att beskriva ännu fler av Rolfs akademiska 
normer. Någon fullständig kartläggning ryms emellertid inte inom ramen för 
denna text. Vi nöjer oss istället med att konstatera att det sammantaget finns en 
stor uppsättning normer av de nämnda slagen. Kanske kan det därför framstå 
som att det akademiska livet på Rolfs vis blir regelstyrt och svåranpassat. 
Så är emellertid inte fallet. Det beror på att den praktiska tillämpningen av 
normerna inrymmer en viss flexibilitet, eller så är det i sig själv en norm att 
allting bör vara flexibelt och anpassningsbart. Normen som ligger till grund 
för denna text utgör ett exempel på flexibilitetens nödvändighet. Rolfs idé om 
forskning i vardagen innebär att 800 ord skall skrivas varje dag, oavsett vad 
det handlar om och vad man för övrigt gör den dagen. Av den anledningen 
blev instruktionen för denna skrift att varje enskilt bidrag skulle vara just 800 
ord. När Sara spenderade en termin utomlands reviderades ambitionsnivån. 
Den höjdes till 1 000 ord per dag. Bakgrunden till revideringen var att Rolf 
vid ett handledningstillfälle hade noterat att det fanns alltför många ”så” i 
texten – ett onödigt utfyllnadsord. Det var därför motiverat att justera den 
praktiska tillämpningen av normen för att anpassa den till situationen som 
uppkommit. Att Rolf vid beräkningarna av ”så” inkluderat Alingsås – vilket 
var fallet som det aktuella kapitlet handlade om – likväl som andra ord med 
denna bokstavskombination är en annan historia.
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Bankreglering – ett  alternativ

Gunnar Wahlström

I de flesta fall går banker i konkurs genom att de får snabbt stigande 
kreditförluster eller att bankerna får likviditetsproblem. En bank som har 
likviditetsproblem men som är solvent skall emellertid kunna räkna med att 
centralbanken eller motsvarande tillhandahåller likviditet. I annat fall skall 
den gå i konkurs.

För att främja den ekonomiska stabiliteten i vårt samhälle så regleras 
banker  bl a av Finansinspektionens som tar in reglering från till exempel  
Baselkommittén. Baselkommittén är en internationell organisation, vars 
ordförande hämtas från någon av världens centralbanker. Kommittén ger 
ut regleringsdokument som utvecklas i nära samarbete med branschens 
företrädare. Nuvarande ordförande för Baselkommittén är Sveriges 
Riksbankschef Stefan Ingves.

Det finns flera regleringsdokument från Baselkommittén. Bland de mer 
betydande kan nämnas Basel I, II och III som reglerar bankers kapitaltäckning.  
Samtliga regleringsdokument har utvecklats efter finanskriser med dess 
efterföljande skandaler.  Basel III är ett svar på den likviditetskris som 
inträffade under åren 2008-09, och som manifesterades med konkursen för 
Lehman Brothers. Före Lehmanhaveriet hade likviditet under ett antal år 
betraktats som gratis och tillgängligt utan större problem.

Övertygelsen från de mer betydande centralbankerna som till exempel 
Federal Reserve i USA var att låga räntor skulle ge hög och långvarig tillväxt. 
För banker bidrog detta till att de ändrade sin upplåning från längre löptider 
till korta löptider på upplåning. Bankerna blev för sin upplåning beroende 
av att lånen kunde omsättas.  Likviditet fanns ju alltid lätt att få tag i. 
Haveriet för Lehman Brothers ändrade på detta med efterföljande kris och 
massarbetslöshet om följd. Som svar på det gav Baselkommittén ut Basel 
III som innebär reglering av bankers likviditet genom både riskmätning och 
relationstal för balansräkningen.  

Finanskriser kommer vanligen från det mest oväntade hållet, vilket göra 
att vi måste söka oss andra förhållningssätt till reglering av banker. Det är 
först efter att en kris slagit till och dess effekter fått fäste som de flesta av oss 
upplever finanskrisen som något som var naturligt. Om alla hade vetat att 
finanskrisen hade varit på gång så hade var och en vidtagit åtgärder vilket 
inneburit att finanskrisen hade kommit av sig.  

Särskilt har Basel II bidragit till att befästa riskmätning i bankerna, 
som innebär mäts statistiskt deduktivt. Riskmätning  har inneburit att nya 
professioner tagit plats i bankerna från år 2000 och framåt.  Hur dessa 
professioner, som till exempel modellutvecklare, har funnit sina roller i 
bankerna vet vi ännu lite om.  
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En iakttagelse av regleringen som Basel II är att den inte tar hänsyn till 
att banker styrs på olika sätt. Det största antalet banker runt om i världen 
drivs genom en centraliserad affärsmodell och här har en initial anpassning 
till Basel II varit enklare, eftersom huvudkontorets funktion förstärks med 
riskmätning. Riksmätning innebär att modeller utvecklas centralt, att data 
samlas in och analyseras centralt. Det bidrog till att centraliserade banker 
var positivt inställda till att riskmätningen i samband med att Basel II 
introducerades runt sekelskiftet. På motsvarande sätt skulle även riskmätning 
ha stött på hårdare motstånd i decentraliserade banker. 

I praktiken kanske förhållandet är tvärtom.  För att lättare implementera 
riskmätning i bankerna finns ett viktigt incitament i Basel II. Detta innebar att 
om en bank kunde upp visa att de hade tillräckligt avancerade modeller för att 
mäta risk och data samt att informationen användes till dagligt beslutfattande 
så kunde bankerna operera med ett lägre kapitalkrav än vad som annars hade 
varit fallet. En bank med godkänd riskmätning kunde då hålla mer kapital i 
arbete för att på så sätt öka avkastningen. Med mer kapital i arbete kan banken 
leverera högre avkastning till sina ägare och/eller sänka priserna och på så 
sätt ta marknadsandelar från konkurrenter.  Om nu decentraliserade banker 
har ett större motstånd mot användning av riskmätning kanske de influeras 
mindre av riskmätning för dagligt beslutsfattande och därmed arbetar med 
större buffertar i verksamheten. Det kan tänkas öka deras motståndskraft mot 
att utplånas vid finansiella kriser. 

 Avslutningsvis kan tilläggas att bankreglering är en efterhandskonstruktion, 
orsakad av finansiella kriser. Med reglering skall en liknande finanskris 
hindras från att uppstå igen. Å andra sidan finns minnet av finanskriserna 
kvar i bankernas medvetande. Den svenska finanskrisen i början på 1990-talet 
med 500-procentiga räntor kan vara ett skäl till att svenska banker klarade 
finanskrisen 2008-2009 relativt väl jämfört med sina konkurrenter utomlands. 
De svenska bankerna hade minnet av 1990-talskrisen i färskt minne vilket 
innebar att de helt enkelt var mer försiktiga och undvek stora exponeringar i 
till exempel så kallade subprimelån. 

Istället för reglering via riskmätning verkar det som om det är effektivare 
att ge bankernas managementmodell större utrymme. Ur ett historiskt 
perspektiv drabbas en del banker av finanskriser hårdare än andra. Gång efter 
gång tvingas samma banker att begära stöd hos ägarna, alternativt staten. 
Andra banker klarar finanskriser av egen kraft.  Anledning till att vissa klarar 
sig bra i kriser och andra inte, beror således på bankens egen management. 
Genom att ge bankernas egen management större utrymme än reglering 
genom riskmätning, kan bankkriser hanteras på andra sätt. 
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En metaanalys av en fragmentarisk s lutteori om 
ledarskap

Airi Rovio-Johansson

Fiktiva Förebilder. Reflektioner om filmhjältar som ledare (Rombach och Solli, 
2002) handlar om ledares beteenden i nio spelfilmer. Jag har läst boken, 
därför att jag tänkt på Rolfs ledarskap och funderat över var han har hämtat 
uppslag till alla de olika roller som ledare, som han utövade under sin tid 
som föreståndare för Gothenburg Research Institute (GRI). Eftersom jag 
undrat över variationen av roller, så tänkte jag att det måste finnas en empiri 
som går att studera, som Rolf sannolikt arbetat med och analyserat. När 
jag läste boken upptäckte jag att den innehöll ett stort antal meningar och 
formuleringar, som bara kunde vara formulerade av Rolf. Det är få förunnat 
att kunna uttrycka komplicerade frågeställningar enkelt och därefter med 
pondus avsluta hela förklaringen med ”ja, men så är det”. Ett exempel handlar 
om forskningsmetodik: … böcker som ger sig ut för att avrapportera forskning 
brukar ha ett metodavsnitt… ett om empiri … ett om urval och tolkning … och 
ett om resultat. Ett annat exempel handlar om ledarskap: ”Ledaren möter i sin 
vardag en uppsjö frågor och problem som hänger ihop med varandra. Det blir 
bara löjligt när bra ledarskap reduceras till att följa några få enkla tumregler” 
(s. 16).

Förutom författarnas analys och deras slutsatser om de nio filmerna, så är 
hela dataunderlaget tillgängligt. Författarnas analys av filmerna resulterar i ett 
antal ”teman” (s. 16), som jag tolkar och förstår som ”aspekter av ledarskap”. 
Kategoriseringen av ”teman” i analysavsnittet (s. 210) väcker min nyfikenhet 
och mitt intresse. Jag bestämmer mig för att göra en kvalitativ metaanalys av 
författarnas teman. 

Författarnas sammanfattar sin analys och sina slutsatser i form av läxor, som 
den blivande ledare måste lära sig. ”Även om filmernas läxa är fragmentarisk 
i förhållande till vardagen är den i vissa avseende mycket tydlig” (s.209). Den 
första läxan är behovet av kunskaper om krishantering. Filmerna handlar om 
kriser, därför att dramat kräver något påtagligt farligt och spännande (s. 211). 
Den andra läxan handlar om verbal uttrycksförmåga, som blir en följd av första 
läxan, eftersom kris och ledarens förmåga att verbalt klara krishanteringen 
tillsammans med medarbetarna är två företeelser som är nära kopplade till 
varandra. Den tredje läxan är ”behovet av kunskaper drabbar chefer på många 
områden samtidigt och mest hela tiden. Det är tufft att vara chef” (s. 213). 
Metaanalys av författarnas kategorisering av teman i filmerna

Författarnas teman uttrycker olika beteenden, kunskaper och erfarenheter, 
som ledare behöver ha vid olika tillfällen, då de utövar ledarskap. Min 
metaanalys av författarnas 176 teman beror dels på mitt intresse för författarnas 
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forskningsresultat och dels på min nyfikenhet om det går att i författarnas 
empiri hitta några av de ledarroller, som jag sett Rolf utöva under tiden som 
föreståndare på GRI.

Denna postmodernistiska, kvalitativa metaanalys av författarnas 
forskningsresultat som följer resulterar i sociala konstruktioner av ett antal 
ledarroller. Inför den kvalitativa metaanalysen formulerade jag vissa kriterier, 
som jag tillämpade i mitt urval av teman och i min analys: (a) ett tema får 
förekomma en enda gång/roll; (b) teman inom respektive roll, har placerats 
utefter en skala från en negativ, alternativt neutral pol till en positiv pol; (c) 
teman som inte uttrycker mänskligt beteende/agerande, förmåga/egenskap 
har inte beaktats; (d) teman som uttrycker förutsättningar för att utöva 
ledarskap eller associeras till en bestämd person/situation/plats har heller inte 
beaktats utan placerats i ”soptunnan”.
Resultatredovisning

Forskningsrapporter brukar också ha ett avsnitt om resultat och ett om 
slutsatser. Metaanalysen av den fragmentariska teorin om ledarskap, som 
författarna kallar den, resulterade i sex tydliga roller av ledarskap. Jag har 
här valt att presentera de sex, som jag bedömer vara de tydligaste rollerna 
av ledarskap. Varje roll låter sig beskrivas genom ett antal teman. Analysen 
bygger på den tabellering av teman, som författarna presenterat (s. 210-211). 

1. Byråkraten
 (Arbete, reform, lyda lagar, planering, struktur, dynamiskt 
beslutfattande, beslut, delegering, kontroll, effektivitet, 
gemensamma mål, förtjänad auktoritet;)
2. Filosofen
(Verklighetsuppfattning, handlingsorientering, perspektiv, 
värden, etik, tänkande, metafor, vision om det goda;)
3. Organisationsteoretikern
(Organisationskultur, fragmentering, situationsanpassat 
ledarskap, formellt mandat, separering, särkoppling, rationella val, 
hierarkisering, makt, implementeringsproblem, pyramidrivning, 
förändring;) 
4. Charmknutten
(Verklighetskontakt, självförtroende, relationer, ödmjukhet, 
samhörighet, folklighet, diplomati, respekt, utmaningar, mod, 
image;)
5. Auktoritären
(Ordergivning, disciplinering, insiktströghet, handlingsovilja, 
märkvärdisering, stabs-beroende, styrbehov;)
6. Nykomlingen
(Personkännedom, selektivt lyssnande, eftertänksamhet, lärande, 
erfarenhet, handlings-utrymme, handlingskraft, entusiasm;) 
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Av utrymmesskäl utgår den omfattande tolkningen av resultatet. Avslutningsvis 
får rollerna tala för sig själva. 
Slutsatser

1. Metaanalysen resulterade i sex ledarroller som alla är Rolf. Han har 
förmågan att gestalta alla roller vid olika tillfällen, när han utövar ledarskap i 
verkligheten. Han kan även gestalta rollen som nykomling på en ledarpost, som 
t.ex. när Rolf tillträdde som föreståndare för GRI med många års erfarenhet 
av ledarskap. 
2. Den fragmentariska teorin om ledarskap är inte så fragmentarisk. Skämt 
åsido! Dessa forskningsresultat kan kanske publiceras i ett större vetenskapligt 
verk, förutom i denna bok om tillämpad forskning.
3. Slutligen vill jag instämma i författarnas (Rombachs och Solli, 2002, s. 
209) slutsatser: ”Det är självfallet inte så att man blir färdigutbildad ledare 
genom att se och analysera nio filmer. Ledarskap lär man sig genom att utöva 
det, så är det både på film och i verkligheten”. 

Referens

Rombach, Björn och Solli, Rolf (2002). Fiktiva Förebilder. Reflektioner om 
filmhjältar som ledare. Lund: Studentlitteratur.





Del II 
Personen Rolf Solli



GRI-rapport 2013:1

28

Rolf som referens?

Petra Adolfsson

Lyckliga omständigheter hade gjort att vi var några kollegor som hade 
initierat en workshop om det något nischade ämnet ”guidade turer”. Jag tror 
det var ett ämne helt i Rolfs smak. Intressant, lite udda och trevligt att samla 
in fältmaterial till. Vi hade under konferensen fått ta del av hans berättelser 
från guidade turer han hade varit på. Det var målande beskrivningar av både 
hästar, åsnor och mumlande guidande farbröder från olika platser i världen. 

Efter workshopen var jag medredaktör för en uppföljande bok om guidade 
turer (1). Rolf skulle skriva ett av bidragen (2). Ni känner igen situationen 
som följer: alla har inte lämnat in bidrag i tid och det börjar bli dags för 
redaktörerna att lite diskret fråga hur långt bort bidraget är från att komma 
in. Eftersom Rolf satt mittemot i korridoren hade jag tidigare under dagen 
varit inne och påmint om att hans kapitel ännu saknades. Han svarade att han 
minsann hade skrivit men inte kunde bli riktigt klar eftersom han inte visste 
hur referenserna skulle skrivas och jag hänvisade honom till ett utskick från 
en av medredaktörerna med instruktioner. Jag hade, i ärlighetens namn, själv 
inte heller redigerat om mitt eget kapitel enligt referensinstruktionen utan 
hade bara konstaterat att det var ett referenssystem som jag är ovan vid. 

Under eftermiddagen satt jag och skrev vid datorn och en irriterad Rolf 
kom in i rummet. Han, som jag aldrig sett upprörd på jobbet, ställde sig på 
tröskeln och sa vresigt att det inte alls gick att förstå instruktionerna och om 
man ville referera till samma text två gånger i sitt kapitel så stod det minsann 
inte ett ord om hur man skulle gå tillväga. Sen försvann han igen. Jag gick, 
något spak får jag säga, efter honom in i hans rum och försökte diplomatiskt 
säga att vi kanske kunde titta på hans kapitel tillsammans och försöka reda ut 
eventuella svårigheter med referenserna. 

Han satte sig muttrande på sin stol och började skrolla ner i sin kapiteltext 
så att vi skulle komma fram till första referensen. Han fortsatte skrolla, och 
skrolla, och skrolla. Tills vi nådde sista meningen i kapitlet. Inte en referens 
så långt ögat nådde. En ny skrollning för säkerhets skull. Nej, ingen referens. 
Inte en enda. Jag påpekade att det var ju positivt för kommande vår skrift 
att hans bidrag var så unikt och nydanande att det faktiskt inte fanns något 
tidigare verk av rang värt att referera till. Han muttrade medhållande att så var 
det nog. Innan jag lämnade rummet kunde jag inte låta bli att påpeka att han 
kanske inte, trots allt, hade behövt bli så irriterad över otydliga instruktioner. 
Det tycktes ju inte vara ett så stort bekymmer i hans fall. Det höll han med om 
men skjuter också leende in att instruktionerna var, faktiskt, luddiga. 

Rolf kanske inte alltid är så bra på att referera (man behöver ju kanske inte 
vara det heller när man är unik) men han är en mycket bra referenspunkt när 
det gäller trevlig kollega och chef. En livets guide!



800 ord till Rolf Solli 
Redaktörer: Anna Cregård och Ulla Eriksson-Zetterquist

29

Varma hälsningar till födelsedagsbarnet,
Petra

PS
Jag har naturligtvis tagit med en referenslista, speciellt för din skull Rolf som 
inspiration (inte instruktion!) den dagen du bestämmer dig för att du vill 
referera till någon, om inte annat till något av dina egna tidigare, helt unika, 
verk:

Referenser

Adolfsson, P., Dobers, P. & Jonasson, M. (red) (2009) Guiding & guided tours. 
Göteborg: Bokförlaget BAS.

Solli, R. (2009) The guided tour - a routine with abnormalities, I Adolfsson, P., 
Dobers, P & Jonasson, M. (red) (2009) Guiding & guided tours. Göteborg: 
Bokförlaget BAS. S. 213-220.
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Svaret är 42

Inga-Lill Hellberg och Bo Gertsson
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Rolf Solli  och hans bilar

Mikael Wickelgren

GRI:s kontor på Övre Fogelbergsgatan 6 i Göteborg inrymmer ett par 
konferensrum. Från det större av dem kan man skåda ut över den bilparkering 
där de flesta av de bilburna GRI-arna ställer sina fordon då de vistas på 
kontoret. Så gör även Rolf Solli. Det har jag sett med egna ögon ett stort 
antal gånger. Det är nämligen inte bara det större konferensrummet som har 
fönster mot bilparkeringen. Det har även det kontor där fordonsforskaren 
Wickelgren huserar. Eftersom fordonsforskaren har ett intresse för fordon 
(tack och lov) så noterar han när kollegor kommer och far, samt vad för slags 
fordon de färdas i. De fordon Rolf Solli färdas i till och från GRI har varierat 
över åren. Rolf Solli har en benägenhet att byta bil ganska frekvent. Har hör 
åtminstone till de flitigaste bilbytarna av GRI-arna. Bland annat har Rolf 
setts i bilar av exempelvis märkena Volvo, Ford och BMW. Någon större 
varumärkestrohet syns inte särskilt tydligt.

Detta med de frekventa bilbytena tycks ha mer än en förklaring. En av 
förklaringarna kan vara att Rolf gillar omväxling, åtminstone vad gäller de 
bilar han kör. En annan förklaring tycks vara att Rolfs familjemedlemmar 
gillar att överta de fordon han lämnar för att skaffa sig en annan. Sönerna är 
vanliga efterföljande ägare till Rolfs tidigare bilar. Man kan få för sig att en 
del av orsakerna till Rolf bilbyten är sönernas propsande på att de behöver 
andra bilar.

Enligt vanligtvis välunderrättade källor – därtill flera olika – färdas Rolf 
Solli raskt i sina bilar. Trots hans lugna yttre så vet han minsann var gaspedalen 
sitter i de bilar han kör. Det bildas sällan några längre köer efter bilen Rolf 
kör. Han är också flitig användare av vänsterfiler där sådana finns. Detta har 
rimligen kopplingar till Rolfs svaghet för bilar som är rejält motoriserade. 
Turbo är vanligt på de motorer Rolf använder, och dessa aggregat verkar få 
göra skäl för sin existens. Därvidlag är Rolf en man som hänger med i den 
tekniska utvecklingen på bilområdet. Alltfler bilar utrustas med turbomotorer. 
En annan iakttagelse vad gäller utvecklingen av fordon är att alltfler bilar säljs 
med fyrhjulsdrift. Denna trend har även Rolf anammat. De två senaste bilarna 
Rolf synts i har beställts med just fyrhjulsdrift. Den skeptiskt lagde kan fråga 
sig vad man skall med fyrhjulsdrift till på en bil som i princip alltid färdas 
på asfalterade vägar och gator, och Sollis bor ju inte bortom den allmänna 
vägens slut. Rolf har dock understrukit poängen med fyrhjulsdriften genom 
att hänvisa till att han bor tämligen backigt hemmavid. Han har hävdat att 
han till och med blivit tvungen att gå sista biten hem någon särskilt snöig 
vinter innan han skaffade sig fyrhjulsdrift. Efter att han skaffat fyrhjulsdrift 
har det dock knappast snöat så att han behövt drivningen på alla fyra hjulen. 
Därtill verkar Rolf måttligt förtjust i idén om att behöva gå sista biten hem. 
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Annars har Rolf inget emot promenader. Något som Rolf dock verkar ha 
större invändningar mot är att själv använda sig av kollektiva transportmedel. 
Sällan har vi sett honom kliva av bussar eller spårvagnar. Buss 100 mellan 
Göteborg och Borås har ingen stamkund i Rolf Solli. Nej, färd med egen bil 
skall det vara.

Vad kan vi dra för slutsatser av Rolf Sollis relation till fortskaffningsmedlet 
bil? För det första är det nog rimligt att påstå att hans bilbruk är stadigt 
institutionaliserat. I Rolfs värld är bilen en defaultlösning för att ta sig fram. 
Skall han transportera sig någonstans letar han inte först efter cykelnycklarna 
eller Västtrafikkortet utan gräver i fickan efter den välbekanta bilnyckeln. 
Path dependence kan man säkert kalla beteendet. Rolfs skenbara tålamod 
kan därtill ifrågasättas då han föredrar att trampa hårt på gaspedalen i akt 
och mening att köra raskt och friskt samt i de frekventa bytena av bil. Men 
det senare kan vara ett utlopp för förnyelsebehovet i livet. Somliga byter 
livspartner som andra byter kläder och skor. Rolf håller sig till Eva men byter 
bil titt som tätt. Skor byter han endast halvårsvis, efter kalendern – inte enligt 
vad termometern visar. Sandalerna på eller sandalerna av kan förutsägas med 
god precision.

Understundom behöver Rolf sannolikt ge utlopp för en smula trotsighet. 
Det kan ta sig mer eller mindre drastiska uttryck. De ständiga överträdelserna 
av gällande hastighetsgränser på vägar och gator kan vara ett uttryck. Att inte 
betala för parkeringen av bilen ett annat. Dock kan sådant straffa sig. Den 
21 mars 2013 kl. 15.50 tilldelades Rolfs bil en parkeringsbot av en nitisk 
väktare från Securitas som inte fann tillräckligt bevis på att bilen hade giltig 
parkeringsbiljett för plats 7 på GRI:s parkering. Det syntes tydligt från GRI-
kontorens fönster som vetter mot parkeringen. Själv var Rolf inbegripen i 
samtal med andra GRI-are medan detta skedde, så väktaren från Securitas 
fick arbeta i lugn och ro. Denna händelse finns även dokumenterad i bild.
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242 ord til l  Rolf

Maria Norbäck, PhD

Jag är en av de lyckligt lottade forskare som under en period fått ”academic 
shelter” på GRI och under Rolfs beskyddande vingar. Under slutfasen av mitt 
avhandlingsarbete satt jag på GRI och skrev klart avhandlingen, och hade i 
motivationssyfte skrivit upp på väggen på kontoret: 

Så många idioter som lyckats bli PhD, då ska väl jag också klara av det!
Och liksom många idioter före mig, blev jag även till slut PhD. Baserat på 
denna empiri tänker jag därför att detta motto inte är så dumt, och kanske 
även kan appliceras på andra situationer i livet? (För den vetenskapligt nitiske 
ska jag tillägga att jag använde samma motto när jag skulle ta körkort samt 
föda barn, och det funkade då också. Evidensen hopar sig!) 

Så, käre Rolf, eftersom du vid ett flertal tillfällen kommit in på mitt kontor, 
läst på väggen, och sagt hur mycket du gillar detta motto får du här, från mig 
till dig, några modifierade diton att som du kan ta med inför framtiden: 

Så många idioter som lyckats skriva 800 ord om dagen, då ska väl du också 
klara av det!

Så många idioter som lyckats bli professor i Borås, då ska väl du också klara 
av det!

Så många idioter som lyckats bli generalkonsul för Makedonien, då ska väl 
du också klara av det!

Så många idioter som lyckats fylla 60 år, då ska väl du också klara av det!
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Rolf Solli ,  vädret och jag

Andreas Diedrich

Vädret har haft en mer eller mindre betydelsefull roll i min relation till Rolf 
Solli, skulle man kunna säga. I det följande tänkte jag berätta lite om detta.
Det är inte ovanligt att prata om vädret i Sverige. Rättare sagt är vädret 
faktiskt det mest vanliga föremål för prat och diskussioner bland svenskarna, 
framförallt bland de som ännu inte känner varandra så jättebra. Enligt en 
undersökning gjord av tidningen “Väder” (ja, det finns faktiskt en tidning 
som heter så) ligger svenskarna de facto som tredje folkslag i världen när 
det gäller viljan att prata om vädret. Bara kineser och engelsmän är bättre. 
En artikel i Dagens Nyheter från 2011 bekräftar denna bild. Där skriver 
Orvar Löfgren bland annat ”Vädret växlar ständigt, det överraskar, det är inte 
kontrollerbart och trots det försöker vi förutspå det. Det är en osäker faktor 
i våra liv och det gör det lite intressant” (http://www.dn.se/nyheter/vader/
darfor-pratar-vi-sa-ofta-om-vadret, 2011-05-16). Löfgren liknar vädret med 
“ett skådespel med en inneboende mikrodramatik. Och vi – dess publik – kan 
följa det från dag till dag” (ibid.). Vissa tycker att det faktum att vädret anses 
vara en större angelägenhet i Sverige än i många andra länder kan bero på 
att svenskarna en gång i tiden för länge sedan var väldigt beroende av dess 
krafter. Andra pekar på förklaringen att det beror på att man i Sverige faktiskt 
har årstider som växlar, alltså olika sorters väder. Därför behöver man ständigt 
hålla sig uppdaterade med den senaste prognosen – en bra lärdom, förresten, 
för invandrare från mer sydliga klimat, som man ser i det följande.
Skogsincidenten

Rolf hade kallat till den årliga personalfesten på GRI som detta år skulle 
äga rum hemma hos honom strax utanför Göteborg. En påkostad buffé hade 
arrangerats på ett överdådigt sätt i köket, men för att komma dit hade Rolf 
förslagit en längre skogspromenad – en mycket lång skogspromenad för att 
vara helt ärlig. Han hade varnat oss några dagar innan att vi skulle ha med oss 
de “rätta” kläderna eftersom väderprognosen inte såg så jättebra ut för dagen 
med en hel del regnskurar på eftermiddagen. Och det är just i sådana här 
situationer som nysvenskar hamnar fel: vad i all fridens namn betyder “de rätta 
kläderna”? Det är definitivt här som introduktionsarbetet med att integrera 
nyanlända i Sverige skulle kunna göra ett större bidrag: man bör upplysa 
invandrare om det enkla faktumet att det i Sverige inte finns ”dåligt väder, 
bara dåliga kläder”1. Då skulle de inte hamna i situationer där de stövlar kors 
och tvärs genom skogar på personalfester med inte mycket mer än ett paraply 
i handen, medan infödingar runt omkring håller på att jämföra teflonskiktet 
1 Enligt 14561 Svenska män och kvinnor – materialet samlades in genom deltagande 
observationer mellan 1995 och 2013 (se kanske Diedrich, forthcoming). 
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på sina senaste vattentäta (och flamsäkra) Helly Hansen regnbyxor och jackor. 
Den överdådiga buffén kunde i alla fall till slut åtnjutas. Sedan blev det tre 

dagar hemma i sängen med feber för min del.
Morgonkaffeincidenten, eller hur skapar man ett nytt parti?

Medan man borde lägga mera kraft på att förklara innebörden av att ha de rätta 
kläderna beroende på vädret för invandrare direkt när de anländer till Sverige, 
upplyser man dock invandrare på ett utomordentligt bra sätt om att de måste 
lära sig att prata om vädret som ett verktyg för att påskynda integrationen in 
i det svenska samhället. Jag tog detta på stort allvar när jag kom till Sverige – 
kanske lite för stort allvar. Efter några år i landet kunde jag prata om vädret 
när som helst och med vem som helst. Det fanns inget och ingen som kunde 
stoppa mig; inget tillfälle som man inte kunde få in en ”det har ju varit 
mycket regn det senaste”, eller en ”igår sa de att det skulle snöa de närmaste 
dagarna”, eller klassikern ”Gud, vad jag längtar efter våren”. Morgon efter 
morgon tränade jag på detta med mina kollegor vid morgonkaffet. Medan 
mitt självförtroende när det gällde att prata om vädret växte dagligen, hade jag 
dock uppenbarligen återigen missat eller missförstått en del saker: i Sverige 
klassas en dag med 18,3 grader som ”varm” och 12,5 soliga dagar är faktiskt 
lika med en ”kanon”-sommar. Och – och det missade jag verkligen totalt 
– en underbar dag vid havet i detta fantastiska, avlånga land är faktiskt en 
kombination av en 18,3 grader varm och solig dag och en vattentemperatur 
som gör sitt yttersta för att nästan överskrida 18 graders-gränsen. 

Jag hade som sagt missat allt detta: 12,5 soliga dagar är för mig är inte 
mycket mer än nästan två veckors soldagar; och 18,3 grader är lite över hälften 
så varmt som en varm dag; och när jag upplever en fin dag på stranden bränner 
jag mina fötter på den glödheta sanden för att sedan kyla ner dem i det 27 
grader varma vattnet. 

Rolf var väldig snabb med att påpeka mina tillkortakommanden när det 
gällde mitt ”väderprat”. ”Var inte så positiv hela tiden”, sa han en pytteliten 
aning ironiskt. Positiv? Vad betyder det nu igen? Är man positiv när man tar 
på sig sandaler när snön knappt hunnit smälta? Är man det när man beskriver 
den regnigaste, kallaste sommaren på flera decennier i Södra Australien 
som skön, för ”annars är det alltid för varmt”? I alla fall, så var det denna 
morgon som ett nytt parti föddes under numera mysteriösa omständigheter 
vid kaffebordet på andra våningen på GRI: Det Positiva Partiet. Vem annars 
än Rolf Solli kunde bli dess ledare?
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Rolf och GRI: Kök, bubbel,  familj

Elena Raviola

Jag kom till GRI i augusti 2008. Rolf har haft starkt inflytande på min vistelse 
på GRI. Jag ska berätta om tre episoder, som pekar till några starka “features” 
av Rolf och GRI. 

Så fort som jag kom dit träffade jag Rolf. Han frågade lite om vad jag 
gjorde och var jag kom ifrån. Sen hade han två krav på mig: kaffevecka och 
det svenska språket. Han förklarade hur vi på GRI är fördelade i grupper som 
tar hand om köket och speciellt om fredagsfika. Det var viktigt att delta i 
sådana aktiviteter och det var jätteviktigt med val av kaffebröd för fredagsfika. 
Jag köpte ofta fel kaffebröd, men tur var det att fika ofta fortsatt med en 
proseccostund, som gjorde allting – även fel kaffebröd – förlåtbart. 

Det andra kravet var att eftersom jag hade varit i Sverige under ett par år 
innan jag kom till GRI så skulle ingen prata engelska med mig längre. “Från 
1:a oktober ska ingen prata engelska med dig längre” sa han. Jag kommer 
väldigt väl ihåg min tysthet och klumpighet i samtal från den 1:a oktober. 
Under ett par månader pratade jag väldigt lite… så många fick tycka att jag 
var trevlig. Efter ett tag och några svenskalektioner kunde jag säga några ord 
och sedan blev det bättre och bättre. Jag tror att vi firade även det med en 
proseccostund.

Ett par år efter jag hade kommit till GRI disputerade jag i Jönköping. Det 
var den 10:e juni 2010. Ett 10-tal personer från GRI kom och Rolf var med. 
Jag var så rörd över att få så mycket stöd av GRI och av Rolf, som blev officiell 
fotograf då och visade bilder för de andra som inte hade kommit från GRI. 
Rolf hade också rekommenderat mig att njuta av dagen för att det skulle bli 
sista dagen när jag var själv helt i centrum. “På bröllopsdagen kommer ni att 
vara två” sa Rolf. Rolfs stolthet sken även över mig och jag kände mig också 
väldigt stolt över mig själv och över GRI. Jag tror att vi firade även det med 
en proseccostund.

Sen fick jag jobb i Köpenhamn ett par år senare. Lite förvirrad mellan glädje 
för nya jobbet och ledsen för att lämna GRI stötte jag på Rolf i köket. “Det är 
jättebra att du åker till CBS. Vi har inte så mycket kontakt med dem. Så det 
kan vara bra.” Då kände jag mig i någon slags mission för GRI, som gjorde 
nya jobbet mer till en kontinuitet på GRI-spåret än en diskontinuitet av land 
och organisation. Jag tror inte att vi har firat det med en proseccostund ännu.

Några viktiga punkter om Rolf och hans inflytande på GRI är:

•	 Rolf gillar mat: Köket är viktigaste stället på GRI. Där ska 
mat lagas, beslut fattas, och kultur formas.

•	 Rolf gillar bubblor: Prosecco är GRIs mest populära 
boundary object.
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•	 Rolf gillar familjen: GRI är som en siciliansk familj, ingen 
lämnar familjen efter man är född eller adopterad in i den.

•	 Rolf fyller 60: GRI firar med bubblor, mat och 
familjemedlemmar!!!

Stort GRATTIS!!
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Några intryck av Rolf  Solli  – den gemytlige skåningen 

Sven Hemlin

Mina intryck av Rolf Solli daterar sig en sisådär sju år tillbaka i tiden från idag 
när detta skrivs i april 2013. Jag hade en problematisk anställning som Forskare 
vid Sahlgrenska Akademin vid den tiden. Vårt Centrum för forskningsetik 
hade lagts ned av Pam Fredman – Akademins dåvarande preses – och min 
anställning svävade fritt i organisationen. Jag hade nyligen fått ett större 
forskningsanslag från VINNOVA och letade efter en bättre hemvist vid GU, 
men ville inte placera pengarna vid psykologen – min moderinstitution – av 
olika skäl. Då erinrade jag mig att GRI var en tvärvetenskaplig hemvist för 
forskare från olika discipliner – jag hade en god kontakt med Sten Jönsson 
sedan tidigare – och tog därför kontakt med GRIs föreståndare – DET var 
Rolf Solli. Konstigt efternamn tänkte jag då! Var han finne eller ungrare 
eller nåt? Jag ringde upp honom och fick lite överraskande höra en sävlig 
skånsktalande kille svara och vi enades om ett möte efter att jag berättat om 
min situation. Jag tyckte genast att vi fick en bra kontakt och efter mötet var 
det bara att flytta in på GRI som hade kontorsrum lediga (ja en liten tid gick 
förstås åt att avveckla min plats på Sahlgrenska Akademin, men det gick rätt 
kvickt).

GRI var ju väsensskilt från Sahlgrenska Akademin med mängder av 
huskomplex och enormt långa trista korridorer och fladdrande vitrockar. En 
del av dessa hade jag fått en riktigt bra kontakt med, vilket visade sig mycket 
användbart i mitt nya forskningsprojekt (”Kreativt ledarskap i forskning och 
utveckling”). 

Jag kan väl säga att Rolf och jag inte träffades och pratades vid särskilt 
ofta till en början vid GRI. Vi sågs väl på fredagsmötena och sa några 
vänliga ord till varandra. Rolf var ju föreståndare med mycket omkring sig 
och så småningom fick jag veta att han också uppehöll sin professur vid 
Förvaltningshögskolan där han undervisade och handledde doktorander. 
Själv fick jag tag i en ung lovande student i psykologi – Lisa Olsson – som 
anställdes som forskningsassistent i mitt projekt vid GRI. Så var vi plötsligt 
två psykologer bland företagsekonomer och sociologer vid GRI. Rolf verkade 
helt nöjd med detta, ja han sa alltid ” det gårrrr väl brrra”.  

Så småningom fick man bättre grepp om Rolf – hans sätt att bedriva 
ledarskap på GRI var rätt tillbakalutat tyckte jag. Mina rätt omfattande 
erfarenheter av prefekter och andra institutionsföreståndare var betydligt mer 
av stramare stilar, dvs chefande med regelutövande, med direktiv och förbud 
t ex vid GU från psykologiska institutionen och Sahlgrenska Akademin, vid 
institutionen for Ledelse, Politik og Filsosofi, Handelshögskolan i Köpenhamn 
under ett år, vid SPRU (Science Policy Research Unit), University of Sussex, 
England ett halvår och en del andra ställen under kortare perioder. Nej, i 
motsats till cheferna vid dessa ställen lät Rolf allt vara, ja man kan säga ”lätt” 
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och det var väl bara en gång under införandet av den nya förkättrade OH-
modellen vid GU som vi var oense: Det gällde OH kring ett anslag jag fick 
från Riksbankens Jubileumsfond för att anordna en internationell konferens 
om kreativt ledarskap, men jag löste det och Rolf hade inga invändningar – 
ja han sa illa fall inget! Rolf var alltså enligt min mening en alldeles utmärkt 
föreståndare för GRI!

Lite mer personliga blev våra möten så småningom – att bli närmare bekanta 
tar ju tid. Vi hade nämligen funnit att vi hade åtminstone två gemensamma 
intressen (hade Rolf varit kvar på GRI och vi haft fler samtal så hade vi säkert 
funnit fler!). Det ena var hundar. Rolf och hans fru har ju en holländsk ras 
(som jag har glömt namnet på) men som i alla fall kallas Kricko – så tror jag 
han heter. Och Helena och jag har vår Busan – en Engelsk Cocker Spaniel. 
Det var länge ett kul samtalsämne att snacka om våra hundars nya galenskaper, 
tricks och hyss. Vad jag minns är att Kricko gärna grävde upp gräsmattan i 
Sävedalen och kunde gilla att bära på en klövjeväska. Jag hade också glädjen 
att få träffa Kricko några gånger och det var ingen tvekan – sådan herre sådan 
hund. Rolf och Kricko var sååå lika! 

Vårt andra gemensamma intresse var en maträtt (det är inte helt oväntat 
för skåningar att gilla mat!). Ja, vi gillar båda raggmunk med fläsk och lingon. 
Och på Wasa källare – dit vi promenerade många gånger – serveras en alldeles 
utmärkt version av denna svenska fantastiskt goda nationalrätt. 

Stort tack Rolf för att du släppte in mig på GRI, ditt goda ledarskap och 
de trevliga möten vi har (för Rolf är fortfarande ofta på GRI)!
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Generositet,  lust  och disciplin – Rolfs  recept

Anette Hallin

Jag har en förkärlek för människor som pratar skånska. Per automatik. Det 
här har nog en hel del att göra med min kärleksfulla, matglada men ibland 
stränga mormor, som var från Österlen. Rolf kändes därför direkt som en 
släkting så fort han öppnade munnen första gången jag träffade honom. Att 
han dessutom återkommande uppvisar en härlig skånsk generositet på andra 
sätt, bekräftar bara min intuitivt positiva uppfattning om honom.

Vare sig förr eller senare har jag varit med om en chef som sätter sig och 
går igenom inställningarna på min dator när jag kör fast på grund av tekniken. 
Eller någon som erbjuder sig att skjutsa mig till tåget för att det regnar. (När 
man betänker att det oftast regnar i Göteborg förstår man vidden av just 
denna generösa handling.) Tyvärr är det sällsynt med människor som alltid 
har tid och uppmuntrande ord i beredskap. Men Rolf är en sån’ person. En 
generös medmänniska som ser, entusiasmerar och inspirerar.

En grå höstdag i oktober 2005 kom jag, då doktorand, tillsammans med 
min handledare Peter Dobers (då docent vid KTH; numera professor och 
dekan vid Mälardalens högskola) till GRI för att hålla seminarium. Vi hade 
blivit inbjudna av Rolf, Petra Adolfsson och de övriga i forskningsprogrammet 
Managing Big Cities (MBC) som Peter hade tillhört under sin tid vid GRI, 
för att presentera en text vi skrivit om hur Stockholm produceras i guidade 
turer för turister. Deltagarna i MBC lyssnade entusiastiskt till vår presentation 
och i samtalen som följde menade Rolf att guidade turer var ett spännande 
koncept, både för att upptäcka städer (och andra platser), och som en metafor 
för att vidareutveckla kunskapen organisationer och organisering; något som 
många på GRI sysslar med på olika sätt. 

Rolfs positiva inställning, inte bara till vår text utan i hela den diskussion 
som följde, inspirerade gruppen att arrangera en workshop om guidade turer 
som ägde rum på GRI under våren 2006. Kretsen intresserade hade vuxit och 
det stod klart att alla ville träffas igen och tillsammans lära sig mer om hur 
guidade turer kunde utveckla förståelsen för platser och organiserande. Efter 
ett planeringsmöte i Stockholm bjöd vi in alla vi kunde nå till ”The First 
International Research Forum On Guided Tours”, IRFGT. 

Till konferensen, som ägde rum i Halmstad i mars 2007, kom ett 40-
tal deltagare från hela världen och med varierande bakgrund. Utöver oss 
organisationsvetare/företagsekonomer och kulturgeografer kom forskare inom 
turism, ”performing arts” och statskunskap. Dessutom kom praktiserande 
guider, och blandningen av människor ledde till många spännande möten och 
samtal. Många intressanta texter presenterades på temat guidade turer; texter 
som trycktes i de proceedings som Rolf och jag sedermera sammanställde 
(GRI-rapport 2010:1), och som utvecklades till bokkapitel (”Guiding and 
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guided tours”, Adolfsson, Dobers & Jonasson, BAS, Göteborg) och artiklar 
i ett specialnummer av ”Scandinavian Journal of Tourism and Hospitality” 
(2012, 12:1). Konferensen, som inte kan beskrivas på något annat sätt än 
som en succé, följdes upp med ”The Second International Research Forum 
on Guided Tours” vid Universitetet i Plymouth 2009, och ”The Third 
International Research Forum on Guided Tours” vid NTHV i Breda, 
Nederländerna 2013. Den fjärde konferensen är planerad att äga rum i 
Portugal under våren 2015. Ytterligare ett specialnummer av ”Scandinavian 
Journal of Tourism and Hospitality” (2013, 13:2) är på gång med bidrag från 
konferens nummer 2 och ett tredje specialnummer är planerat till 2015. Vid 
det här laget har IRFGT, som konferensen numera kallas, kommit att leva 
sitt eget liv, genom att de alla de aktörer världen över som agerar i dess namn 
och är ett bra exempel på hur det som började som ett lustfyllt utforskande 
utvecklats till något som inspirerar och skapar ny kunskap.

En del skulle hävda att guidade turer inte alls är, eller bör vara, huvudfokus 
för en forskare inom företagsekonomi. Jag tänkte själv i de banorna när 
jag, som doktorand, funderade över vad jag egentligen höll på med i mitt 
engagemang i IRFGT-sammanhanget, när jag samtidigt skrev en avhandling 
som handlade om organisationsstorlek. Och i hemlighet undrade jag nog 
också hur Rolf, som var professor och då föreståndare för GRI, hade tid att 
engagera sig i detta sidospår. Hur kan en företagsekonom motivera att han 
lägger tid på något så trivialt som guidade turer? I vad består nyttan? 

Men genom Rolfs engagemang, och i de samtal jag haft förmånen att ha 
med honom under åren, har jag förstått att en forskare ska vara lyhörd för 
sin lust. För lusten är inte bara förknippad med njutning, utan det är i lusten 
som inspirationen ligger. Det är när man längtar efter något och när man 
är uppfylld av något, som man får entusiasm, energi och vilja. För lusten är 
kopplad till nyfikenhet. Och nyfikenheten är kopplad till vetgirighet. Och 
vetgirighet ger ny kunskap.

I alla fall om man är disciplinerad nog att skriva 800 ord per dag.
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Överallt  finns Rolf!

Nomie Eriksson

Människor utmärker sig oftast på något sätt. Vi lägger märke till dem och 
sätter gärna in dem i ett visst fack. Efter ett tag tycker vi ofta att personen i 
fråga är på ett visst sätt och att vi kan förvänta oss vissa specifika kännetecken 
av honom eller henne. De allra flesta av oss fungerar i alla fall på det sättet. 
Men så har vi en person som utmärker sig genom att vara motsatsen till allt 
detta - Rolf!

Först gången jag träffade Rolf visste jag inte om jag vågade skratta åt det han 
sa eller om det han sa var på allvar. Javisst var det på allvar och så småningom 
förstod jag - det var en person med torr, en riktigt torr humor. Det som man 
inte väntar sig att en person skall säga, säger Rolf utan att lyfta på ögonbrynen 
eller ha ett smil i mungipan. Men just den torra humorn är lite av det som 
är utmärkande för Rolf. Humor är en trevlig egenskap - egentligen är humor 
ganska skoj, och roligt det är något som man oftast har i Rolfs närhet.

Det finns en annan egenskap som också utmärker Rolf och det är det 
märkliga med att han finns lite överallt. Sällan har jag träffat på en person 
som är på så många olika ställen och vid så många olika tillfällen. De flesta 
människor brukar man rätt snart få en föraning om vid vilka tillfällen man 
skall träffa och ha en viss förförståelse för vad som kan eller kommer att 
hända. När det gäller Rolf är detta inte möjligt. Han skall väl egentligen inte 
vara på alla dessa olika ställen men ändå är det som om han alldeles självklart 
kan finnas lite överallt. Har väl inte tänkt så mycket på det tidigare men ju 
mer jag funderar på Rolf så funderar jag på var han inte är:

•	 Läser jag om städer eller stadsutveckling så nog har Rolf forskat i det 
området och sagt eller tänker säga något viktigt om staden och dess 
utveckling.

•	 Funderar jag lite över den kommunala utvecklingen och verksamheten så 
nog är Rolf där och diskuterar hur viktigt det kommunala chefskapet är 
och hur lätt man kan trilla ner från toppen oavsett om man håller sig fast 
i en virvlande tango eller inte.

•	 Om man funderar över filmhjältar och hur de kan tolkas som förebilder 
för ledare så nog finns han i det området också och har något bra att säga 
om vissa och alldeles underbara aktörer. 

•	 Om jag funderar över sjukvård och hur det skulle fungera att sätta upp 
ett forskningsprojekt i det området så är Rolf med och försökt att få till 
forskning inom området.

•	 Om man funderar över Rolf som professor så vet man inte riktigt om han 
är på GRI, Förvaltningshögskolan eller i Borås. Skulle man lite försiktigt 
våga sig på att fråga var han egentligen har sin huvudsakliga sysselsättning 
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får man oftast till svar: där är jag också.
•	 Åker man från Högskolan i Skövde till Borås för att börja samarbeta med 

kollegorna i något rykande intressant forskningsprojekt så nog står Rolf 
med och är samarbetspartner.

•	 Frågar man lite försynt om han vet vem som nu är föreståndare för KFi 
påstår Rolf med självklarhet att han är föreståndare på KFi – och det som 
den självklaraste sak i världen.

•	 Om jag försöker få till en egen examina inom ”Offentlig förvaltning med 
företagsekonomisk inriktning” - nog är det Rolf som meddelar att man 
är godkänd.

•	 Har man något problem med datorn så har han alltid någon idé om vad 
det kan vara för fel och häcklar lite den som inte har en Mac.

•	 Söker man någon som kan ge referenser på en tilltänkt medarbetare 
så nog är det av Rolf man får referenserna. Och söker man inte någon 
medarbetare kan Rolf ändå ge förslag på någon bra person som skulle bli 
en god kraft i arbetet.

Slutsatsen av detta är alltså ganska enkel. Det kan inte finnas en person som 
kan vara på så många olika stället. Frågan måste därför ställas om Rolf är 
klonad, kopierad, eller uppdelad? Men det kan ju också hända att Rolf klarar 
allt detta och bara är så fantastisk bra. Jag tror på det sistnämnda och önskar 
all lycka till med de fortsatta åren inom akademin. Säkert kommer vi få höra, 
från olika håll naturligtvis, hur viktigt det är att man håller sig uppdaterad 
med olika verksamheter och inte försvinner till alltför många andra mål. Men 
– det är ju bara på skoj, man kommer att träffa honom som tidigare – överallt.





Del III  
Planeraren Rolf Solli
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ANDRZEJEWSKI, skrivet måndagen den 18 mars 2013

Björn Rombach

Enligt Kryssakuten. se (2013-03-18) som är en sida för den som inte behärskar 
Wordfeud eller Alfapet så väl kan man av bokstäverna ANDRZEJEWSKI 
forma precis 800 godkända svenska ord. I sig är ”andrzejewski” inget godkänt 
svenskt ord. Det längsta ord som bokstäverna enligt sökmotorn medger 
är rwandiske. Inte heller det förefaller att vara ett ord som mina vänner 
skulle acceptera. Man undrar om det verkligen stämmer att bokstäverna i 
ALTERNATIVKOSTNADSKALKYL ger 19.985 svenska ord. Nåväl 
ANDRZEJEWSKI ger bara 799 eller färre.

Lingvistbloggen.ling.su.se hade för några år sedan en diskussion om de 800 
ord (brittiska!) ungdomar använder till vardags. Källan var Metro (2010-01-
15) som själv var skeptisk. Häpnadsväckande hade varit om Lingvistbloggen 
visade att Metro hade fel men nejdå. Man hoppade i samma säck. Alla anser 
att ungdomar använder fler än 800 ord. Kanske inte 40.000 men definitivt 
801 eller fler.

Även om det kan vara svårt att hitta någon som bara kan förstå 800 ord eller 
någon som bara använder 800 ord så går det att berätta något med hjälp av 800 
ord. Åtminstone på italienska. Folkuniversitetet erbjuder två övningsböcker 
Parole, parole 1 och 2 för priset av 49 kronor per styck. Vill man ha facit 
tillkommer 29 kronor per övningsbok. Det kan säkert behövas. ”Urvalet [av 
ord i boken] är baserat på ordens frekvens i vardagslivet och omfattar ca 800 
ord per bok” (folkuniversitetetsforlag.se). Allt som går att göra på italienska 
går att göra bättre på svenska som det heter i visan. Men visst borde det gå 
att skriva en motsvarande bok på svenska för italienare. Frågan är bara om 
man får dem att betala så mycket för två sidor. Ska det bli mer måste orden 
upprepas vilket kan bli tjatigt.

För att skriva 800 ord kan man behöva läsa något. Eller tänka då – men 
det brukar anses knepigare. Låt oss anta att man behöver läsa 800 ord för 
att kunna skriva 800. Enligt kommenteraren andreas0 (litteratur.ifokus.se) 
tar det minst en minut om det är facktext där man inte behöver hänga med i 
handlingen. Det känns lite futtigt. Nog måste man läsa mer än en minut och 
då blir det fler än 800 ord.

800 ord beskrivs inte minst av oss som utbildar ofta som en text på ”ca. 2 
A4 sidor” (exempelvis kursnavet.se och kth.se). Man undrar varför. Texter 
skrivs ju normalt på en dator som räknar orden. Att skriva ut och kolla om det 
skrivna täcker två A4 sidor är inget rimligt alternativ. För de flesta. Vore man 
utan dator och tvingad att skriva för hand så skulle 2 ark papper aldrig förslå. 
Så tätt går det inte att skriva.

På flashback.org sparas frågor och svar längre än vad frågeställarna rimligen 
kan önska. Tur då att pseudonymer tillåts. Tyko Glas (vars bild visar en etikett 
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från 7up) vill skriva en skönlitterär bok och undrar hur många ord det är per 
sida. Häpnadsväckande! Men även gerhardsson87 undrar något liknande när 
han frågar hur många tecken med blanksteg som krävs för en roman på drygt 
hundra sidor. Vi glider dock från ämnet och de 800.

Men varför släppa frågan om romanskrivande? NaNoWriMo är ”en 
skrivutmaning där deltagarna måste slutföra en roman på minst 50.000 ord 
på 30 dagar” (kreativtskrivande.blogspot.se). Det blir enligt presentationen 
16 kapitel med fyra scener var om cirka 800 ord per styck. Med 800 ord per 
dag skulle projektet ta över 60 dagar. Och det stod måste. 

Så långt har vi hållit oss till det svenska. Knappast i linje med den gällande 
normen och VISION 2020. Men text på svenska går att göra vilket annat 
språk som helst av. Det är som med pengar. Normalt går en del förlorat. Men 
det är alltid möjligt. 800 ord (som i detta fall är tre A4-sidor) kan man på nätet 
och säker betalning via PayPal få översatt på 24 timmar (native-translator.se). 
Ingen garanti tycks dock ges för att de 800 orden verkligen förblir 800. 

Är det fråga om en turistbroschyr kan 800 ord fylla fyra sidor (bobex.se). 
Det ante mig. Den lättviktiga turistbroschyren mot den tunga väl refererade 
facktexten eller kulturtyngda romanen. Är det kanske bara dikter som inte blir 
besvärligare när de blir längre? Är antal ord kanske helt frikopplade från tyngd 
och mening. Kan allt sägas inom ramen för de 800? Eller bara hälften? Eller 
1,6 % av en snabbt hopkommen roman? Noteras kan att en skriftlig uppgift 
på det annars så väl sedda diplomatprogrammet för ett antal år sedan innehöll 
en skrivningsuppgift där de rekommenderade 800 orden antogs motsvara 5–8 
sidor (regeringen.se). En häpnadsväckande brist på precision och hälften så 
tung som en turistbroschyr. Inget stod i uppgiften om illustrationer.

Grattis Rolf med dessa 800!

NÄTREFERENSER

http://www.bobex.se/bobexse/control/archive_rfp?ti=versattare&type.id=60  (2013-
03-18)

https://www.flashback.org/t409672 (2013-03-18)
http://www.folkuniversitetetsforlag.se/sv/Bocker/Sprak-fran-hela-varlden/

Italienska/Parole-parole/ (2013-03-18)
http://kreativtskrivande.blogspot.se/2013/01/hur-man-skriver-klart-sin-

nanowrimo.html (2013-03-18)
http://www.kryssakuten.se/Search.aspx?stype=fuskwordfeudochalfapet&sword=AN

DRZEJEWSKI&page=8 (2013-03-18)
http://www.kryssakuten.se/Search.aspx?stype=fuskwordfeudochalfapet&sword=AL

TERNATIVKOSTNADSKALKYL&page=800 (2013-03-18)
http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DH1600/komm06/rapport/  (2013-

03-18)



800 ord till Rolf Solli 
Redaktörer: Anna Cregård och Ulla Eriksson-Zetterquist

49

http://kursnavet.se/kurser/religion/A03-kurs/A03-006/A03-006-htm/a03-006-
123.htm (2013-03-18)

http://lingvistbloggen.ling.su.se/?p=634 (2013-03-18)
http://litteratur.ifokus.se/discussions/4d714d4ab9cb46222106198d-hur-snabbt-

laser-du (2013-03-18)
http://www.native-translator.se/ (2013-03-18)
http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/68/95/5f11bb10.pdf (2013-03-18)



GRI-rapport 2013:1

50

Hur många ord vinner man i översättning? 

Egle Rindzeviciute

Ja, det är verkligen en mycket bra fråga som intresserar många: hur blir man 
über-produktiv? Den väletablerade forskningen säger att om man inte skriver 
800 ord dagligen, då är man körd. Man kan glömma en akademisk karriär. 
Man blir en total nolla. Jag tog några dagar att fundera på den här principen 
om 800 ord. Jag har promenerat nära Seine, tagit en kaffe på en plats vid St. 
Sulpice, tittat på turister, små parisiska damer med ännu mindre hundar som 
flanerade med dem i de hektiska boklådor som är framträdande i det latinska 
kvarteret. Jag gjorde anmärkningar med penna på gula post-it lappar, och 
försökte skriva för det galna på det lilla tangentbord som finns på min duktiga 
mobil. Då slog en tanke mig: under denna tid tänkte, skrev och pratade jag på 
fyra språk. Litauiska, engelska, dålig franska och även bruten svenska, för jag 
tänkte ju på Rolfs teknik att vara produktiv. Ja, visst, det måste jag ange: jag 
har inte hunnit tänka på skånska. Men om man funderar på om det kan vara 
lättare att vara produktiv på ett särskilt språk, hur gör man då, hur kan man 
då upptäcka sitt produktivaste språk?

Detta, tänkte jag när jag började fylla i – snabbt, snabbt – en ansökan till 
en potentiell forskningsfinansiär, är verkligen en bra forskningsfråga. Är det 
bättre för en forskare att skriva på sitt eget språk och få vissa texter översätta? 
Eller, är det bättre att växla sitt skrivande: en dag 800 ord på engelska. Sedan 
750 på litauiska. Man måste ju öva, så därefter blir det 800 ord på franska. På 
svenska också, 800, varför inte? Men hej, det måste vara en bra matematisk 
metod – lingvister är oerhört duktiga i att använda matematiska metoder för 
språkforskning – som kan demonstrera hur mycket ord man faktiskt måste 
skriva på olika språk dagligen. Litauiska, till exempel, har inga artiklar. Hur 
stor procent av meningen på svenska eller engelska består av artiklarna? Skulle 
en litauisk text då innehålla fler ord, eller inte? Varför skulle man välja ord-
nivån? Kanske skulle det funka lika bra, eller ännu bättre, med meningar? 
Man skriver 80 meningar istället. Hur reagerar hjärnan på olika nummer i 
koppling till objekt: 800 meningar, 800 ord, 800 tecken? Vilken kombination 
är den mest attraktiva, den mest motiverande?

Den andra frågan som min nya forskningsansökan ställde gällde kontinuitet. 
Om man uppdaterar egen Facebook-status, åtta ord, etthundra gånger per 
dagen, räknas det som 800 ord för att vara produktiv? Man behöver ju inte 
bara skriva om parisiska små hundar eller det dåliga franska kaffet, man kan 
ju skriva djupa insikter i teoretiska, metodologiska och empiriska frågor som 
forskare sysslar med. Tänk bara, om alla forskare skulle betrakta Facebook-
uppdateringar på sådant sätt? Kanske vi skulle närma oss till en ny vetenskaplig 
revolution, på gränsen till ett paradigmatiskt skifte? Produktiviteten skulle 
öka och ackumulera blixtsnabbt. 

Hur lång är nu min text på svenska? Bara 471 ord? Vilken besvikelse. 
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Kanske det blir bättre på ett annat språk... Entre Google Translate.  Samma 
text på engelska har 492 ord, på litauiska – 400, på franska - 512. Yes! Nu vet 
jag. Skriver man på franska, blir man mer effektiv. Detta är ett bra preliminärt 
resultat, och nu tillbaka till ansökan… 300 ord till. På skånska.
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Nine lessons from Rolf  in action ‘Down-Under’

Peter Demediuk & Rob Sims

Ideas travel; and so does Rolf Solli. In his first expedition, of what was to be 
many, ‘down-under’ to the great southern land (Australia), Rolf managed to 
not only drink our wine – but taught us how to research it. As the bleary-
eyed Swede stepped off the plane in Melbourne after the thirty-something 
hour trip from Sweden, he was startled to learn that his local hosts were not 
going to take him to his hotel for a much needed rest, but were on their way 
to do interviews with small wineries to study their ‘critical success factors’. 
As Rolf sat in a car bumping along a dirt road towards Mt William Winery, 
he ventured to ask the question “what the hell are you trying to find out; 
and what are you asking them?” His hosts proudly passed across a two page 
questionnaire that had been devised to elicit responses to all sorts of matters - 
ranging from ideals to practical matters of growing, producing and marketing. 
“Oh, we can throw that away” said Rolf as he dramatically tossed the pages 
into the air, “I will show you how to find out important things”. 

As the car pulled up at the gorgeous property, with the sweet smell of 
eucalyptus trees in the air and cockatoos screeching a welcome, the owners 
and winemakers, Adrian and Murray Cousins welcomed us into the cellar 
door. “Hi” said Rolf, going straight to work, “I am from Sweden, and I 
have just got one question for you – are you making any money?” An hour 
later stories continued to pour out (along with spectacular wine) about what 
shaped and drove personal and financial success of this great adventure. So 
we got to hear what was really important to them, rather than responses to 
our preconceptions. 

Lesson 1: In research, as with so much else in life, less can be more. And on 
each subsequent trip to Australia, Rolf has been warmly welcomed back by 
Adrian and Murray for lunch and to taste the latest vintage. 

Lesson 2: The invitations to lunch at the winery could be because Rolf 
is a ‘nice bloke’ (as we say here), or perhaps Swedes are simply ‘exotic’ in 
these parts, but it could equally be that his incisive questions help people 
to crystallise their thoughts, challenge their routines, and unravel some 
mysteries.

On that first trip ‘down-under’ Rolf wanted to do research into local 
government in the State of Victoria, and was especially keen to see the 
effects of the forced amalgamations of councils and the imposition of CCT 
(compulsory competitive tendering) which required municipalities to open up 
most of their work (from garbage collection to accounting) to private sector 
tender. “Can you organise a mix of councils to study - from big city to regional 
to rural” requested Rolf, adding “I have read somewhere that Surf Coast is an 
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interesting place”.
So the first phone call was made by his local hosts (who had no real 

connections with local governments) to Surf Coast Shire Council – whose 
precinct included the famous Bell’s Beach surfing area (location for a world 
famous surfing competition) and the town of Torquay the headquarters of 
internationally known surf-brands like RipCurl. The phone call went a bit 
like this. Peter: “Hi, we have a rather important Swedish professor in public 
administration who wants to see what is happening at Surf Coast Shire”. 
Council officer; “Why Surf Coast; does he like the surf?” Peter (unsure of 
what to say): “Um, yes he really likes the surf” (thinking, doesn’t everyone?).

The story now picks up at Rolf’s arrival at Surf Coast for the planned 
interview (which unbeknown to us had grown from the CEO to include 
pretty much all councillors and senior staff). There was excitement (and salt) 
in the air. The Mayor warmly greeted Rolf on the steps of the council house 
and said “Hi Rolf, we will all meet inside soon, but we know what you really 
want to do first” – and promptly had a car transfer a very puzzled Rolf to the 
famous Australian Surfing Museum. 

To cut a long story short, somehow as the message of Rolf’s visit had passed 
from person to person within the council, the story about his connection with 
the surf got bigger and crazier. Indeed that week it turns out the regional 
newspaper boasted the headline: ‘Swedish surf-nut visits Surf Coast to check-
out the waves and the finances’. Suddenly someone who mainly dipped his 
ankles in the calm waters of the Swedish seas had turned into a notable 
Scandinavian surfer. And at the museum, as part of a photo opportunity for 
the press and council, the curator thrust into Rolf’s arms a surfboard normally 
stored behind glass. Suffice to say that the picture looked rather strange as 
Rolf clung onto the surfboard with a weird horizontal grip like no-one had 
ever seen before, akin to someone holding a baby for the first time. Rolf’s local 
hosts prayed that he would not drop the priceless surfboard; and thankfully 
for Australia-Swedish relations these prayers were answered (possibly in part 
because there is a lovely active Swedish Church set in an old mansion over 
here). 

Lesson3: Rolf is a man with many different reputations that precede him – 
and not all are of his own making. 

The story now moves to Rolf’s fourth visit to Surf Coast over about eight 
years. Over time illness and other opportunities mean that Rolf is meeting 
with the third CEO in that time - and a brand new CFO. The recently 
appointed CEO is explaining the implementation of a new strategy, and says, 
“but we just don’t know how the outcomes compare to other ways of tackling 
the problem”. “Well” replies Rolf, “I can tell you about what happened with 
the last two approaches used at Surf Coast”. And so now Rolf goes on to 
replenish the lost organisational history and becomes more of an interviewee 
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rather than interviewer, informing the CEO and CFO who are trying to 
make sense of things. It seems no-one knows more about Surf Coast than the 
Swedish ‘surf-nut’ himself. 

Lesson 4: The researcher can usefully replenish organisational history as 
well as draw from it.

Then there is the story of Rolf’s meeting with the CEO of the City of 
Melbourne, arguably the most important local government in Australia. Rolf 
and the CEO are sitting in large leather chairs in the beautiful historic council 
building. A staff member has wheeled in a huge trolley groaning with exotic 
cheeses and fine wine. Rolf is deep in conversation with the CEO, and his 
local hosts, cut-out of this intense discussion, somehow manage to drink all of 
the wine and eat most of the cheese as the scheduled forty-five minute meeting 
passes the 90 minute mark. All of a sudden a fire alarm starts ringing madly, 
and a broadcast voice orders that the building be evacuated. But Rolf and the 
CEO are going nowhere, they are just too caught up in their conversation – 
and shrug off “don’t you think we should get out of here” comments from his 
local hosts. Ten minutes later the huge majestic timber door crashes open, 
and there stands a fireman with an axe and breathing apparatus. “Are you 
mad?” he yells, looking at Rolf and the CEO “get out, there really is a fire”. 

Lesson 5: Public sector research can be so interesting that nothing else 
matters. 
Lesson 6: An official-looking man in uniform has questioned whether Rolf 
is mad.

There is the story of Rolf and the ‘depressed’ in which a rural local government, 
that on the surface appeared to be cohesive and functional, seemed literally to 
implode and unravel during Rolf’s meeting with the head of corporate services, 
the CFO and the finance manager. Under Rolf’s probing questioning, the 
finance manager suddenly exclaimed that she hated the way the place was run 
- and was going to leave. The shocked CFO blamed the head of corporate 
services who then broke down. Tears flowed and the triangular sandwiches 
specially ordered-in (and rather fancy for a small town) remained untouched. 

Lesson 7: Research can work as a confessional – but all might not be 
forgiven. 

Rolf, children and dogs have always gone together. Rolf was invited to talk 
to the children at Errol Street primary school about things Swedish. After 
many questions, including had he ever seen one of the tomptes that he talked 
about, Rolf asked for one final question. A little boy with a very loud voice 
stood up and said “I have only got one question – why do you look like Elton 
John?” And when staying with a colleague in a semi-rural outer suburb of 
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Melbourne Rolf decided to take their dog for what turned out to be a very 
long walk. On his belated return after dark, the anxious hosts asked: “so where 
did you go?” Rolf replied, “Oh I don’t know, but it was very nice - along some 
roads and along a path by a river and then through some nice Australian bush 
somewhere and then back by a different route. I just followed the dog and 
figured he would know where to go and how to get back when he was ready, 
and that seemed to work OK”.

Lesson 8: Always expect the unexpected when dealing with children and 
animals.

Rolf is always welcome ‘down-under’, as you never know what will happen 
next; and that’s a good thing!

Lesson 9: When Rolf (like the Terminator) says “I’ll be back”, it is both a 
threat and a promise. 
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Med teknik och förberedelse

Anna Cregård

Antagligen är utbildning varje universitets ben nummer två. Det betyder att 
föreläsningar och seminarier av olika slag är, eller åtminstone borde vara, 
viktiga att förädla och förfina. Den som vill förbättra sina metoder kan förstås 
göra det genom utbildning om utbildning, men det finns också andra sätt. 
Man kan nogsamt studera förebilder. 

Tungt beväpnad gick han mot salen. Allt hade han fått med: dator, högtalare, 
extra minne (till datorn), sladdar och backup-sladdar. Han hade också ett laddat 
usb-minne om datorn skulle krångla. Då skulle han visserligen behöva använda en 
estetiskt icke tilltalande, allmän icke-Mac, men det var ändå lite bättre än ingen 
dator alls. Skulle inte den heller gå att få igång fanns utskrivna powerpointbilder 
som kunde tjäna som mall för spretig text på en whiteboard. 

En god föreläsning kräver förberedelse. Helst så mycket förberedelse att 
allt ser ut att komma till föreläsaren just i pratandets stund, som en strid 
ström av intelligenta och helt egenpåkomna insikter. Det kräver inte bara 
förberedelse av tekniska hjälpmedel, utan också ibland övning av formuleringar 
och uttryckssätt, till exempel i bilen eller på promenad med hunden (om du 
har någon). 

I salen satt 23 chefer inom vård och omsorg, och väntade på att bli underhållna. 
De hade redan lyssnat en gång på honom, och då handlade det om skillnaden mellan 
chefer i offentlig verksamhet och chefer inom förmodat mindre offentlig verksamhet. 
De förväntade sig därför fler skämt om kommunstyrelseordförande i snickarbyxor 
och VD-ar i allvarliga, skimrande 80-talskostymer. Och de ville höra mer om att 
de till skillnad mot chefer inom andra branscher (som är korkat glada), visserligen 
är deprimerade men också mycket intellektuella. 

Alla tycker om att höra om sig själva (sin egen grupp), åtminstone så 
länge berättelsen är något så när smickrande. Smickrande förresten – det är 
inte säkert att den behöver vara det, men den ska i alla fall inte vara mer 
ofördelaktig än den (grupp) man jämförs med. Och tokigheter med hög 
igenkänningsfaktor uppskattas – vilket också ibland kan balansera på gränsen 
till mytifierade bilder. Det kräver att även om det är en standardföreläsning så 
behövs förberedelse för att anpassa budskapet och sättet att berätta det på till 
åhörarna. Det ska beröra dem. Det gör visserligen att man inte kan köra två 
exakt likadana föreläsningar, men å andra sidan är det möjligt att ha ett fåtal 
standardföreläsningar som varieras i det oändliga. Det är både rationellt och 
uppskattat. Faktiskt riktigt hållbart. 

Kvart över nio var alla samlade och tysta. Tysta och öppna för fler beskrivningar 
om sig själva, gärna i relation till andra som man bara hört berättelser om. Och 
han gick ut hårt och utmanade dem: ”Om ni ska starta ett företag – vad är då det 
viktigaste för framgång?”. Förslagen lät dröja lite, men snart hade alla något att 
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komma med – allt ifrån ”kapital” och ”rätt kontakter” till ”mål och visioner” samt 
”goda idéer”. ”Det är så enkelt att det är svårt att komma på rätt svar”, sa han. 
”För ni har fel allihopa. Det är medarbetare. Man måste ha kompisar! Med rätt 
kompisar kan man göra vad som helst.” Ja, självklart, varför hade de inte tänkt på 
det?

En god föreläsare ser till att tidigt i föreläsningen engagera publiken. Det 
gör inte bara själva föreläsningen mer relevant för deltagarna, utan också 
mindre krävande för föreläsaren (förutsatt att åhörarna inte säger helt fel 
saker). Det är också mindre risk att du som föreläsare råkar sluta ögonen lite 
för länge. Publiken vill gärna säga sitt och den vill ha respons. En tumregel är 
att hålla med ungefär lika många gånger som du inte gör det – så att de ser att 
du verkligen tar dem på allvar. 

”Det fanns en bil som hette T Gul. Jag var till min bilhandlare och jag sa att 
jag ville ha en. Han sa att den gick så in i helvete – 240 kilometer i timmen! Så jag 
gick hem till min fru och sa att jag vill ha en T Gul och hon sa ”Varför då?”. ”Ja, 
men den går i 240”, sa jag, ”tänk vad fort vi kan åka på autobahn”. ”Ska du köra 
så fort tänker inte jag åka med, sa Eva, så då gick jag till min bilhandlare igen. Då 
sa han att den kan backa i 80! Så då gick jag hem till Eva och sa att ’Du, den kan 
backa i 80!’”. Ja, så då sa Eva att hon tyckte att jag skulle ta och vända på bilen.”

Utbildning, föreläsningar och lärdom är allvarliga saker. Men det gör inget 
om man här och där är lite lustig. Ett skratt åtminstone var tjugonde minut 
är minimum vid en föreläsning på tre timmar (max är antagligen två skratt 
i kvarten – men jag är inte helt säker). Men skämtet måste vara relaterat till 
föreläsningen och bidra med ännu en dimension eller förklaring, och det får 
inte vara plumpt – det kan finnas känsliga själar i publiken. Skämt gör också 
att man kan berätta om nedslående forskningsresultat utan att det känns så 
tungt. 

Slutligen: Det kan vara positivt att använda sig av sin dialekt. Det lättar 
upp, ger forskningen ett oförargligt skimmer och låter kul. Men har du en 
dialekt som ibland är svår att förstå kan det vara bra om du har en tolk som du 
jobbat med under minst 20 år. Kanske kan hon översätta i paus.
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Det där med tvärvetenskaplig forskning

Ulla Eriksson-Zetterquist

Forskningsinstitutet GRI etablerades 1990, dels för att ge utrymme till 
tvärvetenskaplig forskning av ekonomiska ämnen, dels för att finansiera 
forskning med hjälp av externa medel. Den inledande fundraisingen var 
framgångsrik och Tore Daun, före detta vd för Mölnlycke, Sten Jönsson och 
Rolf Wolff fick så småningom in 20 miljoner i startkapital. Verksamheten GRI 
kunde därefter starta. Avkastningen från stiftelsen betalade infrastrukturen 
och forskare vid GRI var framgångsrika i att erhålla externa medel, både från 
forskningsfinansiärer och företag som möjliggjorde olika forskningsprojekt. 

I de tidiga verksamhetsberättelserna från GRI kan man utläsa att olika 
forskningsprogram startas upp, till exempel ”green management” och 
”Scandinavian management”, att doktorander rekryteras och att avhandlingar 
och forskning produceras. 1997-1998 skedde en förändring vid de statliga 
forskningsfinansiärerna vilket innebar att medel nu skulle tilldelades 
universitet. Som en konsekvens blev det fristående institutet GRI en 
institution vid Handelshögskolan. Det vill säga, en institution med särskilt 
uppdrag att bedriva tvärvetenskaplig forskning. Avkastningen från stiftelsen 
fortsatte att stå för infrastrukturkostnaderna och forskningen fortsatte att 
vara helt externt finansierad. Mellan 1998 och 2012 hade institutet tilldelats 
172 miljoner från de stora forskningsråden (Vetenskapsrådet, Riksbankens 
Jubileumsfond, Vinnova, Mistra, Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle, 
med flera). Under denna tid har även en rad personer och projekt varit 
stipendiefinansierade. 

Så kan verksamheten GRI beskrivas. En annan beskrivning är att GRI är 
en plantskola. Tanken är att en junior forskare kommer till GRI, gör färdigt 
sin avhandling, docentmeritering eller professorskompetensförklaring, och 
därefter som mer senior forskare flyttar vidare till en annan institution. På 
GRI arbetar alla forskare inom forskningsprogram som studerar ett speciellt 
område – till exempel ”Managing Big Cities” – i en grupp som består både av 
forskare från GRI och forskare från andra institutioner och universitet. Inom 
respektive forskningsprogram bedrivs seminarieverksamhet, konferenser, 
workshops, och man presenterar sitt arbete och, emellanåt, även publicerar 
tillsammans. Man läser andras och varandras texter och över tiden får man en 
gemensam referensram. Ett forskningsprogram tar några år att starta upp och 
få en bra verksamhet inom. Med det som grund kan programmen antingen 
fortsätta utvecklas och bli långvariga, eller avknoppas till något annat om det 
passar bättre.

Ytterligare en dimension av GRI är, som en nyare medarbetare uttryckte 
det efter ett par år vid institutet, ”vid GRI lär man sig att vara forskare”. Vid 
en första anblick kan avhandlingsskrivande eller docentmeriterande framstå 
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som ett ensamarbete där man uthålligt och envist gör sitt fältarbete och 
publicerar sin forskning. När man är klar kan man gå vidare till nästa tjänst. 
Verksamheten vid GRI, så som den uttrycks av den juniora forskaren, kan dock 
ibland ge så mycket mer. När man arbetar tillsammans med forskningsfrågor 
i ett program har man möjlighet att under relativt lugna former lära sig hur 
man gör forskning som hantverk. De seniora visar samtidigt hur man är 
som forskare: nyfiken, inspirerad, vaken för nya intryck, stöttande, kollegial, 
noggrann och konstruktiv vid läsning av ens olika alster.  

En annan aspekt av verksamheten vid ett institut som har forskning som 
särskilt uppdrag är att forskningsfrågor och forskningsutmaningar är en del av 
vardagen. Vid morgonkaffet och lunchen diskuteras bankkrisen, pedagogiska 
frågor, olika sätt att göra intervjuer, kanske den senaste lästa boken, det ges 
input till olika idéer, och tankar utbyts. Där presenteras ett problem – jag 
behöver någon som kan enkäter – och vips uppstår en lösning då en person 
längre ner i korridoren helt plötsligt visar sig vara en klippa på enkäter och 
SPSS. Visst var det bekant att vederbörande arbetade med sådant sedan 
tidigare, men som visats i idén kring garbage can flyter problem och lösningar 
omkring i organisationerna och ibland möts de (Cohen, March & Olsen, 
1972). På konferensresa med sina kollegor kan man med lite tur komma upp 
med en idé för en ny artikel eller nytt forskningsprojekt. Varför inte göra en 
studie av guidade turer och vad de berättar om organisering?

För att detta ska fungera krävs lite olika saker. Det behövs en kärna av 
personer som kan ta emot inkommande gäster och till exempel visa dem hur 
man är en forskare. Forskning som till stor del är ett ensamarbete löper stor 
risk att bli solitärt navelskåderi. Om forskare med jämna mellanrum får träffas 
för olika aktiviteter –  vardagliga kaffesamtal, luncher, milslånga promenader 
i skogen, svampplockning, höstfester med mera – finns möjlighet att de börjar 
utbyta erfarenheter och idéer med varandra. Vidare behövs även ett stort 
nätverk utanför den egna institutionen. Att ständigt leva med osäkerheten 
som externfinansiering innebär, att varje dag producera sina 800 ord, att 
kämpa med sina publiceringar och att tråckla ihop sin tillvaro med olika 
forskningsprojekt är en hård tillvaro. Med ett stort nätverk utanför institutet 
kan kollegorna förhoppningsvis och med lite tur hjälpa dem som vill hitta nya 
arbetsgivare. 

Verksamheten forskning kan verka lite svårbegripligt – vad gör de 
egentligen? Det är samtidigt ett karaktärsdrag hos forskning, man vet aldrig 
vad det ska bli för då hade man inte behövt göra det. Bakom det svårbegripliga 
och lösa i kanten som ibland verkar vara GRI finns dock en rad inarbetade 
rutiner. Dessa beskriver hur man tar emot nya forskare, nya forskningsprojekt 
och nya forskningsprogram, hur man på framgångsrikt sätt arbetar med 
tvärvetenskaplig forskning i uthålliga forskningsprogram, samt hur man 
hjälper de som vill vidare på olika sätt. Det är inte direkt ”rocket science”, det 
är bara att tidigare föreståndare och seniora forskare vid GRI väl utvecklat och 
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förvaltat det särskilda uppdraget och förmånen att prioritera tvärvetenskaplig 
forskning.  

Om jag ska beskriva Rolf som forskningsledare så är det just med 
enkelheten. Inget är svårt, det mesta kan lösas, och det finns alltid utrymme. 
Forskning är mycket mer än publiceringar, det är kontakter och möjligheter 
till spännande möten inom och utom den egna institutionen, och det egna 
ämnet. Det är 800 ord per dag och en räcka roliga spännande utmanande 
projekt. När detta skrivs är Maria José Zapata Campos och jag i ett flygplan 
på väg till Sao Paulo för ett potentiellt forskningsprojekt kring möjligheter att 
införa en ny teknik för att återvinna metaller ur elkablar. Om någon berättat 
det för mig för några år sedan hade jag varit synnerligen överraskad. Men som 
Rolf och andra vid GRI lärt oss är det så forskning är, den tar sina egna vägar. 
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