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                anslag

 ”Anslag” rapporteras i första bandet av Svenska Akademiens 
ordbok (SAOB) ha påträffats med inte mindre än 18 olika betydelser 
och användningar i svenska språket. I den nyligen av samma lärda 
församling utgivna Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) 
anges blott sex skilda innebörder hos ordet. Över denna förändring 
kan olika personer nog känna såväl besvikelse som tacksamhet. Be-
svikelse eller rent av sorg över att språkets rikedom har minskat. 
Tacksamhet över att betydelserna har blivit lättare att överblicka och 
därmed enklare att åberopa i en text av den längd som förväntas i 
detta fall! 

Av de sex innebörderna hos ”anslag” i SO kan väl alla utom en 
mer eller mindre naturligt kopplas till aktiviteterna inom Riksban-
kens Jubileumsfond (RJ). Den sjätte användningen är nämligen ”lätt 
sockerkaka som stomme till tårtor eller bakelser”, och med sådana 
luftigheter har RJ inget att skaffa. Det är också den yngsta innebör-
den med sitt äldsta belägg så sent som 1892. 

Nästan 50 år äldre är användningen ”sätt att inleda (litterär) fram-
ställning e.d.”, vilket är vad jag är i färd med, så här blir anknyt-
ningen till RJ och denna årsbok tydligare. Övriga betydelser hos 
ordet är avsevärt äldre. Den som söker forskningsstöd hos RJ känner 
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förmodligen att det gäller att ”slå eller träffa”, även om detta ur-
sprungligen (1705) avsåg projektiler. Med ordets äldsta innebörd 
(1507) identifierar sig åtskilliga som fått sina idéer förringade eller 
rent av förkastade: ”plan som går ut på att förstöra eller skada”. RJ:s 
utlysningar och beslut anknyter till den femte innebörden, ”skrift-
ligt meddelande som är uppsatt på väl synlig plats”, även om hem-
sidan numera är vår viktigaste anslagstavla. Och så slutligen, den 
sista användningen: ”summa pengar som sökts eller beviljats för 
visst ändamål”. Ett beviljat anslag blir en framgång för ett litet antal 
av alla dem som prövar sin förmåga i det väldiga lyckans lotteri som 
RJ sköter efter bästa förmåga. 

När RJ:s forskningsanslag anländer till universiteten döps de om 
till ”bidrag”; i den räkenskapslogik som råder där är det enbart sta-
ten som beviljar anslag. Jag är tacksam för att årsboksredaktören 
tilldelat mig den ursprungliga termen. I den ovan nämnda SO har 
ordet ”bidrag” nämligen endast två innebörder, vilket hade gjort det 
betydligt svårare för mig att författa ett förord till den bok som nu 
ligger framför dig. Ordet ”bidrag” för dessutom tankarna till under-
stöd, vilket inte hör hemma i ett sammanhang som kännetecknas av 
konkurrens och kvalitet.  

Göran Blomqvist
verkställande direktör

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
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                              årsbok,  ämne

 allt  som tänkas kan . Titeln som valts för årets bok är 
på en gång anspråkslös och anspråksfull, vittomfamnande och spe-
cifik. Ämnet är det vetenskapliga kunskapssökandet, ett sökande 
som inte räds att ägna sig åt allt mellan himmel och jord; ändå finns 
det gränser för vad som kan begrundas och på vilka sätt. Veten-
skapens tankekraft kan vara expanderande innovativ och kreativt 
nyskapande, men den befattar sig sällan med de fyrkantiga cirklar 
som befinner sig utanför det fattbaras gränser. Kanske är det just 
detta som trots allt skiljer vetenskapen från konsten. Det handlar om 
allt som tänkas kan – och ändå långt ifrån allt.

Vad utgör då de konkreta betingelserna för detta kunskapssökan-
de? Vad är akademin för en miljö och vilka principer lyder verksam-
heten under? Vad eller vem ritar upp gränslinjerna för den fors-
kande tankens frihet? Är universitetet, som författaren Gunder 
Andersson blommande skriver i sin roman Komma ifatt från 1980, 
”kunskapstörstens porlande källa i den intellektuella indifferensens 
öken. De höga andarnas mötesplats och paradgata, den intellek -
tuella elitens tummelplats. Snillenas eldorado”? Eller är det tvärtom 
i huvudsak en plats med låg takhöjd där sniken karriärlystnad, 
 svågerpolitik, gränsdragningar och världsfrånvänd elitism råder? 

Å Ä
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Sannolikt är universitetet allt detta och mycket därtill. Det är en 
verklig arbetsplats och som sådan äger den för- och nackdelar,  fram- 
och baksidor. Den räknar in en lång rad kulturer och livsstilar. Forsk-
ning bedrivs både i det oåtkomliga elfenbenstornets isolat och i den 
offentliga marknadsplatsens myller. Vid universitetet finns utrymme 
för såväl stolta tornseglare som kacklande burhöns.

 i  r j :s  årsbok 2010  vänder vi blicken mot vetenskapens 
villkor. Här finner du som läsare inte mindre än 29 olika ingångar 
till förutsättningarna för den tämligen unika syssla som benämns 
vetenskaplig forskning, även om ljuset denna gång är placerat inte 
så mycket på vetenskapens innehåll, idéer eller resultat som på dess 
historia, praktik, sociologi, kultur, politik och ekonomi. Åtskillig 
kvalificerad forskning riktar uppmärksamheten mot vetenskapen 
själv och årets bok låter några forskare inom dessa fält komma till 
tals. Det handlar om allt från reflekterande vetenskapshistoria till 
framåtblickande forskningspolitik. Mer specifikt tar boken upp 
bland annat idéers uppkomst och konkreta omsättning i förfluten 
tid och i vår egen samtid, digitaliseringens utmaning mot ett tidi-
gare förhärskande vetenskapligt kunskapsbegrepp, den eviga frågan 
om vilket språk vetenskap skall bedrivas på, förhållandet mellan bild 
och text i vetenskapliga framställningar, universitetet som skåde-
plats för såväl orubbliga traditioner som omstörtande revolutioner 
– men också forskarens små språkliga egenheter och verktyg, pennor, 
papper och tangentbord, maktkamper och citeringar, och till sist 
också något om fotnotens bleka skönhet. Allt detta och mycket där-
till är med och bildar det sammelsurium av villkor som gäller för den 
brusande aktivitet som kallas vetenskaplig forskning.

Liksom sina två föregångare vill årets bok greppa en tematisk hel-



het utan att måla en grundlig helhetsbild. ABC-bokens pedagogiska 
grepp är tänkt att utgöra en blinkning till forskarens sedvanliga 
 behov av ordning, transparens och rätlinjiga sammanhang, ändå 
 följer det encyklopediska anslaget inte alfabetets kronologi. Någon 
oordning får det ju trots allt vara – också i en årsbok. Utan tvivel går 
det att läsa boken från A till Ö, även om det kräver en stunds extra 
bläddrande, men den läsare som följer bokens egen disposition upp-
täcker förmodligen andra ordningar än den alfabetiska, andra rörel-
ser än den linjära.

Valet av uppslagsord utgör en växelsång av det bekanta och det 
möjligen obekanta; det rör sig mellan hjärna och triple helix, mellan 
Aristoteles forngrekiska undran och det digitala kunskapssamhällets 
wiki. Längre essäer blandas denna gång med citat och kortare be-
traktelser. Även bokens bilder är, liksom i tidigare årsböcker, tänkta 
att tillföra en självständig dimension. Denna gång är det kamera-
linsen som är mediet, och även här finns en bakomliggande tanke. 
Fotografiet liknar vetenskapen i det att den bild som framställs vis-
serligen är ett avtryck, men samtidigt (och kanske i än högre grad) 
ett medvetet intryck, på intet sätt neutralt eller objektivt. Numera 
är de flesta ense om att vetenskaperna ägnar sig åt att återberätta en 
lång rad olika verkligheter snarare än att återspegla en enda – och 
samtidigt tycks vi i mötet med hårda forskningsdata ha lika svårt att 
värja oss inför den vetenskapliga faktaproduktionens sanningseffek-
ter som för fotografiets.

Ett par mer övergripande ledmotiv kan skönjas, teman som går 
igen i flera av bokens alster. Ett sådant är föreställningen om akade-
misk frihet, som introduceras i statsvetaren Li Bennich-Björkmans 
inledande essä och som därefter följs upp på olika sätt av bland andra 
vetenskapshistorikerna David Dunér och Sven Widmalm, men  också 
i några av de kortare texterna signerade litteraturvetaren Lisbeth 
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Larsson och historikern Eva Österberg. Forskare kan ha många 
önskningar, men den största och mest omhuldade idén är nog den 
om en fri forskning präglad av nyfikenhet, öppenhet och entusiasm. 
En sådan forskning tar emellertid tid och resurser i anspråk och dess 
fiender är många, kanske för att den i regel ger upphov till fler kro-
kiga frågor än raka svar och tenderar att leda till fler uppbrott och 
ifrågasättanden än konsolideringar och bekräftelser. Är denna frej-
diga barfotaforskning en utopi i dagens forskningspolitiska land-
skap, där begrepp som ”postakademisk vetenskap” och ”triple helix” 
gör sig gällande? Vilket utrymme finns för de idéer som är sant 
innovativa eller banbrytande?

Frihetsidén är också något som förespråkare för vårt sentida digi-
tala kunskapssamhälle många gånger framhäver. På nätet kan var 
och en ta del av flödet och skenbart etablerade sanningar förändras 
varje sekund. Men kan inte det ständigt framåtrusande tempot i 
denna binära värld utgöra ett hot mot traditionella och grundliga, 
vetenskapliga ”sökmaskiner”? Eller bör vi i stället, som filmvetaren 
Pelle Snickars argumenterar för i denna bok, se de olika formerna 
för kunskapssökande som kompletterande varandra och leta inte 
bara efter bristerna utan också efter förtjänsterna i det nya forsk-
ningslandskapet – arbeta med nätet i stället för mot det?

Snickars essä vetter mot ett annat av bokens övergripande teman 
som vi kan kalla akademisk erfarenhet. Här finns de ordnande verk-
tygen i forskarvardagen, verktyg som kan vara av konkret och hant-
verksmässig eller mer filosofisk art. En teoretisk problematik som 
konst- och bildvetaren Lena Johannesson tar upp är den som rör 
förhållandet mellan den vetenskapliga, instrumentella bilden och 
den vetenskapliga texten. Exempelvis noterar hon frånvaron av och 
argumenterar för behovet av en bredare seendekompetens, i synner-
het mot bakgrund av den kraftiga bildexpansion som ägt rum i 
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 dagens digitaliserade forskningsvärld. I dag tränger sig bilderna på i 
snart sagt varje moment av forskningsprocessen, medan forskarna 
som regel är handfallna när det gäller att se.

Under paraplyet akademisk erfarenhet möter vi också forskaren 
som organisatör, samlare, kulturförvaltare och traditionsförmedlare, 
något som etnologen Lotten Gustafsson Reinius diskuterar i sin essä 
om museets samlande- och bevarandepraktiker. Ordnandet av ting 
och kunskap tycks kunna medföra tingens upplösning; plötsligt kan 
deras rätta hemvist bli högst osäkra och en viktig fråga anmäler sig: 
vems är egentligen kulturarvet?

Kunskapsordnandet leder över till idéhistorikern Henrik Björcks 
essä, där vi bjuds en inblick i forskarprofessionens historia. Fascina-
tionen för rubriceringar, tituleringar och klassificeringar, ibland 
invecklade sådana, är en vanlig – och inte helt osann – bild av uni-
versitetet i stort. Den akademiska kulturen är en kultur där mång-
hundraåriga ritualer och befästa hierarkier ofta kolliderar med den 
nya tidens krav på det omvärldsanalytiska och marknadsorienterade 
universitetet. Hur fick egentligen doktorn sin doktorshatt och vad 
står en doktorsexamen för i dag?

Temat akademisk erfarenhet rymmer också det mest konkreta: 
allt från pennan, pappret och tangentbordet till de ständigt växande 
pappershögarna på skrivbordet och institutionens intellektuella av-
skrädeshög – pappersinsamlingen med gamla seminarieuppsatser, 
ratade projektutkast, inaktuella mötesanteckningar och utskrivna 
elektroniska artiklar. Några av de kortare redaktionella texterna i 
årets bok – däribland not, qwerty och sic – tar upp dessa aspekter till 
munter skärskådning.

Till sist, på denna prunkande palett är det trots allt något som 
saknas. Den observanta läsaren ser strax att bokstäverna R och J är 
underförstådda i boken, något som är varken en försummelse eller 



årsbok, ämne · 15          

en tillfällighet. Dessa bokstäver, den 10:e respektive 18:e i ordning-
en, får här på ett vis utgöra alfabetets två nav, strategiskt placerade 
utkiksposter från vilka de andra orden och begreppen kan beskådas. 
I uppslagsverken står att läsa att just bokstäverna R och J i det latin-
ska alfabetet kan härledas tillbaka till feniciernas tecken för ”huvud” 
och ”hand”. Båda kroppsdelarna är vitala för vetenskaplig forskning 
i stort; de står för tänkandet och författandet, visionen och genom-
förandet. Huvudet och handen får här dessutom symbolisera Riks-
bankens Jubileumsfonds verksamhet, där goda idéer belönas med 
forskningsstödjande medel. De första tre böckerna i serien års -
böcker från RJ – Hållbara värden, Samtal i rörelse och Allt som tänkas 
kan – frambringar förvisso en bred triptyk, men en där ändå bara en 
bråkdel av alla goda idéer och alla fascinerande, bildande och utma-
nande forskningsprojekt inom svensk humaniora och samhällsveten-
skap som RJ stöttat genom åren har kunnat beredas utrymme. 
Många återstår att lyfta fram och denna viktiga uppgift, att ta sig an 
allt som tänkas kan, vandrar nu vidare

 från
 Marie Cronqvist
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              Undran

 Filosofins begynnelse är människors undran. Först är de 
förbryllade inför föremål som ligger nära till hands, sedan utsträck-
er de undan för undan sitt frågande till större ting som månens 
 fenomen och solen och stjärnorna och om universums ursprung. En 
människa som är förbryllad och förvånad blir medveten om sin egen 
okunnighet (…) Det var därför som människor vände sig till filo-
sofin för att undfly detta tillstånd av okunnighet, deras mål var tyd-
ligen förståelse snarare än praktisk vinning.

 Aristoteles

U



         Fr ihet

 Akademisk frihet. Somliga ser framför sig ett torn, ett elfen-
benstorn. Högst upp och längst in i tornet skymtar en man,  bohemisk 
och inåtvänd. En Professor, ivrigt upptagen med något udda och 
obegripligt, högmodigt avståndstagande från världens problem. 
 Andra får bilden av Upptäckten på näthinnan: James Watson och 
Francis Crick förundrat upprymda i Cavendish-laboratoriet i Cam-
bridge framför sin modell av DNA-spiralen – ”the double helix” – 
som gav dem nobelpriset i medicin 1962 och förändrade vår kunskap 
om mänskligt liv. 

Den akademiska friheten möjliggör både elfenbenstorn och upp-
täckter. I elfenbenstornets ensamma rum föds då och då en idé, som 
långt senare kommer att utveckla mänsklighetens villkor. Proces-
serna är långsamma, misslyckanden är legio, och vägen vindlar och 
slingrar sig fram, via sidospår som i sig kan leda till genombrott, men 
också via felaktiga föreställningar och hypoteser som inte håller. 
Nyttan av en upptäckt som den om DNA kan inte överskattas. Trots 
detta var det inte för mänsklighetens bästa Watson och Crick arbe-
tade. De ville intensivt hitta ett svar på en gåta som inte upphörde 
att fascinera dem, och de ville ha äran att vara först. De drevs, kan vi 
säga, av egoistiska motiv, men konsekvenserna för mänskligheten 
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har varit enorma och positiva. Skapandets psykologi är med andra 
ord komplex och genombrotten kommer ofta som en biprodukt, 
ibland en oavsiktlig sådan, av nyfikenhet, lust, ärelystnad och strävan 
efter erkännande. 

Akademisk frihet är ett omskrivet (och omstritt) begrepp, i Sve-
rige och globalt. Slår man på Google får man 277 000 träffar på 
”akademisk frihet”, medan ”academic freedom” ger nära 47 miljoner 
träffar! Inte minst i det vidsträckta amerikanska högre utbildnings-
systemet är den akademiska friheten sedan den lagfästes 1915 en 
central princip. Principen om akademisk frihet är emellertid något 
som berör oss alla, forskare, lärare, studenter och allmänhet. Utan 
respekt för denna geniala, till synes enkla men för samhället och 
staten krävande institutionella innovation, med dess såväl baksidor 
som framsidor, inträder stagnation och förfall. 

Ett skrämmande exempel på vad upphävandet av den akademiska 
friheten kan leda till är den så kallade lysenkoismen i Sovjetunionen 
i mitten av 1900-talet. Biologen Trofim Lysenko avvisade vad som 
betraktades som västerländska biologiska idéer och lanserade istället 
ett eget biologiskt tänkande som rimmade väl med den marxistiska 
dialektiken. Lysenko hade den politiska maktens öra och kunde som 
ledare för ett forskningsinstitut ägna sig åt utrensningar av forskare 
som pläderade för de ”västerländska irrlärorna”. Många av dessa 
dömdes till döden, fängslades eller avsattes. Ingen opposition mot 
eller diskussion av Lysenkos teser tilläts av myndigheterna. Hans 
felaktiga idéer omsattes också i praktiken i Sovjet och Kina inom de 
jättelika kollektivjordbruken med stor förödelse för många miljoner 
som följd. 

Det är heller ingen slump att det ofta är studenter vid universite-
ten som går i bräschen för liberalisering i icke-demokratiska stater 
och att det är vid universiteten och i samverkan mellan lärare och 
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studenter som idéer föds om frigörelse; även i hårt kontrollerade 
stater har universiteten behållit något av sin mission att vara en plats 
för fritt tänkande och sökande. I Vitryssland, en av våra närmaste 
diktaturer, tvingades ett helt universitet stänga för något år sedan 
och flytta sin verksamhet till Litauen. President Lukasjenko för-
följde systematiskt oppositionella, stängde ned delar av universitet 
som ansågs kontroversiella och förbjöd studenter att ägna sig åt 
vissa typer av studier. Himmelska fridens torg 1989, studentrörelser 
i både Polen och Estland under omvandlingarna i Östeuropa, stu-
dentrevolterna i västvärlden 1968: alla dessa och många fler exempel 
visar hur universiteten har varit en mäktig frihetlig kraft i såväl icke-
demokratiska som demokratiska samhällen. Många gånger vilar 
studentprotester just på en strävan att förverkliga normen om aka-
demisk frihet.

 Frihet för vem? 

 Principen om akademisk frihet är trefaldig: den gäller såväl 
studenter som lärare och forskare, och den har också gällt universi-
tetet som institution. Föreställningen om studenternas akademiska 
frihet formulerades i Tyskland och härrör i hög utsträckning från 
Wilhelm von Humboldt och hans Berlinuniversitet vid 1800-talets 
början. Begreppet Lernfreiheit innebar att studenterna skulle vara fria 
att söka sig till den undervisning de själva valde och vid valfritt uni-
versitet. Det har fortsatt att sätta sin prägel på de tyska universiteten 
såtillvida att antagningsbegränsningar länge inte förekom och man 
kunde söka sig till i princip vilket universitet man ville. Idén om 
Lernfreiheit fördes över till USA under 1800-talet via amerikaner som 
studerade vid tyska universitet och kom tidigt att få starkt genom-
slag till exempel vid Harvarduniversitetet. I det amerikanska univer-
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sitetssystemet finns fortfarande studenternas akademiska frihet lag-
reglerad. 

På motsvarande sätt formulerades också i Tyskland de akademis-
ka lärarnas Lehrfreiheit, friheten att söka kunskap genom forskning 
och att publicera sina resultat. Denna akademiska frihet är en eta-
blerad del av den tyska, brittiska, franska och amerikanska akade-
miska kulturen, liksom den svenska som har drag från samtliga 
dessa. Principen om Lehrfreiheit handlar om att de akademiska 
 lärarna har rätt att förmedla såväl personliga åsikter som filosofiska 
uppfattningar till studenterna, och att de inte är underkastade be-
gränsningar när det gäller innehåll i föreläsningar och kurser. Utan-
för klassrummet råder enligt den tyska traditionen emellertid inte 
samma frihet; akademiska lärare förväntas inte formulera politiska 
uppfattningar offentligt. För amerikanska professorer däremot råder 
samma frihet också i den offentliga debatten, medan franska akade-
miska lärare betraktas som offentliga tjänstemän och förväntas vara 
neutrala och inte favorisera någon särskild uppfattning. 

Den brittiska akademiska friheten slutligen vilar på en institutio-
nell autonomi snarare än en individuell som den tyska och ameri-
kanska. Akademiska institutioner har enligt denna princip rätt att 
bestämma om sina egna förhållanden, om anställning och antagning 
av studenter. Detta utgör också den tredje innebörden av akademisk 
frihet: rätten för universitet och högskolor som organisationer att 
bevara en viss grad av självständighet och bygga på kollegialt styre. 
Institutionell frihet, med andra ord, som i förlängningen är tänkt att 
främja också den individuella friheten. 

Samtidigt är inte friheten obegränsad. I USA, där den akademiska 
friheten reglerats allra tydligast, uppmanas samtidigt lärare att und-
vika kontroversiella ämnen som saknar relevans för undervisningen, 
och uttalar man sig offentligt ska det också tydligt framgå att man 
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inte talar för universitetet utan i eget namn. I det amerikanska så 
kallade tenure-systemet, det vill säga att man efter reglerad merite-
ring får en fast professorstjänst, ingår ett skydd mot att bli avskedad 
på grund av att man uttrycker kontroversiella åsikter eller omstridda 
vetenskapliga uppfattningar i sin undervisning eller forskning som 
kan utmana kollegor, studenter eller andra grupper i samhället. Sam-
tidigt ska studenter få undervisning i vad som kallats en hostile-free 
environment, en icke-fientlig miljö. Lärare och professorer som är 
tenured kan bara bli avskedade för mycket grova professionella över-
trädelser. I Sverige hade vi fram till 1997 en liknande lagstiftning för 
professorer, då dessa var livstidsanställda.

 Frihet till vad?

 Argumenten för den akademiska friheten måste kopplas till 
universitetets yttersta uppdrag: att producera och sprida ny (och 
ibland obekväm eller kontroversiell) kunskap. Uppdraget handlar 
därutöver om att förmedla befintlig kunskap, men att göra detta 
utan sidoblickar på statsnyttan, marknadens aktörer eller andra 
maktcentra. Om inte akademin utgör navet i denna återkommande 
”revolutionära” verksamhet förlorar universiteten sin intellektuella 
kraft och sin raison d’être, inte bara för forskare och lärare utan för 
studenterna och för samhället i stort. Därför måste frågan om vilka 
slags institutionella förhållanden vid universiteten som främjar den 
mest kreativa forskningen och de minst sidoblickande lärarna alltid 
ställas. 

Vetenskap är skapande. En yttersta förutsättning för skapande är 
kreativitet, att kunna se det vi inte vet och gå bortom det veder-
tagna för att åstadkomma något nytt och bättre än tidigare. Origi-
nalitet är en del av det kreativa, liksom ”nyttan”, det vill säga att det 



24 · frihet

originella också är relevant och adekvat. Alla originella hugskott är 
inte kreativa. I vetenskapen ser skapandet ut på många skilda sätt, 
från en ny behandlingsmetod för Parkinson eller ökad kunskap om 
varför demokratisering lyckas i vissa länder men inte i andra till ett 
nytt och mer adekvat sätt att tolka Gustav Vasas statsbyggnad på 
1500-talet. Vetenskapandet är samtidigt disciplinerat i så måtto att 
det på ett reglerat vis bygger vidare på den stora kunskapsbank som 
redan finns där. Ett djärvt kliv in i det okända kombinerat med ett 
noggrant positionerande i förhållande till det redan kända är det 
 vetenskapliga skapandets signum. Ett slags disciplinerad kreativitet. 
När vi analyserar vetenskapens villkor bör därför alltid den enkla 
men givna frågan vara: vilka är de förutsättningar som bäst främjar 
mänsklig kreativitet av denna typ? Att börja så innebär att sätta 
 fokus först och främst på hur den mänskliga hjärnan fungerar, på de 
kognitiva och emotionella processer som ytterst skapar Upptäckten, 
det nya sättet att förstå Gustav Vasa eller demokratiseringens in-
nersta mekanismer. 

Att skapa något innebär en stor kraftsamling, ett mått av tanke-
mässig energi, som inte går att frigöra i vilka sammanhang som helst. 
Stark nyfikenhet, närapå besatthet och koncentration är nödvändiga 
förutsättningar. Det är också uppenbart att stark lust, känslan av att 
något är roligt och stimulerande, kraftigt bidrar till den mänskliga 
kreativiteten medan stark olust och ångest har motsatt effekt. 

Om vi menar att uppdraget för universiteten alltså är att maxi-
mera möjligheterna att producera nytt vetande som för utvecklingen 
framåt, och det är vad som gör universiteten unika, vilka förut-
sättningar tenderar att främja produktionen av ny kunskap? Vad 
socialpsykologisk och annan forskning visar är att det finns möjlig-
het att genom strukturer och institutioner påverka ett mentalt kli-
mat i riktningar som antingen främjar eller hämmar nytänkande och 
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originalitet. För det första genom att bejaka icke-konformism, för 
det andra genom att uppmuntra osäkerhet och risktagande och för 
det tredje genom att främja inifrånstyrning eller vad vi kan kalla inre 
motivation. Dessa psykologiska förutsättningar är svåra att institu-
tionalisera i vilken organisation som helst, eftersom organisationer 
som sådana fordrar viss lojalitet, anpassning och kollektivt agerande. 
För att skapa goda förutsättningar för att nytt vetande ska kunna se 
dagens ljus och dessutom kunna förmedlas på universiteten även om 
rönen strider mot affärsintressen, politiska ideologier eller tidigare 
vetenskapliga teorier och modeller som försvaras av många andra 
forskare och lärare, krävs därför en miljö som i så hög utsträckning 
som möjligt slår vakt om utrymmet för icke-konformism, det vill 
säga minimerar krav på lyhördhet och anpassning utåt. 

Inifrånstyrning, att låta sig ledas av genuint intresse och engage-
mang för en uppgift snarare än pengar eller andras gillande, har i 
socialpsykologisk forskning om kreativitet visat sig vara en avgö-
rande förutsättning för den kreativa processen. Experimentella stu-
dier visar att produkter och resultat inom ett bestämt område av 
experter bedöms vara mer kreativa och ge uttryck för starkare ny-
tänkande när upphovspersonerna har arbetat utifrån ett intresse som 
genererats inifrån. Dessa studier visar också tydligt att så fort denna 
motivation manipuleras och externa incitament förs in (såsom peng-
ar, belöningar av olika slag eller omgivningens gillande) minskar 
graden av kreativitet. Att tänka i termer av att tillfredsställa utan-
förstående, att tjäna mycket pengar eller att erhålla en viss belöning, 
förvrider den tankemässiga energin i för nyskapande och nytänkan-
de fel riktning. För universiteten och deras uppdrag att svara för nytt 
vetande är sådana här rön ytterst centrala eftersom de rör kreati-
vitetens villkor. Och detta säger oss denna forskning: för att skapa 
goda förutsättningar för ett klimat där nytänkande och därmed ny 
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kunskap kan produceras bör man till varje pris sträva efter att an-
tingen bevara eller främja en inifrånstyrning och inre motivation hos 
dem som ska åstadkomma resultaten – det vill säga forskarna själva. 

Institutionellt inbyggda uppmaningar att motstå grupptryck och 
flockbeteende genom till exempel tjänstekonstruktioner måste fin-
nas, såsom det amerikanska tenure-systemet. Efter ett antal fram-
gångsrika år under prövning får en amerikansk forskare en anställ-
ning som är mycket säker och ger stort utrymme för akademisk fri-
het. För att maximera möjligheterna till icke-konformism bör alltså 
beroenden av olika slag vara så begränsade som möjligt. Akademisk 
frihet försöker institutionalisera detta genom att ge forskare och 
lärare rätt att välja sina egna problem, publicera resultaten, sprida 
dem till studenter och ge studenterna rätt att fritt tillägna sig dessa 
kunskaper och resultat. Ytterst ligger motivationen i att nytt vetan-
de, och spridningen av denna nya kunskap i relation till den befint-
liga, är det som utvecklar samhället och som skapar den dynamik 
inom universiteten som alla säger sig vilja eftersträva. Men priset 
som omgivningen måste betala är att inflytandet, och möjligheterna 
att styra denna kunskapsutveckling, med nödvändighet måste be-
gränsas. 

 

 Den hotade friheten 

 Jag ser två revolutioner som kraftigt har förändrat förutsätt-
ningarna för de svenska universiteten och för flertalet universitet i 
vår omvärld. Den ena, som pågått och accelererat alltsedan 1960- talet, 
är omvandlingen av västerländska universitet från elit- till mass-
universitet. Att vara student eller akademisk forskare för sextio år 
sedan innebar att vara del av en exklusiv skara. Studenterna träffade 
sina lärare under personliga former och kände många av sina med-
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studenter vid universitetet. Idag finns målet uttryckt från statsmak-
ternas sida att femtio procent av en årskull ska fortsätta till någon 
form av högre utbildning. Denna revolution har lett till att univer-
siteten i hög grad byråkratiserats och inordnats i den nya förvalt-
ningsmodell där utvärdering, dokumentation och målstyrning är 
centrala inslag. Undervisningen tar en mycket större del av de aka-
demiska forskarnas arbetstid i anspråk. I flera avseenden är denna 
utveckling förstås uttryck för något positivt – inget ont som inte har 
något gott med sig – eftersom den avspeglar förbättringen av livs-
villkoren och ytterst att det finns en sådan välståndsnivå i västvärl-
den att många kan utbilda sig, ta studielån och uppskjuta inträdet 
på arbetsmarknaden. Detta har emellertid fått, vilket jag strax kom-
mer till, konsekvenser för studenternas akademiska frihet, den tidi-
gare omtalade föreställningen om Lernfreiheit. 

Den andra revolutionen, som präglat universitetsvärlden sedan 
början av 1990-talet, är att universiteten själva som bas för och 
finan siär av forskning ersatts av externa finansiärer som forsknings-
råd, myndigheter, stiftelser, företag, EU-organ och andra aktörer på 
en forskningsmarknad. Tidigare låg pengarna för forskning mest på 
universiteten själva i basanslag och vad som i debatten kallas fakul-
tetsanslag. Idag ansöker de akademiska lärarna om forskningsmedel 
från externa bidragsgivare i konkurrens. I Sverige har denna utveck-
ling gått mycket långt. Omvandlingen får effekter på lärarnas aka-
demiska frihet och indirekt på universiteten som bas för oberoende 
och icke-anpassad kunskapsutveckling och spridning genom att valet 
av forskningsproblem alltmer bestäms utifrån eller i ”förhandling” 
med externa intressenter i avsikt att få pengar. Universiteten har vid 
sidan av sina lagstadgade uppgifter att bedriva forskning och under-
visning också i uppgift att samverka med det omgivande samhället. 
Det kan låta oskyldigt och tilltalande – få skulle ju plädera för något 
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slags isolering – men är i själva verket ofta grundat i ett mycket starkt 
ifrågasättande av den akademiska friheten som princip.

Lernfreiheit eller studenternas rätt att fritt läsa och fritt välja både 
kurser och universitet har upphävts eller försvårats av expansionen 
av den högre utbildningen. Att så många kommit att läsa vidare i 
västvärlden har medfört att antagningsregler måste införas, program 
och kurser spärras när det gäller antalet studenter och hela procedu-
ren formaliseras och byråkratiseras. Även i Tyskland, där friheten för 
studenterna länge varit långtgående, har detta lett till överbefolkade 
universitet och vissa förändringar. Därför kan man säga att studen-
terna för sin studiemiljö blivit alltmer beroende av att den akade-
miska friheten kan upprätthållas på lärarnivå eftersom man inte 
längre kan välja helt fritt och gå dit man upplever att dynamiken och 
undervisningen är bäst och mest intellektuellt stimulerande. 

Finansieringssystemets omvandling, i vilken allt fler akademiska 
lärare forskar genom att söka korta projektanställningar i konkur-
rens med andra, leder till en anpassning utåt istället för en inifrån-
styrning. Föreställningen om Lehrfreiheit är alltså också den hotad 
av de radikala förändringar vi ser. Allt fler tjänster utan forsknings-
innehåll har med andra ord påbörjat en omvandlingsprocess av det 
mentala klimatet vid universiteten i riktning mot alltmer strate-
giska överväganden, lyhördhet och anpassning. Detta förändrade 
klimat och de försämrade möjligheterna att söka efter ny kunskap 
på ett icke-konformt sätt, får stora konsekvenser på längre sikt  också 
för undervisningen. Normen om akademisk frihet behöver backas 
upp med institutionella förutsättningar för att överleva. Annars är 
det stor risk att den tynar bort och ersätts av en norm där det är 
omgivningens krav och behov som enbart ska styra universiteten. 
Då har vi hamnat i ett tillstånd där de bästa förutsättningarna för att 
producera och sprida ny kunskap inte längre existerar. 



frihet · 29          

 Den hotande friheten

 Akademisk frihet är en provokation. Kombinationen av 
 ordet akademisk, som kan föra tanken till förlegad konservatism och 
onyttiga grubblerier, och ordet frihet, som kan gränsa till det an-
svarslösa, är förödande. Vem vill försvara något sådant, och särskilt 
i en tid där styrbarhet och förutsägbarhet ständigt trummas in 
som överordnade värden? I boken Kreativitet och flow från 1990 
 erinrar sig cancerforskaren Georg Klein ett möte om kreativitet i 
början av 1970-talet i regeringens forskningsberedning. Hur de sam-
lade forskarna menade att individuellt skapande verksamhet var 
högst väsentligt medan politikerna blev irriterade och ”betraktade 
oss som bortskämda, privilegierade människor som propagerade för 
sin egen elitmentalitet”. En högt uppsatt politiker, tillika delvis an-
svarig för svensk forskningspolitik, uttryckte nyligen samma irrita-
tion med formuleringen att ingen väl kan begära att få hålla på med 
”fritt valt arbete”! Men eftersom akademisk frihet är en optimal 
förutsättning för det som är vetenskapens yttersta syfte, att skapa 
och forska fram nytt vetande, är det emellertid precis ”fritt valt arbe-
te” (disciplinerad kreativitet) som ska vara vägledande för universi-
tetsforskningen. Inte därför att gruppen forskare ska ha särskilt pri-
vilegierade villkor, utan för att den akademiska friheten hittills är 
oöverträffad som institutionell norm när det gäller att åstadkomma 
förutsättningar för nyskapande. 

Det fatala misstag som det forskningspolitiska komplexet – den 
moderna sammanväxten av forskningsbyråkrati och politiska makt-
havare – begår sedan några årtionden tillbaka är, menar jag, att före-
ställa sig den i grunden kreativa och skapande verksamhet som jag 
diskuterat ovan som något målstyrt. Genom att försöka föreskriva 
forskningsproblemen, rikta pengarna och uppmuntra vad som ofta 
blir påtvingade och konstruerade samarbeten tror man sig kunna 
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påskynda nytänkande i riktning mot ett givet mål. Resultatet blir 
därigenom allt, processen intet. Upptäckten är vad man vill åt, men 
i ivern att nå dithän slås alla elfenbenstorn och tankerum sönder och 
samman. Kvar blir en med nödvändighet konformistisk forskarkår, 
strategiskt maximerande sina ekonomiska villkor men berövade det 
som driver skapandet framåt: det flow som den akademiska friheten 
garanterar genom att institutionalisera inifrånstyrning och sökande 
istället för extern anpassning. Den akademiska friheten förtvinar och 
dör, leve den akademiska friheten! 

 Li Bennich-Björkman       



                hjärna

 Den 27 juni.

 I dag åkte vi på tåget hela dagen och jag talade oafbrutet. 
Mitt tal synes fascinera honom, och han ruskar på sig ibland såsom 
om han ville väcka sig ur en sömn.

Klockan åtta på morgonen började jag med Hegel och klockan tolf 
hade jag gjort honom till Hegelian, ehuru efter ett starkt motstånd. 
För att fånga in honom reder jag till dialektiska snaror, narrar honom 
att sticka in ett finger på försök; tar sedan armen och så har jag 
 honom om halsen.

(…)
Han stirrade förvånad på mig och frågade:
– Är ni Hegelian?
– Naturligtvis, som alla bildade nu för tiden.
Verkan af detta ”alla bildade” var oerhörd. Det var, som om jag 

kommit med en armékår öfver honom. Förvånande hvad opinio-
nens, äfven den hemmagjordas, makt är stor, tänkte jag. När jag med 
skäl och bevis ville indrypa Hegel i hans hufvud, då gick det inte, 
men när jag begagnade den magiska formeln ”alla” och ”bildade”, 
då gaf han sig för öfvermakten.

H
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Senare på aftonen bevisade jag honom, att jordens klotform var 
obevisad.

Han skrattade först medlidsamt, men när jag uttryckte min förvå-
ning öfver, att han icke läst Tyndalls uppsats i Edinburgh Review, 
blef han blygsam och skämdes. Hvilken oerhörd makt har icke nam-
net, och huru verkar icke auktoriteten på äfven en modern ande. Han 
gaf sig dock icke genast.

– Ja, men man ser ju jordens runda skugga på månen vid förmör-
kelserna, invände han.

– Visserligen, svarade jag, men det är ju endast ett bevis för folk-
skolorna; ty icke äro alla kroppar runda, därför, att de kasta runda 
skuggor. Om ni sätter en sexhörning eller en kvadrat på en axel och 
snurrar omkring, så ser figuren rund ut och dess skugga äfven, alltså 
måste jorden, som snurrar kring en axel, äfven kasta en rund skugga, 
äfven om den icke är rund. Nej, det gäller triangelmätningarnas 
otillförlitlighet, icke själfva mätningens dock, utan bevisföringens. 

Som han icke var matematiker, rörde jag ihop några trigonomet-
riska formler, som han under inflytande af namnen Tyndall och 
Edinburgh Review måste antaga på god tro.

Mannen är en komplett teolog, och den menskliga hjärnan synes 
arbeta lika osäkert som fordom. Paulus då, Tyndall nu; Lukas’ Evange-
lium eller Edinburgh Review. Samma sak, andra namn!

Så ungefär talade jag.
Han kan icke längre göra motstånd, och jag tror mig snart kunna 

bibringa honom hvilken tro som helst.

 August Strindberg



            elFenbenstorn

 (som symbol för förnäm isolering). Dra sig tillbaka till (el. 
leva innesluten i) sitt elfenbenstorn, närmast efter franska tour d’ivoire, 
särskilt använt i fråga om den franske författaren Alfred de Vigny, 
som vid mitten av 1830-talet ännu inte fyrtioårig drog sig tillbaka 
till sitt gods, där han sedan levde i sträng avskildhet; om honom 
skriver Sainte-Beuve (i dikten A. M. Villemain i samlingen Pensées 
d’août, 1837): et Vigny, plus secret (dvs. än V. Hugo), / comme en sa tour 
d’ivoire, avant midi, rentrait. Det franska uttrycket återgår på latin 
turris eburnea, bl.a. förekommande i den lauretanska litanian (känd 
från ca 1200, G. G. Meersseman, Der Hymnos Akathistos im Abend-
land 2,53 och 233, 1960) såsom lovprisande beteckning för jungfru 
Maria, väl åsyftande hennes renhet och oåtkomlighet (jfr förgyllande), 
ytterst från Bibeln, Höga visan 7,4 (el. i vissa utgåvor 7,5), där det 
används för att beskriva brudens skönhet, Vulgata: collum tuum 
sicut turris eburnea, övers. (1541 och) 1703: Din hals är såsom ett 
elfenbenstorn, övers. 1917: såsom Elfenbenstornet; det hebreiska 
uttrycket i grundtexten migdal haššēn åsyftar sannolikt namnet på 
ett ej närmare känt torn (kanske i Jerusalem) med prydnader av elfen-
ben (jfr elfenbenshus i 1 Konungaboken 22,39, Amos 3,15).

 Pelle Holm

E



      innovation

 Den vita tomheten framför mig bländar mig. När jag har 
skrivit titelordet ”innovation”, står det alldeles stilla. Med stigande 
vånda försöker jag frenetiskt svärta ner den oroväckande vita ytan. 
Men allt är tomhet. Antingen ger jag upp försöket att vara innovativ, 
eller så tar jag sats och gör åtminstone någonting. Några alternativ 
står då till mitt förfogande för att kunna fly från arbetsbordets död-
läge: jag kan röra på mig, se mig omkring, prata med någon, se något 
som något annat, härma någon, ställa en fråga, räkna – eller hoppas 
på att maskinen framför tänker ut något åt mig. Hur kommer man 
egentligen på nya idéer? Varifrån kommer de – ur intet?

 Läsandets ledtrådar

 Det finns ett alternativ till för att komma ur stiltjen i tan-
keverksamheten och få vind i seglen: att läsa. Ett första steg mot 
att säga något nytt är att ta reda på vad som redan har sagts. Det 
nya har sin förutsättning i det gamla, i erfarenheter av den tid som 
flytt. Läsandet ger oss associationer, ledtrådar, avkräver oss tolk-
ningar och ger oss uppslag och stoff till fortsatt tänkande. I skrivan-
det tvingas vi konkretisera våra tankar för att försöka hitta de rätta 
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orden för våra mentala bilder. Vi tänker med hjälp av texter och 
skrivdon.

Vi skulle kunna börja med att slå upp ordet ”innovation” och 
försöka utröna vad det står för och hur det används. Ordet kommer 
av latinets innovo, förnya, göra något nytt, eller som det står i ett 
Lexicon Latino-Svecanum från 1790, ”bringa något nytt å bane”. Men 
det används ofta som något mer än att komma på en ny idé eller 
skapa en ny teknisk lösning på ett problem. Uppfinningen blir en 
innovation först när den tas i bruk och börjar användas, alltså har 
ett påtagligt ekonomiskt värde och en praktisk tillämpning. Det 
räcker inte med nyhetsmomentet, nyheten måste också bli använd, 
och det är det som skiljer innovationen från uppfinningen. En ny-
uppfunnen konstruktion är inget krav för innovationen, inte heller 
måste den generera nya produkter. Det kan vara, vilket är vanligt, 
att man använder ett redan känt föremål på ett nytt sätt, eller att man 
börjar tillverka en gammal produkt på ett nytt sätt. Men en innova-
tion behöver inte leda till ett fysiskt föremål som man kan ta på och 
använda, utan kan också resultera i en ny process eller organisation. 
Man talar bland annat om ”samhällsvetenskapliga innovationer”, 
vilket väl kan ses som ett modernare uttryck för den teknokratiska 
dröm som genomsyrade till exempel den gamla myrdalska visionen 
om ”social ingenjörskonst”.

Vägen från idé till innovation brukar sägas utgå från en identifie-
ring av ett behov, varefter någon kommer med en idé eller använder 
sig av redan befintliga idéer för att kunna tillgodose detta behov, 
vilket sedan leder till att omfatta också sådant som att söka patent, 
att arbeta med att utveckla idén, att skapa kontakter och initiera 
samarbeten, ordna finansiering och ta hjälp med affärsrådgivning. 
Till slut når man fram till en produkt (eller process, organisation 
eller liknande) som kan lanseras och marknadsföras, det vill säga 
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diffusionen eller spridningen av innovationen. Själva slutresultatet 
i denna ”innovationsprocess” är innovationen. Vidare ingår i ”inno-
vationssystemet” också en mängd människor, som uppfinnare, kon-
struktörer, formgivare, investerare, politiker, jurister, marknads-
förare och andra som drar nytta av en idé som bara en eller några få 
har kläckt.

Begreppet innovation används numera betydligt oftare än ord 
som ”bildning” eller ”vishet” och även ”nyfikenhet”. Få universitets-
rektorer eller forskningsministrar skulle i strategiplaner och policy-
dokument påkalla sökande efter något så ”förlegat” som vishet eller 
bildning. Denna inflation eller invasion av innovation i tidens språk-
bruk hänger samman med andra populära ord som tillväxt, excellens, 
anställningsbarhet, vision, strategisk plan, kvalitetssäkring, kost-
nadseffektivitet, entreprenörskap – ord som säger något om vår tid 
och hur vi uppfattar världen omkring oss. 

Först och främst är innovationen i det offentliga samtalet ett 
 politiskt och ekonomiskt redskap för tillväxt; i mindre grad handlar 
det om kreativitet och om att undersöka hur vi kommer fram till nya 
idéer. Uttryckligen flyttas alltså fokus från uppfinnaren, tänkaren om 
man så vill, till användarna och de aktörer som drar nytta av idén. 
Blickpunkten ligger med andra ord inte på hur man faktiskt skapar 
egna nya idéer, utan hur man kommersialiserar andras idéer. Hoppet 
ställs till entreprenören, den som gör att idéerna når marknaden, den 
som ser affärsmöjligheterna och har handlingskraft att kommersia-
lisera innovationen. 

Man skulle kunna se vårt sökande efter innovationer som ett sen-
modernt projekt som står i motsats till tradition, kulturarv och 
eviga sanningar. Innovationen strävar uttryckligen efter att bryta 
”gamla mönster”, att inte använda oss av gamla ting på gamla be-
prövade sätt, att sätta erfarenheten inom parentes och fånga det som 
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finns i nuet, och koncentrera oss på det strategiskt viktiga och eko-
nomiskt nyttiga. Bakom innovationsforskningen finns en framstegs-
optimism och dröm om nyttomaximering, sprungen ur det moder-
nas genombrott i upplysningstiden och en positivistisk forsknings-
tradition.

Det som ofta saknas i ropet efter innovationer är innovationens 
början i idén, där allt börjar, i uppfinnandet, tanken, det som inleder 
hela ”innovationsprocessen” och som den inte kan vara utan. Bland 
böckernas materialiserade tankar hittar jag några exempel på den 
mänskliga kreativiteten, som kan ge ett historiskt perspektiv på nya 
tankars födelseögonblick. En närläsning får mig att se att innovatio-
nen förutsätter historien, traditionen, kunskapen, erfarenheterna 
som nya idéer tar spjärn mot, men också nyfikenheten och känslan 
av förundran.

 Heureka!

 Arkimedes låg i badkaret. Plötsligt klev han upp, sprang 
spritt språngande naken ut på gatan och ropade glädjestrålande: 
Heureka, heureka, jag har funnit det! Han hade funnit att ett föremål 
nedsänkt i vatten påverkas av en uppåtriktad kraft som motsvarar 
tyngden av det vatten den tränger undan, det vill säga det som går 
under namnet Arkimedes princip.

Hur kommer man på nya idéer? Är det som för Arkimedes att idén 
kommer som en plötslig vision, en blixt från klar himmel? Eller är 
det något som man tillkämpar sig genom träget arbete? Genom 
historien finner man många exempel på sådana plötsliga insikter i 
allt från konstnärligt skapande och religiösa upplevelser till veten-
skapliga genombrott och tekniska uppfinningar, som för alltid för-
ändrat världen. Dessa aha-upplevelser, illuminationer, uppenbarel-
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ser och snilleblixtar slog inte sällan ner från klar himmel när man 
minst anade det, under en promenad, när man precis höll på att 
somna eller låg i badet. Ibland talar man om ”Lidnersk knäpp”, den 
där plötsliga höjningen av den intellektuella förmågan. Uttrycket går 
tillbaka på hur det för den medelmåttige skoleleven, den elvaårige 
blivande 1700-talsdiktaren Bengt Lidner, plötsligt knäppte till i 
 skallen, smärtsamt från pannan till nacken. Efter det kunde han sin 
läxa, fick en utmärkt uppfattningsförmåga och ett gott minne med 
bestående resultat. Uttrycket används, egentligen oriktigt, för plöts-
lig insikt vid lösandet av ett problem.

Ett annat sätt, som ibland sägs vara motsatsen till att invänta illu-
minationen, är att arbeta sig fram till en ny idé, att laborera, re-
flektera och skriva. Här finns det klassiska metoder att bygga på. 
Retorikens inventio var ett sätt att inleda arbetet med ett tal, att för-
bereda sig, samla material till talet, sammanställa idéer och finna 
eller uppfinna lämpliga argument. Inventio kunde inte bara användas 
för att ha något att säga, utan också för själva undersökningen av 
verkligheten. 

Skapandet av nya idéer tycks alltså kunna uppstå både genom 
plötslig insikt och träget arbete. Den franske matematikern, fysikern 
och vetenskapsteoretikern Henri Poincaré beskrev det kreativa 
 arbe tet som bestående av fyra faser. Först en förberedelsefas som 
innefattar hårt arbete och inhämtning av kunskap. Denna övergår i 
inkubationsfasen då materialet bearbetas undermedvetet och om-
formuleras. Plötsligt kan denna fas, genom en aha-upplevelse då man 
ser problemets lösning, uppgå i illuminationsfasen. Det hela avslutas 
med verifikationsfasen under vilken de olika hugskotten och infallen 
prövas. 

Illuminationen kräver i själva verket hårt arbete och kunskap; med 
andra ord, de två vägarna som ibland renodlas – illumination och 
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arbete – förutsätter varandra. Ett sätt att komma åt vad som händer 
när nya idéer uppkommer, är att närmare se på hur vi tänker. Till 
vår hjälp har vi våra mänskliga kognitiva förmågor som att skapa 
mentala bilder, lagra kunskap, kommunicera, kategorisera och an-
vända metaforer. Vi drar analogier, gör jämförelser och härledning-
ar, tolkar våra intryck och kalkylerar oss fram med matematik. Vad 
jag här kommer att tänka på är betydelsen av rörelsen, hur vi tar hjälp 
av världen omkring oss, ser oss omkring, möter andra medvetanden, 
vår förmåga att se likheter, mönster, samband, förbindelser och 
kombinationer, men också drömmen om kalkylen, att räkna ut eller 
maskinellt framkalla idéer.

 Tankarnas rörelse

 Jag lämnar arbetsbordet och går ut i ett fuktigt, brungrått 
novemberlandskap. Det är frågan om så många idéer har fötts när 
man suttit stilla i sin fåtölj med en whiskey och en pipa i munnen, 
och med stigande frustration försökt krysta fram idéer. Nej, i stället 
verkar de ofta komma till oss i mötet med världen, när man rör på 
sig, ser sig omkring, möter nya människor. 

När vi rör oss genom landskapet väcks tankar. Inom kognitions-
vetenskapen talar man om situerad kognition, tänkandet som pla-
cerat i världen. Man kan också tala om distribuerad kognition, det 
att vi använder tingen omkring oss för vårt tänkande. Ett tänkande 
utan kropp, miljö, ting, förtorkas, svälter ihjäl i sin egen ensamhet. 
Att kunna tänka förutsätter en interaktion med omvärlden. Tänkan-
det, själen, känslorna, är alltså inte endast något inre, förslutet av 
kroppens skal, utan är i någon mening också utanför oss, något som 
uppstår i mötet mellan det inre och det yttre. Av detta kan man dra 
slutsatsen att innovationen, den nya idén, är beroende av samman-
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hanget, av miljön omkring den innovative, av tingen vi förnimmer, 
möten med människor, av kroppens rörelse genom världen.

Ett konkret exempel på rörelsens betydelse för uppkomsten av 
idéer och ny teknik finner jag hos uppfinnaren och naturvetaren 
Christopher Polhem. Avgörande för hans teknologiska förkovran var 
när han företog sig en resa till England och kontinenten i slutet av 
1690-talet. Resan var dels en sorts bildningsresa, för att Polhem som 
lovande tekniker skulle kunna utveckla sina tekniska kunskaper och 
få tips om ny teknik, dels en statsangelägenhet då den skulle kunna 
innebära att ny värdefull teknik kom till Sverige. Polhems receptiva 
begåvning var ovärderlig i en tid då exportförbud och tullar gjorde 
det svårt att få ut originalmaskiner och modeller från England och 
andra länder till Sverige. Efter att ha sett maskinerna på plats och i 
verksamhet kunde han rekonstruera dem. På ett sätt skulle man 
kunna säga att han var ett slags industrispion som samlade in kun-
skaper om ny teknik, innovationer och nya tillverkningsmetoder till 
det isolerade och inom många områden eftersatta Sverige. Särskilt 
studerade han olika industrier och mekaniska anläggningar, tog del 
av uppfinningar och manufakturer och gjorde sig bekant med lärda 
män. 

Innovationer i äldre tid var många gånger just en historia om in-
flyttning av förmedlare av ny teknik, ”innovationsbärare”, antingen 
skickliga hantverkare som lockades till landet eller kvalificerade tek-
niker som skickades ut på bildningsresa och tog med sig nya uppslag 
hem. Tekniköverföringen skedde alltså till en inte obetydlig del 
 genom introducerandet av tekniska nyheter från utlandet. Men den 
kanske viktigaste faktorn för teknisk förändring var de små förbätt-
ringarna steg för steg, dag för dag, byggda på förvärvade erfaren-
heter. Radikala förändringar och revolutionerande uppfinningar var 
ovanliga. Det handlade om att identifiera ett problem, att se en 
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 möjlighet, att göra något som tidigare uppfattats som omöjligt, som 
överhuvudtaget inte kunnat uppfattas, något som varit bortom tän-
kandets horisont och livets nödtorft. Resan i Europa var just en resa 
i möjligheter, att se möjliga lösningar på kända och okända problem. 
När detta väl var gjort igångsattes ett arbete som skulle leda till en 
praktisk lösning av problemet, varvid följde en insikt om hand-
lingarna och en kritisk revision av den erhållna konstruktionslös-
ningen.

Fick Polhem bara se en maskin en enda gång i rörelse kunde han 
när som helst bygga en kopia – påstods det i varje fall. Han såg med 
egna ögon ny teknik på plats i verkstäder, vid gruvor, bruk, kvarnar, 
kanaler, i städer och på landsbygden, som modeller i universitets-
samlingar och kuriosakabinett. Han registrerade tekniken i verklig-
heten, i bondkök såväl som i slottsträdgårdar. Resan genom Europas 
verkstäder och manufakturer var en resa genom teknikens landvin-
ningar. Genom att se oss omkring upptäcker vi nya ting. Vad vi ser 
och upplever ingår i tänkandet. Seendets och det självupplevdas be-
tydelse är en av förutsättningarna för det innovativa tänkandet.

 Från det kända till det okända

 Som en tänkandets arkeolog följer jag med tidens flod, 
blickar bakåt och söker efter det ljus som ligger nedbäddat i det 
förflutnas lagerföljder. I vårt språk, liksom i vårt tänkande, använder 
vi metaforer. Med hjälp av metaforerna, det vill säga genom att se 
något som något annat, finner vi ny kunskap, ser nya sammanhang. 

Även uppfinnaren använder sig av ett metaforiskt tänkande när 
han överför lösningar av ett problem till ett annat, ser likheter mel-
lan olika företeelser och flyttar idéer från ett område till ett annat. 
När det gäller uppfinningen vet man vad den ska göra och vilket 



44 · Lynn Åkesson



Det värdefulla ohållbara · 45          



46 · innovation

resultat man vill uppnå, till skillnad från i den vetenskapliga forsk-
ningen, men man vet inte var man ska börja för att nå fram till 
detta mål. Ett sätt att lösa ett nytt problem är just att utgå från tidi-
gare erfarenheter, att se likheter mellan problem. 

Inom vetenskapen finner vi många exempel på ett metaforiskt 
tänkande, där man överför en struktur till en annan och därigenom 
kommer fram till en ny teori. Cirkelmetaforen vägledde till exempel 
läkaren William Harvey vid hans upptäckt av blodomloppet. Han 
beskriver hjärtats och blodpulsens rörelse som när en häst dricker 
vatten och klunkar. ”Jag började därför tänka på, att blodet på sätt 
och vis rördes i en cirkel, och fann detta verkligen vara fallet”, skriver 
han i sitt verk De motu cordis från 1628. 

I den mekanistiska världsbilden under 1600- och 1700-talen gjor-
des ständigt sådana metaforiska sammankopplingar mellan före-
teelser från olika delar av verkligheten, mellan stort och smått. Pol-
hem förklarade materiens innersta struktur som bestående av små 
kulor i olika formationer, inte olikt linfrön och ärtor i en tunna eller 
kanonkulor i ammunitionshusen. För att förstå den subatomära 
 världen föreställer också vi oss, i vår tid, i populära sammanhang, 
atomen som en liten positiv kärna av protoner runt vilken elektroner 
kretsar likt planeter kring solen.

 Modeller i tanken

 Inom tekniken är imitering och kopiering, att arbeta efter 
modeller eller förebilder och göra repliker, klassiska sätt för tek-
niköverföring. Det mimetiska inslaget, hur vi härmar och apar efter 
varandra, är märkbart i tänkandet. Och vi imiterar kvalitetsvaror och 
märkesvaror. Den moderna industrinationen Japan började som imi-
tatörer för att sedan bli framgångsrika innovatörer. Billiga kopior 
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görs i dag i Kina, liksom Europa lånade och försökte imitera och 
kopiera andra kulturers varor som porslin och siden på 1700-talet. 
Polhem själv plockade isär klockor och gjorde kopior. 

För utvecklandet av ny teknik använde sig Polhem ofta av kon-
kreta modeller i trä. Det var i modellen uppfinnarens tankar pröva-
des. Han prövade sig fram, begick misstag, gjorde rättelser, justerade 
och genomförde nya prov. Men man kan också tala om inre model-
ler, tankemodeller som imiterar det yttre. Polhem tänkte ut maski-
ner i sitt huvud. Han hade en speciell spatial förmåga genom vilken 
han i tanken kunde få maskindelarna att gå ihop med varandra och 
bilda komplexa maskiner. Han kunde se om en maskin fungerade 
eller inte genom att pröva den i sitt huvud. Inga ord behövdes, bara 
inre bilder, där den ena mackapären sattes ihop med en annan 
macka pär i föreställningsförmågan, i mentala representationer och 
modeller av verkligheten. Modellernas rörelse kunde sparas i minnet 
för att sedan uppföras i större skala. Det var ett tredimensionellt, 
spatialt, rörligt bildtänkande, inte papprets tvådimensionella, för-
stelnade yta, inte som ord eller tecken. Maskinerna överskred alla 
beskrivningar i ord och appellerade i stället till seendet och tänkan-
det i rörliga bilder. Vi behöver inga ord för att förstå. Om den ena 
grejen snurrar, så slår den till den där andra manicken, som griper 
tag i ytterligare en mojäng, som får det hela att funka…

Det finns ett visionärt drag i denna uppfinningsrikedom. Tek-
niska lösningar och vetenskapliga idéer existerar först som visioner, 
som bilder utan ord i medvetandet. Därefter kan teknikern försöka 
överföra den inre bilden till en teckning på ett papper eller till en 
skalmodell eller översätta den till ord för att uppväcka liknande 
 mentala bilder hos en annan konstruktör som slutligen konstruerar 
maskinidén i tre dimensioner. Polhems uppfinningar bygger just på 
sådana mentala bilder. Detta spatiala tänkande ger ledtrådar till hur 
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man tänker kring maskiner, hur man i inre bilder konstruerar ny 
teknik i tankarna, genom seendet, observationer och modeller. Att 
se och sedan bygga modeller i tanken.

Förundran och frågvishet, att ställa en fråga till en annan män-
niska eller till naturen, som i experimentet, inleder också ofta det 
innovativa tänkandet. Polhem skapade till exempel ett vattenlabo-
ratorium, vilket var ett tidigt och ovanligt försök att pröva veten-
skapliga, systematiska och geometriska metoder på teknik. I stället 
för att gissa sig till eller spekulera i vad som var den effektivaste vat-
tendriften försökte Polhem pröva och mäta sig fram till den opti-
mala konstruktionen. Genom sina experiment sökte han en genväg 
till den perfekta maskinen, i stället för trial-and-error, ett planlöst 
tillvägagångssätt på vinst eller förlust. 

 Kunskapsmaskinen

 Den symboliska matematiken, algebrans och aritmetikens 
framgångar med att manipulera symboler för att nå ny kunskap om 
verkligheten, blev ett ideal för det mänskliga rationella tänkandet. 
Vi skulle kunna få nya idéer med matematiken som förebild, tänkte 
man sig. Kanske skulle vi också en dag kunna konstruera en maskin 
som gjorde det mödosamma tankearbetet åt oss. Lådan framför mig, 
fylld av ettor och nollor, kommer ihåg saker och räknar, men den 
tänker inte.

Polhem menade att man skulle kunna kombinera olika bestämda 
mekaniska komponenter till att bilda nya maskiner. I hans teknik-
undervisning ingick ”det mekaniska alfabetet”, en mängd enkla trä-
modeller som visade de grundläggande mekaniska lagarna. Model-
lerna representerade mekanikens enkla och odelbara element, helt 
enkelt byggstenarna i all ingenjörskonst. Det kunde handla om 
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 stålfjädern, kugghjulet, vindspelet eller andra mekaniska element 
som var och en utgjorde en ”bokstav” i det mekaniska alfabetet. De 
beskrev olika typer av mekaniska rörelser, som överföringen av en 
sorts rörelse till en annan, exempelvis från en roterande rörelse till 
en rätlinjig, och andra roterande och fram- och tillbakagående rörel-
ser, olika slags spärrhjulsmekanismer, kuggkonstruktioner, block-
tyg, universalkopplingar, excenterrörelser, stubbrytare med mera. 
Polhems mekaniska alfabet blev ett pedagogiskt system, lätt att lära, 
se och pröva.

Med kunskap om dessa mekaniska bokstäver kunde en mekaniker 
bygga upp vilken maskin han än önskade. Liksom en skald kan  skriva 
den skönaste poesi med hjälp av det vanliga alfabetet skulle en tek-
niker kunna lära sig det mekaniska alfabetet och bilda ”meningar” 
av de mekaniska bokstäverna, det vill säga konstruera komplicerade 
maskiner som kunde utföra nyttigt arbete. Det var lika viktigt, häv-
dade Polhem, för en mekaniker att känna till alla kuggarna, häv-
stängerna och hakarna i en maskin som det var för en boklärd att 
kunna alfabetets bokstäver och ordens betydelse. 

Tanken att kunna räkna ut nya idéer eller helt enkelt maskinellt 
framställa dem utmärker inte bara vår tid. Kunskapsmaskinen hade 
varit en dröm sedan den medeltide franciskanermunken Ramón 
Llulls roterande koncentriska cirklar, där nya kombinationer av 
 begrepp kunde framställas. Under 1600-talet konstruerade Blaise 
Pascal och Gottfried Wilhelm von Leibniz räknemaskiner som på 
sitt sätt försökte efterlikna människans inre räkneverk. Leibniz ut-
vecklade en sorts kombinatorik som skulle innehålla allt vetande och 
till och med allt framtida vetande. Inga fler kontroverser, inga fler 
olösliga problem; man behöver bara sätta sig ner och säga till varand-
ra: ”Låt oss kalkylera!” Den vittomfamnande idén om tankemaski-
nen parodierades i Jonathan Swifts Gullivers resor (1726). På den 
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flygande ön Laputa hade en professor konstruerat en maskin som 
undvek det gamla vanliga, arbetsamma sättet att nå kunskap. Med 
denna fantastiska maskin kunde nu även den mest obildade, utan 
minsta ansträngning, skriva tjocka böcker i alltifrån filosofi till mate-
matik och teologi.

I dag drömmer vi om att kunna skapa ett innovationssystem som 
likt laputanernas tankemaskin producerar innovationer på löpande 
band och gör oss rika och välmående. Det som jag kommit att grubb-
la över är ingivelsen som svärtar ner den vita tomheten, själva gnis-
tan som sätter maskinen i rörelse, snilleblixten som sätter tankeverk-
samheten i brand, knäppen i skallen som får oss att uppfatta världen 
starkare och klarare. När allt kommer omkring föds innovationen i 
tanken, i idén, och har sin grund i våra kognitiva förmågor, vår er-
farenhet och iakttagelse av världen. Det är där det börjar. 

 David Dunér



                 qwerty

 Forskning är idag en verksamhet i behov av konkret hand-
påläggning. Tangentbordet är det graviterande centrum kring vilket 
forskar världen snurrar, det är här texter skall materialiseras och 
 generande lösa tankar få form. I perioder av intensivt skrivande kan 
tangenterna leta sig in i ens drömmar och man talar främmande 
tungomål: det engelskt klingande qwerty, det kanske samiska uiopå 
eller jklö, det omöjliga konsonantspråket zxcvbn.

I sådana perioder, då man kan känna sig helt underställd tangent-
bordets tyranni, kan det vara bra att minnas att denna forskningens 
klaviatur faktiskt, som så mycket annat, kunde ha sett ut på annat 
sätt. Den som fördjupar sig i dess historia upptäcker något sede läran-
de om hur en väl etablerad standard, om än godtycklig, kan utma-
növrera den mest överlägsne rival. Vissa menar att den standard för 
västerländska tangentbord som vi har idag – och som kallas Qwerty 
efter de inledande bokstäverna i den översta raden – långt ifrån är 
den mest ergonomiskt effektiva eller kognitivt rationella. Däremot 
lanserades den först, och detta av gevärstillverkaren Remington på 
1870-talet. Den ursprungliga modellen hette Sholes & Glidden Type-
writer och skulle i första hand lösa problemet med trasslande typarmar. 
Sedan dess är det flera som helt utan framgång sökt utmana den 
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 rå dande normen. Några kritiker menar till och med att qwerty var 
ett sätt att försöka sakta ned skrivandet i stället för att effektivisera 
det. Var det förresten en tillfällighet att alla bokstäverna i uttrycket 
”our typewriter” fanns i översta raden? Var det helt enkelt ett simpelt 
mark nadsföringsknep i en ohelig allians mellan ergonomi och eko-
nomi?

En luttrad humanist eller samhällsvetare höjer oftast inte på ögon-
brynen åt sådana diskussioner – allt är ju konstruktioner och en 
ultimat effektivitet ändå blott ett bländverk. Den ena standarden är 
kanske så god eller dålig som den andra, och nu råkar vi ju vara vana 
vid qwerty. Nej, frågan är kanske snarare vem som vågar dra en lans 
för den sävliga pekfingervalsens förtjänster. Kanske skall man då 
fun dera, inte på hur snabbt det kan gå eller hur många nedslag i 
minuten som kan åstadkommas, utan huruvida ett långsammare 
tempo i skrivandet i sig kan frigöra tankens fladdrande vingar. 
 Dagens snabba hjärnstormar vid tangentbord – twittrandet, blog-
gandet, messandet, chattandet – hotar kanske att öka bruset medan 
de stora eller medelstora tankarna kanske inte hinner tänkas? Sett i 
detta ljus blir en tafflig pekfingervals på det invanda men möjligen 
oförnuftiga qwerty-tangentbordet en lovsång till senfärdig klokskap. 

Vad hinner man förresten begrunda innan tangentbordets takti-
litet fullständigt tar herraväldet? Den nedtryckta tangenten bär vis-
serligen löfte om forskning och framsteg, en nanoetapp på en resa 
som vid målet kan ge intellektuell tillfredsställelse, anseende, cite-
ringar och i bästa fall nya forskningsanslag. Men stundom tycks 
själva beröringen och det klickande ljud som uppstår bara bli ett 
obarmhärtigt förlöjligande av en vackert spirande tanke, en tanke 
som var värdefull just för att den lämnades en smula ofullständig. I 
stället förvandlas den till ett typsnitt på en bildskärm eller en simpel 
ekvation av lika världsliga som obevekliga valmöjligheter: Nytt, 
Öppna, Spara, Skriv ut, Ångra, Gör om.



                  makt

 Vi förstår nu att den akademiska makten ofta är oberoende 
av det egentliga vetenskapliga kapitalet och av det erkännande som 
detta drar till sig. Såsom världslig makt inom ett universum som 
varken de facto eller de jure är avsett för denna maktform tenderar den 
alltid, kanske även för dess mest självsäkra innehavare, att framstå 
som en underordnad maktform, som ett substitut eller ett tröstpris. 
Vi förstår även den djupa tvehågsenhet de akademiker som hänger 
sig åt administration känner inför dem som (framgångsrikt) ägnar 
sig åt forskning – framför allt i en universitetstradition där den aka-
demiska patriotismen är svag och föga belönad.

 Pierre Bourdieu
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              doktor

 En gång för ganska länge sedan gick det upp för mig att alla 
doktorer inte var doktorer. Då började jag kalla läkarna för läkare. 
Samtidigt blev jag nyfiken på de andra. Vilka var doktorerna egent-
ligen?

I det följande ska jag presentera några nedslag i doktorernas histo-
ria, från den medeltida upptakten till moderna tider, med deras 
växan de intresse för det som kom att kallas forskarutbildning.  Denna 
skolning har en nyckelroll i dagens forsknings- och utbildnings-
politik eftersom de forskare och lärare som tänks realisera politiken 
formas i forskarutbildningen.

 Den äldre doktorn

 Bruket av benämningen doktor i samband med högre ut-
bildning går alltså tillbaka till medeltiden. Då fordrades ett tillstånd 
att undervisa, en licentia docendi, av den som skulle meddela under-
visning vid universitetet, den nya utbildningskorporation som  växte 
fram i Europa. Licens att docera förvärvade man genom att klara 
examination och disputation. Disputationerna var ett centralt inslag 
i undervisningen. Studenterna disputerade för att träna inte minst 
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sina logiska och retoriska färdigheter – disputatio pro exercitio – men 
ibland även pro gradu över en gradualavhandling, vilken kunde vara 
en helt kort skrift som inte behövde vara författad av disputanden 
själv. Den som uppfyllt kraven kunde sedan promoveras. Promotio-
nen innehöll något moment av prövning, som länge levde kvar i den 
så kallade magisterfrågan, men var främst en passagerit och trans-
formationsakt. Genom själva ceremonin med dess symboliska hand-
lingar och besvärjelser kreerades promovendi som doktorer och till-
delades samtidigt de insignier och privilegier som följde med detta. 
Vid den filosofiska fakulteten, som hade en förberedande karaktär 
och kallades lägre, promoverades man till magister.

De kontinentala bruken togs omsider upp i Sverige. De har kom-
mit att sätta sin prägel på institutionella arrangemang kring vår 
doktor in i skrivande stund – samtidigt som en del förhållanden vid 
de gamla universiteten i Uppsala och Lund framstår som lite främ-
mande utifrån nuets horisont. Exempelvis promoverades till teologie 
doktorer högt uppsatta kyrkans män, utpekade av kungen som ett 
slags hedersbevisning; denna kungliga rättighet levde kvar fram till 
1933. Vid den juridiska fakulteten var promotionerna mer sällsynta 
och även här hade doktorstiteln under lång tid en karaktär av kung-
ligt hedersdoktorat. Medicinarna for länge utomlands för att pro-
moveras, men på Linnés tid blev det vanligt med medicine doktors-
promotioner ”efter avlagda prov”, som det kom att heta. Vid filoso-
fiska fakulteten disputerade många över mångahanda ting, såsom 
Om himlen, Om vänskapen, Om Noachs ark. Men de blev alltså inte 
doktorer, vilket är bakgrunden till att Tegnér skrev sin ”Epilog vid 
magisterpromotionen i Lund 1820” till just en magisterpromotion.

Vid samma tid utvecklades ett sätt att se på bildning och högre 
utbildning som förknippats med Wilhelm von Humboldt och det 
nya Berlinuniversitet han var med om att skapa 1810. Central i 
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 denna tradition är föreställningen om en för universitetet speciell, 
dynamisk enhet: forskningen kan inte bli vetenskaplig om inte den 
grundläggande utbildningen varit det, och denna undervisning kan 
inte bli vetenskaplig om inte de som förmedlar den själva är fors-
kare. Forskning kom att bli en institutionaliserad uppgift för detta 
moderna universitet, som med sina speciella krav på lärarna fick 
behov av fler forskare. Dessa kunde danas i seminariet, en undervis-
ningsform som börjat komplettera den traditionella föreläsningen. 
De nya idéerna bidrog till att omforma många äldre universitet, 
däribland de svenska.

I de universitetsstatuter som 1852 ersatte dem från 1600-talet 
stipulerades att den som ville vinna graden hade att på egen hand 
författa och försvara en akademisk avhandling, men inget sades om 
någon speciell utbildningsform som skulle förbereda för detta. På 
samma gång markerades betydelsen av självständig forskning genom 
att graden av vetenskaplig skicklighet blev den i princip enda beford-
ringsgrunden vid professorstillsättningar. Akademiska lärare skulle 
vara forskare. Den filosofiska fakulteten jämställdes med de andra 
och kom att bli central för bilden av akademisk frihet och vetenskap-
lig forskning. Som ett led i denna process ersattes magisterexamen 
1870 av en filosofie doktorsgrad. Samtidigt spjälkades grundstu-
dierna. Kandidatexamen var bred och innehöll flera obligatoriska 
moment, medan specialisering och valfrihet mer karakteriserade den 
nya licentiatexamen, vilken man behövde avlägga för att få dispu-
tera för graden. Inte minst för licentiatstudierna blev seminariet en 
betydelsefull undervisningsform, som fördjupade specialkunskaper 
och uppammade självständighet. Seminarieövningarnas betydelse 
inskärptes genom statliga bestämmelser under 1890-talet. Man kan 
säga att det då utvecklats en ordning för skolning av forskare. Till 
bilden hör också ett par nya ord som fått genomslag: doktorand, 
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stundom stavat doktorant, och doktorera, som ersatte det äldre 
 magistrera.

Doktorsinstitutionen hade etablerats och blivit ett särskiljande 
kännetecken för det moderna forskningsuniversitetet. Fler blickar 
riktades mot den i och med framväxten av denna status och doktorn 
kom att flytta in i nya miljöer. På sikt kom också doktorsinstitutio-
nen, med tillhörande normbildning, att påverka de utbildnings-
anstalter vid vilka den infördes. Högskolorna i Göteborg och Stock-
holm fick begränsade disputations- och promotionsrättigheter 1903 
och 1904. Efter en lång dragkamp med de medicinska fakulteterna 
fick Karolinska institutet 1906 rätt att inte bara ordna disputationer 
utan även att promovera medicine doktorer. Nya åsiktsbrytningar 
utvecklades när det tillkom strävanden att flytta ut doktorn från de 
fyra etablerade fakultetsområdena.

 Doktorsinstitutionen sprids

 Teknologiska institutet blev 1876 Kungl. Tekniska högsko-
lan (KTH). Utifrån tyskt exempel väckte några lärare efter sekelskif-
tet förslag om att söka få till stånd en egen doktorsgrad, vilken 
skulle manifestera Högskolans vetenskapliga status. En professor i 
ett tekniskt ämne, med utbildning och erfarenhet som ingenjör, an-
förde tre invändningar mot denna idé. En högre och förment finare 
grad skulle på ett olyckligt sätt förringa värdet av den krävande in-
genjörsexamen. Återvända till högskolan som ”doktoranter” skulle 
de göra som inte haft framgång i industrin, alltså de som i praktiken 
visat sig odugliga som ingenjörer. Om dessa sedan finge en doktors-
titel skulle denna tillmätas orimligt högt meritvärde vid tjänstetill-
sättningar, varpå misslyckade ingenjörer skulle utbilda nästa gene-
rations ingenjörer och Sveriges industriella framtid hotas.
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Vi ser att inte alla uppfattade akademisering som något efter-
strävansvärt. Det kan också sägas att de aktörer som drev ”dok-
torsfrågan” som regel var universitetsskolade, säg en filosofie doktor 
i kemi, medan skeptikerna oftast var företrädare för de tekniska 
 tillämpningsämnen frågan egentligen gällde. På det tidiga initiativet 
kom att följa en nästan kvartssekellång kontrovers kring en gräns-
dragningsproblematik: Är detta vetenskap? Och vem skulle vara 
kompetent att bedöma forskningen i de nya tekniska vetenskaperna 
– teknikern eller vetenskapsmannen? I jämförelserna med univer-
sitetsvetenskapen, jämförelser som gick genom hela processen, argu-
menterade ingenjörerna för att den tekniska forskningen på samma 
gång liknade och skilde sig från den vetenskapliga. Den ambiva-
lenta kombinationen av likhet och särart genljöd i tidens tal om 
”tekniskt-vetenskaplig forskning”.

Efter många turer inom KTH och ingenjörskåren tillkom kritiska 
remissyttranden från universiteten. En huvudinvändning var att 
grundutbildningen var så forcerad att den inte fostrade till den själv-
ständighet som fordrades. Likartad kritik kunde framföras även av 
ingenjörer, till exempel en ledamot av KTH:s styrelse. Han menade 
att schematrängseln gjorde att eleverna knappt hann studera: ”De 
blifva helt enkelt korfstoppningsmaskiner.” Efter kompromisser 
mellan olika synsätt infördes likväl en teknologie doktorsgrad 1927. 
Året efter kom den första disputationen och 1929 den första promo-
tionen. Arrangemangen kring dessa akter övertogs från universite-
ten. Det kan tilläggas att det i ett tidigare skede hade framkastats en 
idé om att doktorn i teknik borde kunna redovisa delar av sitt ar-
bete på ett mer verksamhetsspecifikt sätt, i en konstruktion, en rit-
ning eller så. Men tanken på att avvika från den skrivna avhand-
lingen som form och norm avfärdades.

Processen vid KTH hade en materiell bas i nybyggen med labora-



torier, något som kom att få paralleller inom andra utbildningsom-
råden. Till exempel fick Veterinärinstitutet 1912 nya lokaler  utrustade 
med laboratorier som det kunde forskas i. Två år senare blev insti-
tutet en högskola, som enligt den nya stadgan hade att ”meddela en 
på vetenskaplig forskning grundad undervisning”. Utifrån detta 
åliggande argumenterade sedan lärarkollegiet för inrättandet av en 
egen doktorsgrad, men förslaget mötte motstånd från universiteten. 
Vetenskaplighetens väktare såg för sig hur ”inom en snar framtid 
även ingenjörer, tandläkare, apotekare, vid lantbruks högskolorna 
utexaminerade elever m.fl. få tillträde till doktorsvär dig heten”. Gra-
dens anseende behövde värnas för att fordringarna skulle kunna 
behållas på den höjd ”som motsvarar den verkliga veten skapligheten, 
och under vilken avhandlingarna i stället för att bidraga till den 
vetenskapliga kulturens vidmakthållande och utveckling endast öka 
den skrymmande barlast, som tynger dess framsteg”. Kommentaren 
ger vid handen att det var något betydelsefullt som stod på spel för 
båda parter, samtidigt som ju doktorsinstitutionen inte var – och 
fortfarande inte är – någon nödvändig förutsättning för att kunna 
bedriva forskning. Anhållan vann inte gehör hos  universitetskanslern 
1916. Sedan en mängd veterinärer genom disputationer på dispens 
så att säga skapat ett innehåll till en institutionell form som ännu 
inte fanns, infördes till slut en veterinärmedicine doktorsgrad 1935. 

Efter olika men delvis likartade turer tillkom sedan ytterligare 
doktorsgrader: agronomie 1942, ekonomie 1946, odontologie res-
pektive skoglig 1950 samt farmacie doktorsgrad 1954. Mängden 
doktorsgrader, med sina förutsättningar, målsättningar och intres-
senter, gjorde till slut doktorsinstitutionen mångfasetterad, för att 
inte säga amorf. Samtidigt blev det mot slutet av 1950-talet vanli-
gare, inte minst från centralt politiskt och administrativt håll, att 
tala i termer av forskarutbildning.
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Själva uttrycket var dock äldre. Av allt att döma brukades det först 
av de två statliga kommittéer som 1940 tillsattes för att utreda den 
högre tekniska undervisningen respektive den teknisk-vetenskapliga 
forskningens ordnande. De föreslog 1941 ett antal nyordningar, 
bland annat en licentiatexamen och speciella stipendier, som skulle 
stödja den ”forskarutbildning” som fanns vid KTH i Stockholm och 
Chalmers i Göteborg. Den underliggande logiken i argumentatio-
nen var slående i sin enkelhet: nationen har ett behov av mer forsk-
ning för att inte komma på efterkälken, då behövs fler forskare, då 
behöver danandet av dem stimuleras och effektiviseras. Forsknings-
kommittén är dock mest bekant för att 1942 ha föreslagit inrättandet 
av Statens tekniska forskningsråd, en institutionell innovation som 
sedan snabbt spreds till andra vetenskapsområden. Mindre bekant 
är att utredarna 1941 gjorde en studieresa till Tyskland och informe-
rade sig om det ”Reichforschungsrat” som den nationalsocialistiska 
regeringen inrättat för att kanalisera forskningsanslag med statsnyt-
tan som riktpunkt. Det är tänkvärt att den forskningsrådsorganisa-
tion som blev central i svensk forskningspolitik har hårt politiserat 
nyttotänkande som en grund.

 De moderna doktorerna 
 och deras utbildning

 Under 1950-talet tillskrevs forskning en allt större betydel-
se för tillväxt, välfärd och samhällsutveckling. Samtidigt blev alltså 
forskarutbildning ett allt oftare brukat ord. ”Forskningspolitik” dök 
så 1962 upp i svenska språket och året efter tillsattes en statlig fors-
karutredning. Betänkandet Forskarutbildning och forskarkarriär pre-
senterades 1966. För en idéhistoriker verksam inom det som i skri-
vande stund kallas utbildning på forskarnivå kan tongångar i den 



politiska problemuppfattningen från 1960-talet klinga bekanta på 
ett märkligt, nästan sorglustigt sätt: ”Forskarutbildningen anses 
innefatta alltför ringa undervisning och organiserad handledning 
och bedömes därigenom bli mindre effektiv, vilket i sin tur leder till 
för långa utbildningstider.” Kursundervisning och handledning 
skulle organiseras mer planmässigt för att rationalisera forskar-
utbildningen, inte minst inom universitetens filosofiska fakulteter, 
måhända alltför fria. Även om den offentliga disputationen behölls 
som examinationsform skulle själva avhandlingen reformeras – från 
lärdomsprov till examensarbete.

Förslag kom 1969 i en proposition, vilken också rymmer många 
inslag som känns bekanta. ”Reformeringen av forskarutbildningen 
innebär att nuvarande licentiatexamen och doktorsgrad förs  samman 
till en vetenskaplig examen, doktorsexamen. Studierna för denna 
examen skall läggas upp så att den effektiva studietiden kan begrän-
sas till fyra år. En genomtänkt, systematiskt planerad utbildnings-
gång skall läggas upp för i princip varje enskild doktorand. I den nya 
forskarutbildningen avses inslaget av metodisk skolning och handled-
ning öka väsentligt.” Nästan på pricken hundra år efter införandet 
av den filosofie doktorsgraden avskaffades alla olika doktors grader. 
Doktorsexamen och uttrycket forskarutbildningen, i bestämd form 
singularis, gjorde att verksamheterna framstod som mer homogena. 
Ett sålunda mer sammanhållet och avgränsat verksamhetsområde 
blev mer passande som objekt för central styrning och enhetlig re-
formering, mer lämpat och lockande som medel för att realisera 
politiska intentioner.

Tendenserna till homogenisering förstärktes sedan av en genom-
gripande högskolereform 1977. Då sammanfördes i princip all efter-
gymnasial utbildning under begreppet högskolan, även det i  bestämd 
form singularis. Detta kom att påverka verksamheter som hade sina 
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egna traditioner, säg utbildningar för vård, skola, omsorg. Samtidigt 
tillkom Högskolelagen, som fastställde att all denna utbildning 
 skulle ”bygga på vetenskaplig grund”. Inordningen under ett tradi-
tionellt, universitetscentrerat vetenskapsbegrepp innebar för många 
utbildningar en komplikation, vilken kom till uttryck i det nya bud-
ordet ”forskningsanknytning”. Enligt traditionell logik behövde 
också lärarna själva vara forskare för att den utbildning de förmed-
lade skulle vara vetenskaplig och forskningsförberedande. En kon-
sekvens av detta blev att doktorsinstitutionen flyttade in i en mängd 
nya sammanhang – som möjlighet eller som gökunge. Till skillnad 
från tidigare påfördes olikartade utbildningar en likartad doktors-
examen genom politisk-administrativa beslut.

Den allmänna homogeniseringstendensen får relief av de högre 
konstnärliga utbildningarna. Inom forskarutbildningen blev konst-
doktorn något av en sista, felande länk efter 1977. Flera läroanstalter 
protesterade mot högskolereformens likriktande bud, men under 
senare år har högskoleledningar och politiker bejakat och drivit på 
en utveckling mot konstnärlig forskarutbildning. En tankegång har 
varit, om vi föreställer oss ett exempel, att Operahögskolans dokto-
rander inte i första hand ska bedriva forskning om opera, vilket även 
andra är kompetenta att göra, utan snarare forskning i opera, opera 
som forskningsverksamhet. Områdesspecifika förutsättningar av 
detta slag medför, har tillskyndare av konstnärlig forskarutbildning 
hävdat, speciella villkor för resultatredovisningen, där den skrivna 
och tryckta avhandlingen som form inte finge bli allenarådande som 
norm. Argumentationen har rymt föreställningar om likhet och sär-
art som kan påminna om ingenjörernas debatter nästan hundra år 
tidigare.

Andra har menat att eftersom vetenskap är vetenskap borde ut-
bildningen till forskare kunna organiseras på, i princip, samma sätt 



inom hela det vetenskapliga verksamhetsfältet. Att propsa på undan-
tag och separatlösningar inom forskarutbildningen med hänvisning 
till speciella villkor är att visa att man ägnar sig åt något annat, som 
givetvis kan vara excellent på sina villkor, men som inte är just veten-
skaplig forskning och därför inte bör bedömas som sådan eller leda 
till just doktorsexamen. Skeptiska röster har även hörts inifrån 
konstnärsleden. Under en paneldiskussion om konstnärlig forskar-
utbildning hörde jag till exempel en lärare i improvisation uttala sig 
om doktorsinstitutionens betydelse för lärarrekryteringen på ett sätt 
som också påminde mig om ingenjörerna. Han sade ungefär så:

– Jag har tillägnat mig konsten att improvisera och kan förmedla 
detta kunnande till mina elever, men jag är inte intresserad av att 
forska, utan just av att skapa musik. Om den föreslagna forskar-
utbildningen auktoriseras kommer jag säkert att till efterträdare 
få någon som tagit en doktorsexamen och som kan lära sina stu-
denter att forska – men kan denna person lära dem att spela jazz?

 Forskarutbildningens politik

 Med sina medeltida anor har vår doktor som institution 
varit påfallande stabil över tid, kan vi sammanfattningsvis konsta-
tera. De läroanstalter som i ett tidigare skede kämpade sig till en egen 
doktorsgrad anpassade sig efter den universitetsbaserade normbild-
ning som följde med; övertagandet av olika sorters ceremoniel ger 
vid handen att det funnits en stor beredvillighet att inordna sig i och 
reproducera de akademiska ramarna. Doktorsinstitutionen fick på 
olika sätt effekter på aktiviteterna i doktorernas nya hemvister. 
 Genom sin status kunde den påverka lärarrekryteringen och, i för-
längningen, karaktären på grundutbildningen. Till slut hade den 
ursprungliga institutionella formen tillförts så mycket nytt innehåll 
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och blivit så politiskt intressant, att den reformerades och fick en ny 
benämning: doktorsexamen. Processen har fått återverkningar på 
ursprungsorten, universitetet, och dess sätt att dana doktorer.

Samtidigt har forskarutbildningen, med dess strategiska betydel-
se för forsknings- och utbildningspolitik, visat sig vara svårstyrd för 
politiker, i vissa avseenden närapå reformresistent. I sina försök att 
bemästra en mångfasetterad, ofta överkomplicerad praktik har dok-
torander och handledare utifrån sin sakkunskap gjort egna bedöm-
ningar, vilka tenderat att undergräva den politiska viljeinriktningen. 
Men med 1998 års beslut om ett enhetligt finansieringskrav i kom-
bination med en strikt fyraårsgräns sattes kraft bakom 1969 års re-
formidéer.

Genomströmning blev också en central kategori i diskussioner om 
forskarutbildningen, samtidigt som kvaliteten i utbildningen skulle 
säkerställas. Med hjälp av olika indikatorer tänktes man kunna mäta 
prestanda inom systemet, som trots den språkliga singularformen 
vid närmare granskning framstår som en komplex pluralitet. Men 
drömmen för den centralt placerade administratör som ska leverera 
beslutsunderlag – one size fits all – krockar mot svårigheterna att fin-
na verksamhetsneutrala indikatorer. Mäter man med hjälp av artik-
lar i internationella peer review-granskade tidskrifter framstår vissa 
verksamheter som produktiva och högkvalitativa, medan helt andra 
blir duktiga om man utgår från monografier; finge man till ett mått 
som utgick från konstnärlig forskning, bleve nog både artikel- och 
bokförfattare akterseglade. Bilden blir inte mindre komplicerad av 
att tidens tal om harmonisering, som ligger i linje med den homo-
geniseringstendens vi noterat, står i visst spänningsförhållande till 
talet om profilering och kraftsamling. Vem ska anpassa sig till vem? 
Vem ska avgöra vad som ska väljas bort för att annat ska kunna 
samla kraft? På vilka grunder ska sådana beslut fattas?
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Utifrån en historisk rekonstruktion av hur disparata verksamheter 
det är som sammanförts under en enhetlig benämning kan man 
ifrågasätta om det är självklart att forskarutbildningen är ett väl valt 
föremål för uniform reglering. Att laborera med en generell examen 
och att tala om forskarutbildningen, i bestämd form singularis, kan 
vara praktiskt ur ett övergripande politisk-administrativt perspektiv. 
Men enhetslösningar som följer ur generella problemformuleringar 
kan ur andra perspektiv skapa fler problem än de hanterar. Histori-
seringen av de kategorier, i termer av vilka olika problem kommit 
att artikuleras, kan öppna sinnet för alternativa problemformule-
ringar och därmed för alternativa lösningsförslag.

Måhända vinner också en mindre uniform bild av detta med fors-
karutbildning terräng. Åtminstone kan man tolka ett litet tecken i 
tiden så. Från 2010 upptas i Högskoleförordningen bland examina 
på forskarnivå inte bara doktorsexamen utan även konstnärlig dok-
torsexamen, som om det faktiskt kunde vara skillnad på doktor och 
doktor.

 Henrik Björck





           vett,  vanvett

 Då alla förrättningar hade inställts, drev sysslolösheten och 
en obestämd oro människorna ut ur hemmen. En viss vårdslöshet i 
klädedräkten mildrade olikheten i social rang, hatet höll sig dolt och 
förhoppningarna bredde ut sig, folkmängden var uppfylld av mild-
het. Lyckan över den tillkämpade segern lyste i alla anleten. Man 
hängav sig åt en karnevalsmässigt uppsluppen glädje, åt bivackfaso-
ner; det är svårt att föreställa sig något mera roande än Paris under 
dessa första dagar.

Aktören eggade hopen med sitt spel, och omstörtande motioner 
korsade varandra:

– Bort med akademierna och Institutet!
– Nog med diplomatiska uppdrag!
– Ned med studentexamen!
– Ned med akademiska grader!
– Nej, låt oss behålla dem, sade Sénécal, men de skall utdelas efter 

allmänt votum av folket, den enda rätta domaren.
Det allmänna omdömet var förvirrat som efter stora naturkata-

strofer, förståndiga människor förblevo härefter idioter för återsto-
den av sina liv.

 Gustave Flaubert

V



              

 Så här i backspegeln, när genusperspektivet har blivit ett 
normaliserat och vid flera universitet till och med påbjudet inslag i 
undervisning och forskning, är det lätt att glömma det starka mot-
stånd som fanns då det fördes upp på den akademiska agendan för 
tre decennier sedan. Fortfarande för mindre än tio år sedan, när jag 
började arbeta inom Vetenskapsrådet, stod striden het och de tio 
miljoner, som regeringen öronmärkte för det genusvetenskapliga 
området var föremål för hätska angrepp. Numera är det få som  skulle 
ifrågasätta vikten av detta perspektiv. Tvärtom framhålls ofta stolt 
att Sverige här ligger långt fram.

Det kan te sig som en solskenshistoria. Och den rymmer alla forsk-
ningspolitikens goda ord: innovation, risk, tvärvetenskap och inter-
nationalisering. Den exemplifierar på ett nästan perfekt sätt styrkan 
i den bottom-up-princip som det svenska forskarsamhället enhälligt 
hyllar. 

Genusforskningen växte fram under slutet av 1970-talet ur ett 
djupt känt behov hos unga kvinnliga forskare att få veta mer om 
kvinnors historiska och samhälleliga villkor. Forskningen var veten-
skapskritisk och innovativ, fokuserade på tidigare outforskat mate-
rial, ställde nya frågor och tillförde ett nytt perspektiv som kom att 
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sätta tidigare forskning i ny dager och generera ny. Området utveck-
lades snabbt. Teoribildningen vidgades från att ha fokuserat på det 
ena könet, kvinnan, till att undersöka könets betydelse för alla män-
niskors vara och vårt tänkande om det mänskliga över huvud taget. 
Genusperspektivet som initierats inom humaniora och samhälls-
vetenskap spreds till andra vetenskaper, frigjorde sig och bildade en 
egen vetenskaplig inriktning, genusvetenskap, som etablerade insti-
tutioner och forskarskolor.

Ett antal svarta moln i denna solskenshistoria infinner sig dock 
om man beaktar all den aggressiva kritik som varit en ständig följe-
slagare till denna utveckling. Den har drabbat många enskilda fors-
kare som fått ge upp under vägen. Och det är ett sorgligt slöseri med 
utbildning och begåvning, men framför allt visar den in i ett akade-
miskt system – för det är där kritiken varit som starkast och angrep-
pen som hårdast – som visserligen säger sig hylla innovation, men 
som i praktiken värnar om sakernas bestånd. 

Ett tidigt och både nationellt och internationellt sett stort och 
lyckat projekt var Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Ett 60-tal unga 
forskare från alla de nordiska länderna, missnöjda med den könsmäs-
sigt ensidiga undervisningen och historieskrivningen inom litteratur-
vetenskapen, gick samman för att skriva en annan litteraturhistoria. 
Det tog ett decennium och var ett stort arbete. När den amerikanska 
pionjären på området, Elaine Showalter, besökte Sverige 1993 var 
hon djupt imponerad. Inte i några andra länder hade man lyckats 
med något liknande. Nu, nästan två decennier senare, när liknande 
projekt börjar växa fram i andra europeiska länder, är Nordisk kvinno-
litteraturhistoria på väg ut i världen via forskningens lingua franca. 

”Nordisk kvinnolitteraturhistoria på nätet” är också, väl att mär-
ka, den första helt finansierade etappen i detta arbete. Om man ur 
forskningshistoriskt perspektiv kan se Nordisk kvinnolitteraturhistoria, 



och hela genusforskningsfältet, som ett exempel på framgång, kan 
man ur finansieringssynpunkt snarare betrakta den som en eländes-
historia. Nordisk kvinnolitteraturhistoria var, som så mycket annan 
genusforskning, ett barfotaprojekt som huvudsakligen byggde på 
ofinansierad forskning och hankade sig fram på små bidrag till kon-
ferenser och möten, enskilda insatser från mindre fonder och så små-
ningom stödet från ett generöst kommersiellt förlag, som såg bety-
delsen av det vi gjorde. Historien om Nordisk kvinnolitteraturhistoria 
visar den betydelse alla dessa små fonder, som ofta inte syns i dis-
kussioner om det svenska finansieringssystemet, har när det gäller 
möjligheten till förnyelse. Den visar också på behovet av fria aktörer 
när den statligt styrda forskningspolitiken, som är fallet för närva-
rande, styr medlen till redan excellenta forskningsgrupper.  

 Lisbeth Larsson
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           tr iple  helix

 Forskningspolitiken kan sägas ha tillkommit i samband 
med andra världskriget när större statliga satsningar, som avsåg att 
 stödja både tillämpad forskning och grundforskning, började göras 
i Sverige liksom på många håll i Europa och i USA. Sålunda skapades 
vid denna tid de så kallade forskningsråden, först för naturveten-
skap, medicin och teknik och snart också för samhällsvetenskap och 
huma niora. Men om man ser saken i litet vidare perspektiv har någon 
form av forskningspolitik förekommit under hela den moderna 
veten  skapens historia – från 1600-talet och framåt. Forskningen har 
alltid haft en politisk dimension, politiken har alltid intresserat sig 
för den akademiska kunskapsproduktionen. Ibland har förhållandet 
mellan vetenskap och politisk makt varit antagonistiskt, oftast har 
det varit intimt och samarbetsinriktat. Inte sällan har det också 
handlat om ekonomiska frågor, åtminstone i bredare och inte nöd-
vändigtvis företagsekonomisk mening. 

Vetenskapen under 1600- och 1700-talen var inriktad på vad vi 
idag kallar innovation – att finna tekniska lösningar med ekono-
miska implikationer, såsom bättre jordbruksteknik eller kemiska 
metoder för att lösa gruvtekniska problem. Astronomin var vid 
denna tid inte bara den mest avancerade teoretiska vetenskapen utan 
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också den mest praktiska, med fokus på navigation och kartografi. 
Medicinen var under den tidiga moderna perioden liksom allt fram-
gent både en praktisk verksamhet och en vetenskaplig. 1800-talet 
medförde större fokus på så kallad fri grundforskning vid universi-
teten men de tekniska frågorna fortsatte att sysselsätta forskare inom 
fysik (elektroteknik), kemi (till exempel produktion av syntetiska 
färgstoffer), geologi (identifiering av malmer och andra naturtill-
gångar), biologi (analys av naturtillgångar av intresse för jordbruk 
och annan produktion), liksom, naturligt nog, inom den framväx-
ande teknologiska forskningen. Delvis bedrevs sådan kunskapspro-
duktion inom universiteten, delvis utanför – inom vissa industrier 
och inom statliga organisationer. Samverkan mellan aktörer på dessa 
områden var också vanligt förekommande. 1900-talet innebar en 
expansion av de vetenskapliga organisationstyperna med inrättandet 
av olika slags forskningsinstitut – mer eller mindre orienterade mot 
praktiska frågor – och en expanderande forskning i anslutning till 
industriproduktion, krigsmakt och hälsa. Alltsedan 1600-talet har 
forskning och praktisk tillämpning alltså utvecklats genom ett dyna-
miskt samspel mellan akademiska, ekonomiska och statliga intres-
sen. På senare tid har detta samspel ofta – och särskilt i Sverige – 
kommit att gå under beteckningen Triple Helix. Man kan undra 
varför.

 En ideologisk modell?

 Triple Helix är en av flera liknande modeller som har lan-
serats av forskare som studerar innovationsverksamhetens villkor i 
det så kallade kunskapssamhället. Tanken är att avancerad kunskap 
alltmer kommit att definiera villkoren för ekonomisk utveckling och 
för samhället i stort, och att denna kunskap produceras i ett dyna-
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miskt samspel mellan aktörer inom stat, akademi och industri – tvin-
nade i en tredubbel spiral. Diskussionen inom Triple Helix-forsk-
ningen förs på en nivå som kan te sig både abstrakt och pretentiös 
men också – i bästa fall – med en öppenhet för frågornas kom plexitet. 
Triple Helix-begreppets konstruktörer, amerikanen Henry  Etzkovitz 
och holländaren Loet Leydesdorff, menar sålunda att kopplingarna 
mellan statlig, akademisk och ekonomisk verksamhet är så kompli-
cerade och svåruttydda att vi är mycket långt från att förstå och än 
mindre styra dem. Frågan är om det i ett liberalt och demokratiskt 
samhälle över huvud taget är en god idé att försöka styra dem. Sådan 
styrning är i själva verket en gammal (sovjet)marxistisk favorittanke 
och det är intressant att den nu återupplivas i det post-sovjetiska 
Europa.

Inom det senaste decenniets forskningspolitik har man gärna 
 hänvisat till Triple Helix-modellen, men tyvärr inte betraktat den 
med samma ödmjukhet som upphovsmännen själva. Den har sna-
rare  använts som ett recept, en modell för att bygga ihop statliga, 
akademiska och industriella intressen med hjälp av olika stödformer 
i syfte att föra pengar från staten till industrin via ett slags akademisk 
penningtvätt. Statligt industristöd har ju försvårats på grund av 
 internationella regleringar, inte minst inom EU. Att bedriva in-
dustri stöd via forskningssatsningar (den svenska bilindustrin före 
 kraschen är ett exempel) har därför blivit allt populärare. Triple 
Helix-modellen ger sådan verksamhet akademisk legitimitet. För fa-
ringssättet är ett av många exempel på hur politiken, och inte minst 
forskningspolitiken, idag ändrar innebörden av vedertaget språk, 
be greppsbildning och vetenskapliga modeller för att skapa en tillta-
lande ideologisk ram kring olika förändringsprojekt. Ett viktigt exem-
pel, som jag vill se litet närmare på här, är den senaste forsknings-
propositionen, ”Ett lyft för forskning och innovation” (2008/09:50). 
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Där nämns inte Triple Helix-begreppet men texten bärs upp av 
samma grundtanke: att forskningsmedel från staten skall användas 
för att befordra innovation och tillväxt inom högteknologisk in-
dustri (samt för några andra prioriterade målsättningar, främst på 
klimatområdet). En fråga av särskilt intresse är hur de forsknings-
politiska förändringarna rättfärdigas historiskt. Politisk förändring 
motiveras här, som så ofta, med föreställningen om en historisk nöd-
vändighet. Den ökade konkurrensen i en globaliserad värld tvingar 
fram vissa åtgärder, det är logiken. Talet om det förflutna syftar i ett 
sådant sammanhang till att positionsbestämma samtiden och ange 
en riktning mot framtiden. Men om historiebilden är falsk blir fram-
tidsvisionen också suspekt.

Den senaste forskningspropositionen har ett i dessa sammanhang 
ovanligt utförligt historiskt avsnitt – hela en och en halv sida. Tex-
tens anonyma författare börjar med att påpeka att Sverige är en av 
världens ledande forskningsnationer och frammanar sedan bilden av 
att detta på något sätt är en historisk tradition. Först nämns Linné, 
vars 300-årsjubileum firades 2007, och som sägs påminna oss om att 
vi har ”en lång och stolt historia” inom vetenskapen. Vid jubileums-
firandet i Växjö sägs den inbjudne huvudtalaren ha påmint audi toriet 
om en annan svensk vetenskaplig insats, nämligen Svante Arrhenius 
teori om koldioxidens påverkan på klimatet. Detta sägs i sin tur 
påminna om att forskning är en långsiktig verksamhet som bygger 
på rön som är hundratals år gamla. ”Arrhenius kunde knappast ana”, 
heter det i propositionstexten, att han ”på 2000-talet skulle hyllas 
av internationella storheter som Sir David King och […] Al Gore 
[…]. Men så förunderliga är ibland forskningens vägar.”

Därefter följer några rader om att sökandet efter sanning ligger i 
människans natur (med hänvisning till filosofen Benjamin Höijer). 
Sedan hoppar texten vidare till uppfinnare och innovatörer som 
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också sägs vara inkluderade i vetenskapernas historia och vars kyl-
skåp, säkerhetständstickor, gasfyrar med mera har gett Sverige ”en 
industri av världsklass” (begreppet ”världsklass” är ett av proposi-
tionens mantran och signifikativt för den vetenskapliga självbild 
som frammanas). Nästa figur som dras fram är Alfred Nobel, som vi 
sägs stå i tacksamhetsskuld till eftersom han såg till att världens mest 
prestigefyllda vetenskapliga pris delas ut i ”vårt land”. Han aktuali-
serar också innovationsfrågan eftersom priset kunde instiftas tack 
vare att Nobel lyckades ”kommersialisera sina tekniska genombrott. 
Svensk vetenskapshistoria är också, åtminstone i de lyckliga fallen, 
historien om framgångsrikt nyttiggörande.” Avslutningsvis följer 
några ord om samhällsvetenskap och humaniora som sägs behövas 
trots att de inte är så internationellt framstående, samt en slutkläm 
om att svensk vetenskap har en ”fantastisk” och ”enastående” histo-
ria men att dess framtid är osäker.

Mycket skulle kunna sägas om denna korta text, bland annat att 
den speglar en syn på vetenskapens karaktär och utveckling som är 
ungefär samtida med Nobel och Arrhenius. Inte minst genom att 
den fokuserar på de stora forskarna och uppfinnarna och bortser från 
sammanhangen dessa verkade inom. Det var enligt propositionen 
Arrhenius som ”med papper och penna gjorde sina beräkningar av 
temperaturutvecklingen i atmosfären” och som 100 år senare hylla-
des av andra stora män för detta – de många särskilt svenska och 
amerikanska forskare som tillbringade veckor, månader och år med 
att mäta olika gasers inverkan på in- och utstrålningen av solenergi 
osynliggörs, liksom det sammanhang i vilket Arrhenius presente-
rade sin teori (som handlade om nedisning snarare än uppvärm-
ning). Framför allt bortser texten från att varken Arrhenius eller 
hans kritiker hade metoder eller teorier som kunde ge en rimlig 
analys av koldioxidens inverkan på klimatet. Hans teori var rent 



82 ·  triple helix

spekulativ. Nobel beskrivs med liknande historiska skygglappar som 
en filantrop och innovatör snarare än som den – visserligen samvets-
ömme – vapentillverkare han också var.

Ytterligare två inslag i denna korta historiska exposé är värda att 
kommentera. För det första att vetenskap jämställs med teknikut-
veckling på så sätt att Nobels dynamit och många andra berömda 
uppfinningar inkorporeras med vetenskapens historia. Detta är en 
forskningspolitisk markering snarare än ett historiskt faktum. Hela 
propositionens tendens är att förändra synen på vetenskaplig forsk-
ning så att den – i linje med Triple Helix-modellen – ska inbegripa 
teknisk utveckling. För det andra används vetenskapens historia för 
att lyfta fram det nationella elementet i en verksamhet som är i 
högsta grad internationell. Detta exemplifierar den märkvärdiga 
spänningen mellan nationell självsyn och internationell – eller global 
– realitet som präglar vår tid liksom tiden kring förra sekelskiftet. 
Då, för hundra år sedan, var det modernt att diskutera folkkaraktär 
och folklynne som antogs ha vuxit fram genom historisk tradition 
eller som kunde uppfattas som rasbetingade. I en berömd skrift av 
statistikern Gustav Sundbärg påtalades svenskarnas säregna fallen-
het för teknik och naturvetenskap – våra insatser på dessa områden 
sades ”öfverträffas blott af nationers, hvilka äro oss mångdubbelt 
öfverlägsna i numerär”. Detta tänkande lever kvar i propositionen, 
som ständigt återkommer till att Sverige har och har haft en natur-
vetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning i ”världsklass” och att 
detta är något slags tradition som vi måste se till att bevara. Synsät-
tet är lika ideologiskt grumligt och missvisande idag som det var på 
Sundbärgs tid.



 Från historiebruk till framtidspolitik

 Motsägelsefullhet präglar inte bara historiesynen utan även 
många andra aspekter av propositionen. Man betonar forskningens 
behov av långsiktighet och frihet samtidigt som man inför en rad 
åtgärder med motsatt effekt: framför allt i detalj öronmärkta forsk-
ningssatsningar och även krav på det grundforskningsinriktade 
 Vetenskapsrådet att stödja det ”högteknologiska näringslivet”. Man 
inför kvalitetskriterier som bygger på kvantitativa mått (bibliometri 
med mera). Man understryker genomgående att konkurrens är kva-
litetsbefrämjande men tycks bortse från att framgångsrik forskning 
bygger på samarbete. Över helheten svävar den tredubbla spiralens 
ande: föreställningen att stat, akademi och industri utgör en tre-
enighet som genom ett mystiskt samspel för oss till toppen av till-
växt ligan.

Det kanske mest anmärkningsvärda resultatet av de senaste decen-
niernas betoning på innovation inom forskningspolitiken är att be-
grepp som ”vetenskap”, ”forskning” och ”kunskap” fått en kraftigt 
inskränkt betydelse. Universitetsvetenskapens kännemärke har ju, 
till skillnad från den industriellt orienterade forskningen eller den 
forskning som bedrivs vid olika myndigheter, varit ambitionen att 
upprätthålla en viss bredd med avseende på både vad som studeras 
och hur, både ämnesområden och vilken typ av frågeställningar som 
är tillåtna. Den officiella normen har varit ”forskningsfrihet”, vilket 
förstås inte har betytt att total frihet har varit rådande. Tvärtom har 
forskningen styrts av olika starka konstellationer och nätverk som 
haft sina agendor, inte sällan med kopplingar till både politiska och 
ekonomiska intressen. Detta har inte varit enbart negativt, en forsk-
ning utan styrning tappar fokus och blir ineffektiv. Men poängen 
med ett normsystem är att det faktiskt går att hänvisa till det när 
man uppfattar att överträdelser sker. Inom ett system där sådana 
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argument understöds av rådande normer går det också att med viss 
utsikt till framgång hävda andra intressens betydelse, än dem som 
tillfälliga politiska konjunkturer lyfter upp. Det gamla systemet gav 
stor makt åt kraftfulla forskningsledare men öppnade också för 
 nytänkande från den akademiska undervegetationen. På denna 
punkt innebär 2000-talets forskningspolitik, och inte minst den 
 senaste propositionen, en riktningsändring. Denna förändring har 
skett bland annat med hänvisning till modeller som Triple Helix, 
som (för att de är just ekonomiska) fokuserar på forskningens eko-
nomiska relevans. Som man frågar får man svar, också inom forsk-
ningspolitiken. Det är en annan sak att, som svenska politiker har 
gjort, definiera forskningen som primärt en ekonomisk verksamhet. 
Detta är helt och hållet ett politiskt ställningstagande – ett exempel-
löst försök att genomföra en politisering av kunskapsproduktionen 
– som inte kan skyllas på innovationsforskarna.

Detta är visserligen inte första gången politiker ger sig på att för-
söka omdefiniera grundvalarna för kunskapsproduktionen i samhäl-
let. Kärleksförhållandet mellan vetenskap och politisk makt har haft 
sina konjunkturer och återkommande kriser. Men långtgående för-
sök att stöpa vetenskapen i en politiskt bestämd form har tidigare 
gjorts främst av auktoritära regimer. Principiellt stöd för vetenskap-
lig frihet och mångfald har förknippats med demokratiska värden, 
inte minst bland de liberaler som haft ett huvudansvar för den svens-
ka forskningspolitiken på senare år. Detta är antagligen en anledning 
till att man skapat en så pass motsägelsefull forskningspolitisk be-
greppsapparat, och anammat en så egendomlig historiesyn, för att 
lansera en så radikal omtolkning av vetenskapens samhällsroll. Den 
liberala kluvenheten tycks här ge upphov till en närmast orwellsk 
språkförvirring.
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Historien visar alltså att de fenomen som Triple Helix-modellen 
beskriver inte är nya. Detta har ganska många debattörer, inte bara 
historiker, påpekat. Men att enbart konstatera att det som påstås 
vara nytt är gammalt leder inte långt. Dessutom vore det naivt att 
inte låtsas om att stora samhällsförändringar har skett som har att 
göra med vår akademiska kunskapsproduktion. Det är självklart att 
forskningspolitiken måste ta hänsyn till de nya behov som uppstår 
på grund av revolutionerna på områden som IT och bioteknik. 
 Intressantare än att klaga över historiemissbruk är att, som jag har 
försökt göra här, fundera över hur man kan tolka det politiska  histo-
riebruket. Det är uppenbarligen en del av en retorisk strategi för att 
skapa en hotbild som legitimerar ökad styrning av forskning en. Frå-
gan är om detta upplevda behov av styrning motiverar att samhället 
gör sig av med ett system för kunskapsproduktion med starkt fors-
karinflytande och med bred samhällsrelevans, och ersätter det med 
en kunskapsproduktion styrd av snävt definierade, i första hand eko-
nomiska intressen. För att inte tala om att man gör det på så skakig 
vetenskaplig och ideologisk grund. Om kunskapen nu mer än förr 
bestämmer samhällsutvecklingen så borde det nu, mer än förr, vara 
en demokratisk nödvändighet att den inte görs till särintresse.

 Sven Widmalm

■





                golem

 Golem är en varelse ur den judiska mytologin. Den liknar 
en människa men är skapad av lera och vatten med besvärjelser och 
trollformler. Den besitter stora krafter som växer för var dag. Den 
lyder ens befallningar, arbetar åt en och skyddar en från den ständigt 
hotande fienden. Men den är drumlig och farlig. En otyglad golem 
kan förgöra sin herre med sin styrsellösa styrka.

Eftersom golem används som metafor för vetenskapen är det kan-
ske också av intresse att denna lervarelse enligt medeltida tradering 
fick liv genom att det hebreiska ordet ”emeth”, sanning, ristades in 
i pannan på den – det är sanningen som driver den. Men det betyder 
inte att den förstår sanningen – inte på långa vägar. (…)

Golemvetenskapen ska inte skyllas för sina misstag: dem är det vi 
som begår. Man kan inte klandra en golem om den gör sitt bästa. 
Men man får inte ha för höga förväntningar. Hur stark en golem än 
kan vara är den vårt kunnandes och våra färdigheters verk.

 Harry Collins & Trevor Pinch

G



                not 1

___________________

1. Den annars så klartänkte brittiske författaren och dramatikern 
Noel Coward lär en gång ha jämfört den i en text påträffade fotnoten 
med att bli tvingad att gå nedför trappan för att öppna ytterdörren 
mitt i en kärleksakt. Förmodligen insåg Coward inte notens out-
sinliga potential för personliga utvikningar, sarkastiska påhopp, 

N
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 behärskad frivolitet och faktamässigt viktigpettrande. Njutningen 
ligger inte alltid i textens färdigbakade bröd, den kan sökas i degens 
enskilda ingredienser. Och även om mycket tyder på att noten är 
utrotningshotad i dessa tider av standardiserade naturvetenskapliga 
mallar för vetenskapliga texter, så är den ännu för många humanis-
ter och samhällsvetare närmast helig.

Som vetenskapligt redskap är noten av hävd relaterad till föreställ-
ningar om såväl legitimitet (för den som hänvisar) som auktoritet 
(för den som blir hänvisad till). Auktoriteten är förvisso bedräglig 
eftersom noter också kan användas i den subtila maktens tjänst. 
Notspråket framträder som ett alldeles eget kodsystem. Den lilla 
förkortningen jfr (jämför, på engelska cf. för ”compare”) kan till 
exempel indikera, åtminstone för vissa erfarna avkodare, inte bara 
att en alternativ tolkning eller faktauppgift framträder i det citerade 
verket, utan också att denna tolkning eller uppgift är felaktig: ”Jag 
ber läsaren vänligen jämföra min egen förträffliga tolkning med 
 följande orimliga dito.”

Fotnoten kan därtill operera med tystnader och utelämnanden 
likväl som explicita referenser: vad eller vem får ingen hänvisning? 
Och även mer oförskräckta verbala attacker kan med små adver biala 
medel skönjas i fotnoter med en air av akademisk kultur, ofta med 
nationell särprägel; sålunda britternas torrt ironiska ”oddly over-
estimated”, tyskarnas karakteristiskt rättframma ”ganz abwegig” 
eller fransmännens något syrliga ”discutable”.

Att lära sig manövrera notapparaten med sådana subtila medel är 
att insocialiseras i den akademiska världen. Ibland blir strävan efter 
legitimitet för stor, allsköns läsfrukter och slaggprodukter redovisas, 
inga byggnadsställningar demonteras. ”För en annan problematik i 
en helt annan tid, se X och Y.” I historiedoktorandens färdiga av-
handling tyngs noterna av en betydande del av tankeinnehållet 
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medan en stackars brödtext kippar efter luft i ett centimeterstort 
utrymme i sidans övre kant. Det heldragna strecket signalerar att 
belägg för allehanda påståenden följer nedan.

I fotnotsdebatten kan den korrekte arkivpuritanen ställas mot den 
ivrige berättaren, även om båda idealtyper vanligen huserar inom 
den normalvetenskaplige humanisten. Noternas längd är dock inte, 
som man kan tro, avgörande i detta fall; puritanens noter kan vara 
minst lika långa som berättarens. Puritanen å sin sida, salig i åmin-
nelse, begrovs helt enkelt i Riksarkivet. Arkivet buktalar genom hans 
eller hennes nakna lik, stolt utpekande sina lådor, filer, mappar och 
dokument med hjälp av avancerade bokstavs- och sifferkombinatio-
ner. Noterna må vara fullständigt obegripliga för den i forsknings-
läget oinvigde, men ett närmast bedövande intryck av solid veten-
skaplighet infinner sig.

Den berättande noten är av ett helt annat slag. Den avslöjar fors-
karens ivrighet att visa det andra, något ytterligare man råkar veta, 
det där som pockar på men som ändå måste förpassas till platsen 
under strecket. Här kan man ofta skönja ett slags villrådighet som 
måste ha legat bakom författarens val. En viss typ av samvetsfrågor 
anmäler sig: Är just denna information vidkommande? Eller borde 
den ha strukits? Placeringen i noten blir en kompromiss, och när 
författaren väl i sin inledning öppnat den strikta puritanismens för-
dämningar, så tenderar resterande noter i boken att svälla ut till egna 
essäer, uppslag till eller aptitretare inför nya böcker eller projekt, 
inmutningar av forskningsområden man också hade ägnat sig åt – om 
man hunnit med. Här finns utväxterna, parallellspåren, avstickarna, 
hugskotten.

Berättarens noter riskerar emellertid att brista i just det intryck av 
vetenskaplighet som utmärker puritanens. Siffror, lådor och kar-
tonger lyser med sin frånvaro medan essäistiskt bludder tillåts breda 
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ut sig. Tur då att en yvig fotnot alltid – fastän högst egenhändigt och 
kärleksfullt komponerad till form och innehåll – kan avrundas med 
den mycket användbara hänvisningen ”se vidare”. Alltså, för vissa 
delar av ovan förda resonemang och en hel del annat, se vidare 
 Anthony Grafton, The Footnote. A Curious History, 1997.



        papper,  penna
 

 Papprets taktilitet har en stor fördel. Någonstans här på 
skrivbordet ligger rapporten, särtrycket eller det halvskrivna kapit-
let. Jag anar var det är – jag har ett slags mystisk halvkontroll, som 
lätt försvinner när materialet åker in i mappar eller hårddiskar. Jag 
kan flytta det, väga det i handen och stuva om det längst ned i högen. 
Först när högen av utskrifter samlat tillräckligt med damm fattar jag 
mod och slänger den. 

 Orvar Löfgren

 Blyertspennan, den tankspridda klottrarens redskap, står 
för tänkande och kreativitet, men som leksak i barnets hand symbo-
liserar den samtidigt det spontana och ofullgångna. Ändå är blyert-
sen också tänkarnas, planerarnas, utkastförfattarnas, arkitekternas 
och ingenjörernas flyktiga medium, ett medium som kan raderas, 
ändras, bli oskarpt, utplånas, gå förlorat – eller fyllas i med bläck. 
Bläck å sin sida, såväl i böcker som på ritningar och kontrakt, beteck-
nar slutgiltighet och tränger undan blyertsens utkast och skisser. 
(…) Bläck är vad idéerna målar på sig innan de visar sig offentligt. 
Blyertsen är deras osminkade sanning.

 Henry Petroski

P



                  wik i

 [2010-06-25, kl. 23.49.10]  Webbens mediehistoria är lika 
kort som den är komplex. 1995, samma år som den första grafiska 
webbläsaren Netscape Navigator fick miljoner människor världen 
över att för första gången surfa ut på nätet, hittade den amerikanske 
programmeraren Ward Cunningham på en liten applikation som 
han kallade för ”wiki”. En wiki var den allra enklaste databas han 
kunde föreställa sig. Tanken var att gratis tillhandahålla ett slags 
serverprogramvara som möjliggjorde för vem som helst att fritt ska-
pa och redigera textinnehåll på en webbsida med valfri webbläsare. 
Väl uppkopplad skulle allt vara busenkelt; att ”wikiwiki” betyder 
snabb på hawaiiska sa det mesta. 

Framför allt ville Cunningham ge användare möjligheten att  öppet 
redigera och direktpublicera sina resultat utan kontroll eller förhands-
granskning, en då närmast profetisk uppfattning givet hur webben 
senare kom att utvecklas. Blev en text inte bra var det bara för någon 
annan att ändra i den. Dessutom sparade en wiki tidigare utkast; med 
hjälp av applikationens versionshantering kunde man alltid stega sig 
tillbaka i informationsprocessen. En wiki var med andra ord ett slags 
kollaborativt hjälpmedel där användare tillsammans via webbens 
nätverk gemensamt hjälptes åt att förbättra en databas’ innehåll.

W



Alltsedan Cunningham betraktas en wiki som en digital fakta-
databas med lagrad information. Parallellt med att utveckla pro-
gramkod för wikier lanserade han också sin egen WikiWikiWeb i 
mitten av 1990-talet; den finns fortfarande kvar och föga förvånan-
de handlar den om mjukvaruutveckling. Om binär kod då föreföll gå 
en lysande framtid till mötes, hackade emellertid den digitala ut-
vecklingen betänkligt i och med ”dotcom-kraschen” kring millen-
nieskiftet. Orimliga förväntningar på nätekonomins profitabilitet 
– som mest var Jonas Birgerssons framtidsfabrik exempelvis värde-
rad till 40 miljarder kronor – banade (åter) vägen för ett alternativt 
internet. Snarare än bara affärsmässig kommersialism kom det att 
präglas av ett slags ”bottom-up”-tänkande där användare själva ska-
pade mer eller mindre subjektivt innehåll som tilltalade webbens 
alltmer differentierade nischgrupperingar. Deltagarkulturer blomst-
rade, och sändarmodeller enligt principen ”en-till-många” avlöstes 
gradvis av kommunikationsmodeller baserade på ”många-till-få”. 
Kulturkonsumtion kompletterades med kulturproduktion; poängen 
med 50 miljoner bloggar var inte att de skulle läsas, utan att de skrevs 
av människor som på så vis deltog i det demokratiska samtalet.

För rörelsen mot den nya så kallade webb 2.0 kan Cunninghams 
wikiterm just betraktas som något av en outtalad ledstjärna. Under 
det senaste decenniet har wikikonceptet också gjort en närmast 
 fenomenal virtuell karriär. I början av 00-talet var uppslagssajten 
susning.nu länge Sveriges största wiki, och inte sällan kom wikier 
att underlätta ett slags kollaborativt utvecklande av webbplatser. 
Wikitermen är därför förknippad med de sociala nätgemenskaper, 
communities, som utvecklats på webben i löst organiserade former. 
Wikitravel är exempelvis idag en sådan nätgemenskap som ofta 
framhålls som en av de bättre sajterna för resesugna. Även bloggar 
kan betraktas som wikier på grund av enkelheten i att skapa nya 

wiki · 97          



98 · wiki

sidor och kommentera inlägg, därtill används projektwikier ibland 
av företag och myndigheter på intranät för att underlätta samarbete. 
Som begrepp utgör wiki såtillvida en metafor för den kollaborativa 
kunskapsproduktion som är ett av de främsta kännetecknen för 
 dagens digitala domän.

 Wikipedia och kollektivets kunskap

 En av 2009 års mer underhållande videos på YouTube bar 
den lakoniska titeln ”Professor Wikipedia”. En collegeklass har lek-
tion med en något förvirrad kemiprofessor. Utan att skämmas hop-
par han mellan ämnena och rättar sig under lektionens gång: ”Den 
tyske kemisten Eduard Buchner använde enzymer för första gången 
1897.” Nej, svarar någon, det var ju 1901. – ”Ja, som sagt, 1901 an-
vände Buchner enzymer för första gången.” – ”Men hallå, det var 
faktiskt 1899”, replikerar en student. – ”Okej då, då säger vi väl 1899 
från och med nu.” – ”Herregud, är ni inte kemilärare och expert på 
ert ämne?” – ”Jo, precis, kemi, men också Star Wars.” Professor Wiki-
pedia vänder på sin griffeltavla som är fullklottrad med namn. – 
”Notera vänligen den här listan på samtliga make-up-artister som 
någonsin arbetat med Star Wars.”

Webbens mest använda wiki idag är förstås Wikipedia, och videon 
”Professor Wikipedia” är en träffande parodi på dess lika brokiga 
innehåll som relativa godtycklighet. Stämmer inte ett årtal är det 
bara att ändra. Och eftersom brist på spaltutrymme är webbens 
minsta problem finns knappt något kunskapsfält som inte är värt att 
inkludera. Ett oändligt utbud skapar ju en oändlig efterfrågan, om 
man skall tro chefredaktören på tidskriften Wired, Chris Anderson, 
och hans begrepp the long tail. Men som New York Times rapporterade 
för en tid sedan oroar sig faktiskt ”wikipedianerna”, som de mest 
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aktiva artikelskrivarna på Wikipedia kallar sig, för att ämnena börjar 
ta slut. På engelska finns nu tre miljoner artiklar, och ämnen som 
”Kina”, ”Moses” eller ”Homer Simpson” har behandlats hundratals 
gånger. Innehållet blir alltmer specialiserat, en utveckling som är 
bekant från vetenskapens fält. 

Samtidigt är denna rädsla obefogad; lika lite som en stad som New 
York blir färdig kommer Wikipedia någonsin att bli klar. Att klicka 
sig igenom denna världens största wiki kan just liknas vid ett slags 
urbant flanerande. Som textuell metropolis är Wikipedia tveklöst 
större än summan av sina delar, och risken – eller snarare lockelsen 
– att villa bort sig i denna informationsväv är alltid överhängande. 
Wikipedia och databasen Wikimedia Commons, med en rad olika 
subprojekt som Wikisource, Wikinews, Wiktionary etcetera, är där-
för inte någon färdig produkt. Snarare bör detta wikiuniversum för-
stås som ett slags pågående kollektiv kunskapsprocess. Att betrakta 
Wikipedia som en traditionell encyklopedi accentuerar somligt, men 
döljer annat. Framför allt skymmer encyklopeditermen den dyna-
miska kunskapsproduktion som utspelar sig inom sajtens nätgemen-
skap. Där debatteras lika intensivt som hetsigt vilken kunskap eller 
sanning som skall gälla, ett slags intellektuellt språkspel som genom 
wikins versionshantering ibland kan följas nästan i realtid.

Följer man Wikipedias egen definition är sajten ett ”flerspråkigt 
webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas 
av sina användare”. Den drivs av stiftelsen Wikimedia Foundation 
med finansiellt stöd av Free Software Foundation och donationer. 
Sajten, som lanserades i början av 2001 av den amerikanske internet-
entreprenören Jimmy Wales, har mycket få anställda. Wales hade 
tidigare försökt att starta Nupedia, ett mer traditionellt uppslagsverk 
på webben med tämligen strikta krav på deltagande skribenter. 
 Genom skiftet till en wiki som informationsmodell – öppen för alla 



– sköt mängden artiklar snart i höjden. Dessutom lanserades snabbt 
olika språkversioner. Som nätgemenskap säger sig Wikipedia sedan 
dess ha utvecklat en egen kultur baserad på tre grundförutsättning-
ar. Sajten är för det första en encyklopedi, för det andra drivs den 
som en wiki – ”vilket betyder att alla artiklar (med några få undan-
tag) kan redigeras av vem som helst, när som helst” – och för det 
tredje är allt innehåll fritt och öppet, licensierat under Creative 
Commons 3.0, med krav på ”erkännande” (attribution) och att ”dela 
lika” (share alike).

Wikipedia har i skrivande stund ofattbara 14 miljoner artiklar på 
fler än 250 språk om allt mellan himmel och jord. Det är webbens 
mest efterfrågade informationssajt, och med ungefär 70 miljoner 
unika besökare i månaden har Wikipedia under 2009 varit internets 
sjunde mest populära sajt. Mer än tio procent av alla internetanvän-
dare besöker faktiskt Wikipedia varje dag. Som en icke-kommersiell 
sajt utan annonser eller reklam är den i kraft av sin popularitet där-
för webbens allra främsta exempel på en fri och oberoende kunskaps-
kultur. Google Scholar må vara användbart, men ganska snart stöter 
man där på begränsningar i form av abstracts av artiklar eller betal-
spärrar. Så icke på Wikipedia. Genom öppen källkod och konsekvent 
Creative Commons-licensiering är all information fri, och faktum 
är att Wikipedia drivit på den enormt snabba tillväxten av CC- 
licenser på webben – vilka på sikt möjligen kommer att lösa upp-
hovsrättens ”digitala kris” genom att de traditionella legala syste-
men helt enkelt imploderar. 

Som radikal förespråkare för ett fritt internet har Wikipedia dess-
utom arbetat med så kallade öppna API:er, ett slags regeluppsätt-
ningar för hur programvara kommunicerar med annan programvara 
över webben. Poster i Wikipedia kan därför smidigt importeras och 
enkelt länkas till andra databaser, som till exempel svenska libris. 
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De fem miljoner fotografier som finns lagrade i databasen Wiki-
media Commons är därtill fria att använda för vem som helst, och 
självfallet länkar även fotnötter i artiklar på Wikipedia till andra 
sajter, pdf:er eller dokument på webben. Likt YouTube är Wikipedia 
därför både en informationsnod och ett slags nätverk av fritt till-
gänglig information. Wikipedia tycks därmed lika emblematisk som 
drivande för uppfattningen om internet som en demokratisk offent-
lighet, liksom för omhuldade deviser som ”information wants to be 
free” eller ”sharing is caring”. 

Den amerikanske nätvetaren Clay Shirky har räknat ut att hela 
Wikipediaprojektet hittills omfattat ungefär 100 miljoner obetalda 
arbetstimmar. Frågan som ställts är naturligtvis vad det är som gör 
att människor lägger ned så mycket tid på obetalt intellektuellt 
 arbete. Wikipedia har möjligen lika många artiklar som svar på en 
sådan fråga, men att en osjälvisk altruism är del av sajtens grundidé 
är ingen vild gissning. Som kollaborativt hjälpmedel ställer därför 
wikier i allmänhet, och Wikipedia i synnerhet, ett antal kniviga frå-
gor till vetenskapssamhället beträffande kunskapsproduktionens nya 
digitala villkor. Å ena sidan rymmer en wiki potentiellt kollektivets 
samlade hjärnkraft, det vill säga, ”the wisdom of the crowds” eller 
”crowdsourcing”, som det svåröversättligt heter på engelska. Tillför-
litligheten på Wikipedia har som bekant undersökts i olika kompa-
rativa jämförelser med mera traditionella uppslagsverk. I regel har 
utfallet varit tämligen positivt för Wikipedia – somlig information 
är bättre, annan sämre. 

Å andra sidan innebär sättet på vilket vetande produceras där 
att traditionella kunskapshierarkier åsidosätts, ibland med allvarliga 
för att inte säga ödesdigra konsekvenser. Ett flertal gånger har 
 Wikipedia hamnat i blåsväder för att man ”publicerat” felaktig in-
formation. Enligt Cunninghams grundidé är alla wikier emellertid 
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dynamiska till sin natur, och slika oegentligheter har närmast ögon-
blickligt redigerats – ibland inom några minuter efter det att felak-
tigheter rapporterats. Mera problematiskt är att känsliga ämnen som 
”September 11 attacks” gjort att somliga artiklar spärrats för allmän 
redigering; bara etablerade användare har möjlighet att ändra såda-
na poster. Detta trots att nätgemenskapen stipulerar att alla artiklar 
skall skrivas i enlighet med principen om en ”neutral utgångspunkt”. 
Att denna regel inte alltid åtföljs har gjort att vissa artiklar helt 
stängts för att förhindra klotter och vandalism. 

En annan kritik av Wikipedia har gällt själva presentationen av 
fakta. För några år sedan påtalade den amerikanske historikern Roy 
Rosenzweig att faktanivån på Wikipedia var förvånansvärt hög när 
det exempelvis gällde historiska personligheter. Samtidigt visade 
framställningen av exempelvis Abraham Lincoln, menade Rosen-
zweig, på en närmast flagrant brist på historisk kontextualisering och 
intellektuell vidsynthet – det vill säga just den typ av färdigheter som 
man kan förvänta sig hos en professionell historiker.

 Amatörernas afton 
 och publicerandets kris

 De senaste årens kritik av bloggar och YouTube, sociala 
medier och inte minst Wikipedia, har i mycket handlat om rädslan 
för ett slags amatörmässig degenerering av det kulturella och veten-
skapliga samtalet. Att oron över uppluckringen av den traditionella 
offentligheten tagit fart i en tid när vem som kan ikläda sig rollen 
som ”encyklopedist” eller ”journalist” är kanske inte så konstigt. En 
av orsakerna till denna ängslan ligger i Cunninghams wikikoncept, 
med dess betoning på direktpublicering. Wikier är såtillvida illustrati-
 va exempel på den publiceringsaktens implosion som karakteriserat 
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webben under senare år. När alla kan ladda upp, redigera och lägga 
ut – det vill säga publicera – vad som helst utan förhandsbedömning, 
vilket ju var en grundprincip för Cunninghams wiki, så mister publi-
ceringsbegreppet självfallet sin semantiska innebörd. 

Samtidigt är det denna avsaknad av granskande filter som möjlig-
gjort hela webb-2.0-fenomenet. YouTubes motto, ”Broadcast Your-
self”, säger egentligen allt. Det är genom att etablera en effektiv och 
dynamisk klippkultur långt snabbare än film och teve som YouTube 
blivit till världens största mediearkiv – något som knappast varit 
fallet om företaget hade förhandsgranskat vad som laddats upp. 
Webb 2.0 har alltså i grunden förändrat internet och gjort använ-
darna till medskapare. Beräkningar antyder att så mycket som 70 
procent av innehållet i den digitala domänen redan idag produceras 
av individer. För en traditionell encyklopedist kan sådant förstås 
vara svårsmält; utan redaktörer är sanningen per definition relativ, 
har belackare av Wikipedia till exempel framhållit. Men man kan 
också vända på resonemanget och argumentera för att wikier i all-
mänhet, och Wikipedia i synnerhet, paradoxalt nog kan ses som ett 
symptom på en tilltagande källkritisk skepsis när man befinner sig 
online. Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige, 
har exempelvis talat om att källkritik är ”självklar”. Det är liksom 
den negativa (eller möjligen positiva) effekten av webb 2.0 och allt 
användargenererat innehåll – även om lockelsen med denna nya 
webb naturligtvis också varit ett slags direktaccess, pådriven av ett 
kunskapsbegär efter ett kittlande filterlöst binärt flöde.

Noterbart är att kritiker som ondgjort sig över den generella för-
flackningen av det kulturella samtalet på webben – ”kulten av ama-
tören”, för att citera den brittisk-amerikanske författaren Andrew 
Keen – inte sällan hamnat i andnöd och affekt – uttalad avsky, i 
Andrew Keens fall – när just wikikonceptet kommit på tal. Denna 
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aversion har dels att göra med bristen på individuell avsändare, en 
hörnsten för offentligheten, dels i undermineringen av det skrivna 
ordet eftersom all text i en wiki är dynamisk snarare än statisk. Kan-
hända är den senare motviljan mest befogad; den nedpräntade  texten 
är ju den västerländska kulturens själ som nu håller på att förflyktigas 
in i andra medieformer. YouTube är idag världens näst största sök-
motor. Video håller på att bli ren information. 

Sitter man fast i analoga föreställningar kring traditionell kun-
skapsorganisering eller kulturell kanon är den digitala domänens nya 
kunskapsformer naturligtvis provocerande. Kritiken till trots är 
 Wikipedia det kanske bästa exemplet på hur internet på ett funda-
mentalt sätt förändrat och förenklat tillgängligheten till kvalificerad 
information. Visserligen spelar Google en inte obetydlig roll i sam-
manhanget; träffar i Wikipedia hamnar nästan alltid skyhögt i sök-
motorns träfflista vilket förstås ökat trafikvolymen. Som bloggaren 
Nicholas Carr påpekat förefaller Google och Wikipedia leva i ett 
slags symbios. Google värderar ett dokument högt om det innehåller 
många länkar (som Wikipedias sidor ofta gör), och dessutom base-
ras sökmotorns träffbild på vad folk tidigare klickat på. Ju fler an-
vändare som väljer länkar till Wikipedia, desto fler sökträffar till 
sajten genererar Google. Att en enda informationskälla får (alltför) 
mycket uppmärksamhet är problematiskt på flera sätt, och Carr 
 menar att Google borde se över den algoritmiska ”feedback-loop” 
som uppenbarligen förstärker Wikipedias popularitet utan egentlig 
anledning.

Oberoende av hur man skall tolka Googles rankning av träffar i 
Wikipedia, har sajtens genomslag varit omåttligt stort alltsedan 
unge fär 2005 – det gäller globalt såväl som nationellt. Med sina idag 
nästan fem miljoner unika besökare är aftonbladet.se den enda 
svenska sajt som har mer nationell trafik än wikipedia.org i Sverige. 
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Det kan låta drastiskt, men statistiskt använder i princip alla svensk-
ar på webben Wikipedia. I jämförelse spelar betaltjänsten National-
encyklopedin i en gärdsgårdsserie. Genom databasen Wikimedia 
Commons, där allt fritt mediematerial finns lagrat och tillgängligt 
för upplänkning till artiklar i Wikipedia, har sajten dessutom på 
allvar utmanat en rad minnesinstitutioner genom radikalt förenklad 
access till kulturarvet. Brittiska National Portrait Gallery har vis-
serligen stämt Wikimedia Commons för upphovsrättsintrång av 
gamla målningar vars skyddstid för länge sedan löpt ut, men andra 
institutioner har intagit en mer progressiv hållning. Tyska Bundes-
archiv har exempelvis donerat mer än 100 000 arkivbilder till data-
basen i syfte att bredda användningen av deras fotografiska sam-
lingar.

På Wikipedia vet kollektivet möjligen inte bäst – men väl mest. 
Som kunskapsform kan en wiki givetvis vara behäftad med problem 
och det kan röra sig om allt från rena felaktigheter till brist på  större 
perspektiv, samt inte minst en irriterande anonymisering av presen-
terad information. Samtidigt är wikitermen alltför viktig och pro-
duktiv för att avfärdas som amatörmässig. Den som exempelvis tror 
att Wikipedia är en dilettantisk sajt där felaktig, alltför litet informa-
tion om Immanuel Kant samsas med alltför många, oviktiga detaljer 
kring Homer Simpson, förstår nätverkssamhällets nya kunskapskul-
turer illa. I en wiki gäller inte tillgångars knapphet; i den binära 
världen räcker nämligen allt alltid till alla. Digital information är ofta 
så billig att värdet på den knappt går att mäta. Redundans och över-
flöd är alltså legio i ett binärt ekosystem med distributionskostnader 
som närmar sig noll. Somlig information i en wiki som Wikipedia 
är skral – annan excellent och närmast bisarrt uppdaterad. Överflöd 
och kvantitet, liksom öppenhet och transparens, är i regel kvalita-
tiva ledord. För den kollektiva kunskapsproduktionen är det framför 
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allt mängden människor som utgör skillnaden, även om grundaren 
Jimmy Wales brukar framhålla att just Wikipedias hårda kärna av 
redigerare inte består av mer än ett tusental personer (vilka dock 
främst verkar hålla ordning på format, korrektur och länkar). Det 
finns en livskraftig myt kring den användargenererade webben, for-
mulerad i den så kallade ”90-9-1”-regeln, enligt vilken det är kanske 
bara en procent av användarna som aktivt producerar innehåll. 
 Nittio procent läser enbart och nio procent interagerar någon gång 
ibland. Likafullt utgör naturligtvis en enda procent av 70 miljoner 
regelbundna användare på Wikipedia en stor mängd personer som 
regelbundet bidrar med innehåll och redigeringsinsatser. 

 Vetandets nätverk 
 och nya digitala metoder

 I början av 1980-talet hade internet ett par hundra upplän-
kade datamaskiner. Idag närmar sig siffran en miljard. En av vår tids 
mest komplexa kunskapsteoretiska frågor består tveklöst i hur man 
skall förstå detta nätverk – ett nätverk som man inte bara kan kopp-
la upp sig mot med alltmer differentierade apparater, utan som 
också består av andra subnätverk av LANs, WiFi, 3G och stadsnät. 
Är det en ny marknadsplats, ett slags binär agora? Präglas webben 
av öppenhet och delande av information, eller håller politiska och 
kommersiella intressen på att ta över? Hur skall vi egentligen förstå 
kraften i internet – en av de mest produktiva offentliga investe-
ringarna i mänsklighetens historia – och dess relation till nya former 
av kunskap och vetande?

Den explosiva framväxten av wikidatabaser antyder hur kunska-
pens villkor radikalt förändrats när vetande alltmer börjat organise-
ras kollektivt över webbens nätverk. Google har exempelvis under 
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förra året lanserat en sidewiki, ett slags social mediefunktion där 
användare på vilken webbsida som helst kan foga in personlig infor-
mation som restips eller andra upplysningar. Sociala medier som 
Facebook, YouTube eller Twitter är inte wikier i sträng bemärkelse, 
men det slags delande av information som kännetecknar dessa sajter 
har faktiskt Ward Cunninghams wikikoncept som utgångspunkt – 
eller som han själv påtalat i en intervju: ”Hela webb 2.0 är ju i prin-
cip en wiki som visat att internet har fler funktioner och möjligheter 
utöver att vara ett köpcentrum.”

Som kollektiv process har wikikonceptet inte bara utmanat hur 
kunskap traditionellt produceras, det har också underminerat före-
ställningen att kreativitet behöver olika slags monetära incitament. 
För att vara en plats med så få legala strukturer har ju webben under 
det senaste decenniet formligen exploderat i kreativa samprojekt – 
från Wikipedia till öppen källkod. Grundaren av den senare, Richard 
Stallman, har påpekat att fri mjukvara är fri som i ”free speech – not 
free beer”. Fildelningen är nog här för att stanna, men låtbytande på 
Napster har på bara några få år ersatts av en mängd andra kolla-
borativa projekt vilka i hög grad baserats på insikten om det globalt 
distribuerade nätverkets enorma kraft och explosiva kapacitet. 
 Världens snabbaste superdator, seti@home, utgörs exempelvis av 
några miljoner sammankopplade hemmadatorer, som man via en 
programvara kan upplåta sin beräkningskapacitet till när man inte 
behöver sin burk. Som en parafras på Adam Smiths nationalekono-
miska klassiker har den amerikanske juridikprofessorn Yochai Benk-
ler just talat om ”the wealth of networks”.

Att kunskapens villkor radikalt förändrats genom internets finför-
grenade nätverk, och i än högre grad kommer att ändras framöver, 
framstår sedan länge som en truism. Här utgör Wikipedia ett illust-
rativt exempel, men den större frågan gäller egentligen hur man bör 
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förstå den nya kommunikationsform som internet utvecklats till. 
Den holländske webbepistemologen – ja, han kallar sig så – Richard 
Rogers menar att webben och ”det digitala” är en distinkt ny kun-
skapskultur och kunskapsform som vi ännu vet alltför lite om. Vi 
bör lära oss mer om den, och en första insikt är att det digitala idag 
är kulturens själva utgångsläge, dess default. Som ny medieform är 
internet därtill en källa inte bara till ofantliga mängder data, utan 
även ett slags katalysator för ny metod och forskningsteknik. Rogers 
menar därför att nya ”digitala metoder” måste ta vara på webbens 
egen tekno-mediala specificitet. Sökmotorer kan exempelvis ses som 
ett slags epistemologiska maskiner i den meningen att de samlar in, 
indexerar, lagrar och slutligen organiserar webbens vetande.  Google 
Flu Trends är förmodligen det bästa exemplet just nu, där webben 
använts som ett slags föregripande medium med möjlighet till långt 
bättre prognoser – om smittspridning, i det fallet – än tidigare. 
 Internet framstår med andra ord som en forskningsplats för oändligt 
många fler frågor än bara studiet av ”användarkulturer”. Men vi är 
fortfarande bara i början av den process från bläck till bitar, ”trans-
forming ink into bits”, som enligt Rogers kan hjälpa oss att börja 
tänka med nätet istället för mot det.  [2010-06-26, kl. 00.11.40]

 Pelle Snickars



               c iteringar
 

 Lärarförslagsnämnden, där jag är med, sammanträder för 
att diskutera en professur i ett helt centralt naturvetenskapligt ämne. 
I högtalartelefonen finns tre professorer som oftast kommer från 
USA, Australien eller Europa utanför Sverige. Var ligger ”the bottom 
line for the short list”? Den korta listan ska sättas upp. Vilka ska 
kallas till intervju? Antalet artiklar och citeringar per artikel tas upp. 
Diskussionen om detta varierar från ämne till ämne och de inkallade 
experterna, de ”sakkunniga”, vet hur många citeringar per år som 
är minimum för att en person ska räknas inom just det ämnet. Oftast 
krävs flera tiotals sådana hänvisningar per år till de artiklar personen 
har skrivit. En viktig fråga är om artiklarna har publicerats i status-
tidskrifter, high-impact or medium-impact journals. Inte sällan har de 
sakkunniga gjort ganska komplicerade matematiska beräkningar 
som även tar hänsyn till hur länge de olika sökande har varit aktiva. 
Unga forskare med stigande kurva gynnas. Till slut enas vi om någ-
ra, ofta tre, som kallas till intervjuer under en dag då de sakkunniga 
som regel flygs in från avlägsna länder men ibland bara är med på 
telefon. (…)

Höjer vi blicken från lärarförslagsnämndens mikroperspektiv, med 
dess inriktning på den enskilde forskaren, till ett makroperspektiv 

C





så har alla universitet i världen sedan början av 2000-talet drabbats 
av ett mätningsraseri. Det diskuteras överallt från kön i lunchrestau-
rangen till mötena på fakulteten, det diskuteras på ministerier och 
på forskarkonferenser. Det är en formatering av alla världens uni-
versitet in i en enda struktur som pågår.

 Janken Myrdal
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               ordna
 

 Vilande med de tre huvudena uppåt och nogsamt fixerat av 
spännband, bruna filtar och frigolit liknade det snidade föremålet en 
patient som gjorts redo för sjuktransport. Innan locket på den över 
nio meter långa, specialtillverkade lådan förseglades passade många 
spontant på att sträcka ut händerna för att beröra och ta del i ”gåvan 
från Sverige”. Etnografiska museet i Stockholm var fullt med folk 
den här marsdagen 2006. Nyandliga sökare trängdes med journalis-
ter, museipersonal, skolbarn och pensionärer. Ute på gården vän-
tade ambassadörer och ministrar i svartvita kostymer och samiska 
och indianska delegater i färgrika folkdräkter. Så öppnades äntligen 
dörren och man gav plats åt hövding G’psgolox totempåle som, efter 
regeringsbeslut och många års förhandlande, skulle överlämnas till 
en grupp haislaindianer. Vita dun, enligt utsago spridda som en sym-
bol för vänskap och förlåtelse, yrde tillsammans med snöflingorna i 
vinden medan kamerorna blixtrade och ljudmattan av trummor, 
skallror och visslingar tätnade. Museichefen kommenterade över 
folkhavet: ”The old pole has been set free!” 

Som ett av museets praktobjekt hade totempålen tidigare en given 
och central placering i utställningarna. Dess närvaro där var till och 
med säkrad av byggnaden: på ett ställe i taket hade höjden anpassats 

O
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för att rymma pålens fulla längd. Nu omvandlades platsen till ett 
signifikant tomrum, en påminnelse om frånvaro. Som den kollek-
tiva yran på museigården bekräftat, uppfattades återlämnandet av 
många som en akt av historisk betydelse. Detta var mer än en artig 
gest i det diplomatiska spelet mellan nationer. Lösgörandet av en 
värdeladdad del i en större helhet fick mening som ett led i upp-
hävandet av tidigare – och orättfärdiga – tillstånd i världen. 

 Krav på så kallade repatrieringar av mänskliga kvarlevor eller 
andra objekt ställs idag från många håll. Släkter, folkgrupper, kunga-
hus och nationer agerar i de omstridda processerna. Många krav blir 
tillbakavisade men de återföranden som trots allt genomförs får ofta 
offentlig uppmärksamhet. Det rör sig om en internationellt fram-
växande genre, där museer tas i bruk som arenor för förhandlingar 
om minne, makt och moral. Som ett slags postkoloniala försonings-
ritualer hämtar de ceremoniellt markerade transaktioner na sin reto-
riska kraft ur ett aktivt skapande av instabilitet. Återlämnandet 
ruckar på system som haft del i fixerandet av mer om fattande kultu-
rella ordnanden. Rörelsen från imposanta museer i västerländs ka 
storstäder till platser i världen som en gång, med arro gant självklar-
het, skattades på såväl råvaror och arbetskraft som kultföremål är 
fortfarande försumbar. Dess politiska och känslomässiga effekter hör 
bland annat samman med det konkreta vändandet på sådana – länge 
för givet tagna – riktningar och rörelser.

 Bevarandet 

 Innanför stöldsäkert monterglas och i genomtänkt ljussätt-
ning hänger en liten kanot av skinn som någon tillverkat åt ett barn. 
I en kliniskt ren pappask, som utgör en slående kontrast till sitt 
amorfa och patinerade innehåll, ligger ett knyte där en sjukdom hålls 
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på plats av glömda tabun och hårt surrade band. Undanflyttade till 
ett vindsmagasin stod länge de stora kartongerna, som märkts med 
kontinenternas namn. ”Europa” saknades här men fanns kanske på 
annat håll och för andra museers räkning. Inne i ”Asien” och ”Aust-
ralien” låg mänskliga kranier prydligt förpackade, några omvirade 
av papper, som man gör med vinterfrukt. På hjässan kunde ett namn 
läsas tydligt. Det var samlarens identitet som skrev över den dödas. 
Idag har de mänskliga kvarlevorna inventerats och blivit ompackade. 
Nu vilar de individuellt och utan geografisk rubrik: rad på rad av 
vita askar i föremålsförrådet.

För föremålen på museerna innebär nu inte bara det sällsynta ut-
trädet ur samlingarna utan också vägen in drastiska transformationer 
av funktion, hantering och betydelse. När beslut fattats om att ta 
emot någonting nytt – vilket sker allt mer sällan – placeras föremålet 
i fråga först i frysen under några dygn. I likhet med andra rutiner 
och restriktioner på museer sker det med hänvisning till uppdraget 
att bevara föremålen så väl som möjligt åt framtiden. Men den låga 
temperaturen får inte bara eventuella skadeinsekter och mikroorga-
nismer att dö. Man kan också förstå hanteringen som ett led i ett 
mer symboliskt skeende. Nedkylningen och avskiljandet för tanken 
till det så kallade liminala stadiet i ett ritualiserat övergående mellan 
kategorier och identiteter: det regelomgärdade ingenmansland som 
enligt ritualteoretiker som Arnold van Gennep och hans inspirerade 
uttolkare Victor Turner utmärks av den frikoppling och symboliska 
död som ligger i passagen mellan två åtskilda faser. När föremålet 
packas upp igen, för att tina och dokumenteras, lyfts det på nya sätt: 
som ett museiobjekt. Efter så många handgrepp och beröringar – av 
dem som först tillverkade, tummade, bytte och brukade det – har 
bruksföremålet lämnat vardagens mer oreflekterade ömhet eller 
vårdslösa hantering. Idealiskt kommer det bara att beröras av händer 
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i vita skyddshandskar. Det är först nu som föremålet märks med 
accessionsnumret: präglingen som fixerar dess nya tillhörighet och 
unika position i museets taxonomi. Tillvaron som museiobjekt inne-
bär en upphöjd isolering som är tänkt att vara för evigt. 

Museologer påpekar gärna de morbida kopplingarna mellan mu-
seernas insamlingsverksamhet och det insamlades historiska försvin-
nande. Den amerikanska folkloristen Barbara Kirshenblatt-Gimblett 
har formulerat det som att tingens andra liv som kulturarv, med den 
förhöjda och kringskurna status ett sådant utnämnande ger, bygger 
på utslocknandet av deras första. Konserveringsmedlen, mätinstru-
menten och handskarna väntar, ur ett sådant perspektiv, bara på det 
som förlorat sina tidigare givna funktioner och platser i samtiden. 
Vi är vana att se museernas professionella sparande som ett rädd-
ningsarbete. Och visst kan man känna stor tacksamhet över att åt-
minstone vissa fragment av det förflutna, som fullskalig realitet, har 
räddats undan tidens raserande. Hur mycket skulle till exempel 
 termiterna och tropikernas fuktiga hetta ha lämnat kvar av de sni-
dade anfadersbilderna, de sinnrika underjordiska råttfällorna eller 
kalebasserna för förvaring av palmvin som tillhör de samlingar Etno-
grafiska museet hyser från områden kring Kongofloden? Merparten 
av dessa förvärvades under decennierna kring sekelskiftet 1900 av 
svenskar som agerade inom ramen för ett ökänt kolonisationspro-
jekt, Kongostaten (1885–1908), där ofattbara mängder människor 
miste livet som en mer eller mindre direkt följd av det koloniala 
inträngandet och det organiserade tvångsarbetet. Dessa samlingar 
tillhör uppenbarligen dem som komplicerar den entydiga bilden av 
bevarande och värnande. 

När många av de här föremålen först visades i Stockholm 1907 på 
den så kallade Etnografiska Missionsutställningen, hyllades Kongo-
fristaten som öppnat ett rum för svensk delaktighet i den vid denna 



ordna · 121          

tid lukrativa och mestadels positivt värdeladdade koloniseringen av 
Afrikas inre. Vackra ord fälldes också om den allians som låg bakom 
exposén. Insamlingskampanjen var ett samarbete mellan den svens-
ka missionsrörelsen och den växande etnografiska avdelningen vid 
Naturhistoriska riksmuseet. Dagens Nyheter rapporterade hänfört om 
”den rika etnografiska skörd de [missionerande samlarna] gjort där-
ute bland hedningarna vid sidan af arbetet med det kristna  utsädet”. 
Metaforiken lyfter fram en tänkvärd bild av hur den ena handen 
sätter frö medan den andra mejar ned. 

Självklart kan några av de sjökaptener, entreprenörer, missionärer 
eller officerare, som utgjorde förändringens front, ha känt en genuin 
omsorg om vad de samlade. Det hindrar inte att de också tog aktiv 
del i det kulturella försvinnande som gav dem möjlighet att agera i 
en roll av dubbel heroism – som förmedlare av civilisationens fram-
steg och som bevarare av vad den hotade. Nedslag i samlingarna 
visar att dessa ofta dominerades av föremål kopplade till någon verk-
samhet som konkurrerade med eller hotade vad de svenska samlarna 
själva helst ville åstadkomma. Den kvinnliga missionär som ivrade 
för att få sina kongolesiska systrar i församlingen ”anständigt kläd-
da” hade till exempel en samling full av traditionella smycken och 
klädesplagg. Hennes manliga trosbröder, med mandat för mer and-
liga omvändelser, förvärvade generellt fler rituella objekt av ett slag 
de själva fördömde som hedniskt. 

Som alla revolutioner hade missionens nyordning, trots att den 
genomsyrades av tal om andlighet, en materiell och estetisk sida. 
Samma år som den stockholmska utställningspubliken häpnade åt 
vad de troligen uppfattade som groteska näsprydnader av elfenben, 
enorma mumier av röd filt (niombo) och så kallade spikfetischer 
(nkisi nkonde) stadfästes regler i nedre Kongos missionsfält som för-
bjöd kristna församlingsmedlemmar att använda traditionella 
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smycken och ”avgudar”. Mängder av verktyg som skapats för att på 
hävdvunna sätt hålla kontakten med de döda, offrades under dessa 
turbulenta år som tecken på omvändelser. Hjälp till skydd och 
 läkande slängdes på elden eller sänktes i floden; snart syntes bara 
ringarna på vattnet eller röken som pyrde. Vid samma tid etablerades 
en alternativ lösning för det koloniala omhändertagandet av kultu-
rellt riskavfall: den etnografiska samlingen. 

Kopplingen mellan förstörelse och bevarande rimmar väl med den 
regel för bildstörtande som formulerats av Bruno Latour. Enligt 
denne franske filosof följs varje ikonoklasm av ett andra, mer ömsint 
led, där segraren samlar ihop och tar hand om de sönderslagna spill-
rorna. Är det kanske så man kan se det omsorgsfulla hanterandet av 
tingen i den bombsäkra källaren på Etnografiska museet? Det är en 
märklig miljö, en välbevakad plats i underjorden där nationens 
omed vetna, och i vissa fall infekterade, minnen ligger som bort-
glömda troféer. Tusentals objekt har förts undan till fönsterlösa rum, 
där blinkande mätinstrument noterar minsta förändring i luftfuk-
tighet och temperatur. Också som helhet utgör detta ett tänkvärt 
stilleben. Fragment från en mängd avlägsna och i någon mening 
sönderslagna världar som omskapats till ett – till synes – genomkon-
trollerat helt, manifesterar modernitetens dubbla besatthet: dröm-
marna om den stora, nödvändiga förändringen och om den totala 
ordningen. 

 Ordnandet 

 Frikopplade från kronologi och tidigare ägare tycks de in-
samlade tingen stå till tjänst för ett oändligt antal nya berättelser. 
Men medan ett fåtal ideligen gör entré i olika utställningar förblir 
merparten liggande i ostördhet. Efter många mödosamma förflytt-
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ningar och byten mellan händer kan de vila på sina platser i åratal. 
Ändå är stillaståendet och den betydelsemässiga friheten något sken-
bart och relativt. Nya objekt kommer in. Insektsangrepp måste stop-
pas. Kinesiska lackarbeten och mänskliga kvarlevor förflyttas till 
olika rum, med hänvisning till rön om konservering eller förnyad 
etik. Oavsett vad som motiverar omorganiserandet förstärker det 
idealet att var sak har sin rätta plats, att tingen bör och låter sig 
ordnas. 

Det aldrig oavslutade sorterandet och – eftersom det gäller före-
mål – det konkreta och rumsliga korrigerandet illustrerar en tanke 
som framförts av nätverksteoretikern John Law. I ontologisk mening 
existerar inte ordning (som substantiv). Däremot, menar Law, finns 
ordnandet (i verbform) i högsta grad som verksamhet. Utgående 
från det bör ingen ordning tas för given, hur självklar den än kan 
verka i sitt historiska ögonblick. Forskarens uppgift är istället den 
att analysera intrycket av ordning som en effekt av aktivt ordnande 
och olika sätt att ordna.  

I Etnografiska museets dokumentarkiv, tre trappor upp från käl-
laren, vittnar många hyllmeter av handskrivna kataloger, plåtskåp 
med kortregister och kartonger om det hisnande sisyfosarbetet att 
organisera allt som finns bevarat. De olika sätten att ordna det in-
samlade har genom åren avsatt flerfiliga spår. Att öppna den stora 
generalkatalogen – i dess smakfulla svarta skinnband – är i många 
fall att träda in i en värld av siffrors exakthet, ett humanvetenskapligt 
eko av positivismens auktoritet. Med den prydliga piktur, som tycks 
ha varit signum och källa till yrkesstolthet för tidigare generationers 
museitjänstemän, fastställs föremålens mått med dubbla decimaler. 
Här finns också noterat det unika nummer som identifierar och 
 länkar varje objekt till museets samlade massa av förvärv och till 
den mindre enhet, till vilken det tidigare sammanförts av enskilda 



samlare. Så gavs exempelvis nummer 1884.3.10 åt det tionde föremål 
som registrerades i den tredje samling museet tog emot år 1884. Det 
rörde sig om en träfigur med ögon av spegelglas, ”en gudabild” som 
sjökapten Gustaf Lewin, den andre svensken i Kongostatens flotta, 
hade skänkt. Var och en som bläddrar här får fortfarande veta det, 
eftersom varje samling museet förvärvat också medfört att man 
 registrerat donatorns eller säljarens namn. Om vem eller vilka som 
var ägare till föremålen innan de förvärvades av den svenske samla-
ren finns däremot nästan aldrig någonting noterat. 

Ett undantag från regeln gäller en kongolesisk träskulptur av en 
typ som i Europa kallades spikfetisch, ett kraftladdat objekt som en 
gång använts för att aktivera andar i jakt på sanning och rättmätig 
hämnd. Om denna sägs, antagligen som ett citat från missionären 
som åstadkom samlingen, att den ”skänkts frivilligt av ägaren Luf-
vilu när denne blev kristen”. Offret byttes mot ett evigt namn, enligt 
gåvans generella tvång om gengäld, som antropologen Marcel Mauss 
gjort oss uppmärksamma på. Vanligen gällde det här utbytet inte de 
ursprungliga ägarna utan de svenska samlarna och givarna. Mas-
kerna, spjuten och de andra souvenirerna växlades i många fall mot 
det offentliga erkännandet av generositet och koppling till en erfa-
renhet som i sin tid var heroiskt kodad. Officeren från Kongostatens 
armé eller den kände upptäcktsresanden fick ett slags delaktighet av 
de donerade sakernas nya status som evigt upphöjda. Kanske kan 
museisamlingen i detta sammanhang till och med ses som en teknik 
för att med hjälp av utomeuropeiska ting ge hållbarhet åt svenska 
namn. Samtidigt bekräftades den asymmetriska fördelning av makt 
som var en förutsättning för den koloniala världen: ett ordnande 
som självklart tilldelade vissa individer roller som namngivna och 
individuella aktörer medan andra reducerades till bifigurer i mer 
ano nyma kollektiv och förment entydiga kulturer. Principen för 
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namngivningen lever kvar i dagligt tal på museet. Man hänvisar som 
en praktikalitet till ”Lamans” och ”Möllers” samlingar, medan de 
samlade objekten vart och ett för sig oftare tillskrivs etniskt definie-
rad identitet. Undantaget gäller när det enskilda föremålets ägare 
var en svensk. Skrivbordet i biblioteket pekas ut som den kände 
upptäcktsresanden Hedins. Den vackra flätade korgen kopplas till 
ett centralafrikanskt folkslag, den är en ”typisk bakuta”. 

Det kanske mest omfattande av alla de sorteringsarbeten de etno-
grafiska samlingarna genomgått struktureras av proveniens. Länge 
var frågor om ”varifrån” och ”av vilket folk” de som överskuggade 
allt annat vetenskapligt intresse. I arkivet blir jag sittande, närmast 
rörd, med det lilla svarta vaxdukshäfte där Kongomissionären Johan 
Hammar noterade vilka kategorier av objekt som kunde tänkas 
svara mot den ansvarsfulla och maktpåliggande uppgift han åtagit 
sig: att i vetenskapligt samlande av föremål fånga den dåtida helhet-
liga föreställningen om en materiell kultur och ett folk. Det ser så 
enkelt och eftertänksamt ut med hans glesa och tidiga anteckningar 
om aspekter av mänskligt liv som låter sig fångas materiellt: amulet-
ter, musikinstrument, kläder, läkemedel, fiske, matlagning etcetera. 
Hammar använde sig bland annat av ”Notes & Queries”, de  brittiska 
antropologernas bruksanvisning för etnografiskt arbete. Alla sex-
hundrafemton objekt i hans samling nummer 1906.39, för värvade 
inför den tidigare nämnda missionsutställningen och idag bevarade 
på Etnografiska museet, är hänförda till folkgruppen  babwende. För 
Hammar torde arbetet med att förtydliga bilden av en enhetlig 
grupp ha varit länkat till missionens insisteranden att det kristna 
evangeliet måste nås ”av jordens alla folk”. Kanske förmådde väck-
elserörelsens aningar om Kristi snara återkomst gjuta något guda-
givet också i tidens teorier om de primitiva folkslagens oundvikliga 
undergång. 
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Museimannen Erland Nordenskiöld beskrev samlingen som idea-
lisk. Där ingick bland annat en vävstol och flera miniatyrer av hus, 
som den snickarkunnige Hammar beställt. Inne i den större sam-
lingen fanns flera mindre och välordnade subsamlingar, placerade 
som ryska dockor inne i varandra. Snäckamuletternas typologi. 
Samtliga redskap i den traditionella framställningen av palmvin. 
Kanske belönades bondsonen med Kungliga Vetenskapsakademiens 
medalj just för att hans sätt att utföra uppdraget bekräftade idén att 
ett folk kan identifieras av en säregen totalitet av praktiska redskap 
och materiella uttryck.

Som bekant etablerades det etnografiska ämnet i kölvattnet av den 
intensifierade europeiska kolonisationen. På museerna omsattes det 
i en verksamhet, som gick ut på att föra samman föremål, platser och 
folk till ett system där de bekräftade varandra. I den postkolonialt 
inspirerade kritiken har olika forskare lyft fram att de taxonomier 
över folkgrupper som upprättades på detta sätt tjänade till att ge 
vetenskaplig legitimitet åt det administrativa våldet mot kolonierna. 
Det rörde sig om gränsdragningar som förflyttade mer än föremål 
på hyllor och registerkort i lådorna: också människor blev hanterade 
i enlighet med ordnandets logik. Som alla vet fick de linjer som drogs 
på kartorna när kolonialmakternas företrädare förhandlade avgö-
rande och i vissa fall förödande effekter för människor i många delar 
av världen. Postkoloniala kritiker påminner om det icke avslutade i 
dessa processer och dess konsekvenser, mest uppenbart i form av 
fortsatt rovdrift på råvaror och arbetskraft i de forna kolonierna och 
blodiga konflikter mellan särbehandlade grupper. Det drastiska sor-
terandet av platser och etniska grupper kan i många fall också sägas 
vara närvarande som ett slags mentala ärr i medvetandet hos arvta-
gare till såväl koloniserade som koloniserare. Mest envist verkar väl 
den stora vattendelare som en gång upprättades mellan civiliserad 
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och primitiv, aktiv och passiv, modern och traditionell. Mot den 
bakgrunden är det märkligt att se det taxonomiska ordnandet be-
kräftat i en mängd konkreta, oändligt omsorgsfulla och, sedda var 
för sig, försynta och praktiska praktiker på ett mindre museum i 
Europas nordliga (semi)periferi. 

 Upplösandet 

 Samlingarnas rent fysiska tyngd och realitet ger legitimitet 
åt museerna och fungerar som en stadgande köl i deras färder mot 
framtiden. Samtidigt är det uppenbart att alla dessa förvärv närvarar 
på flera sätt än som insamlade objekt, bland annat i form av rit-
ningar, fotografier, texter och måttangivelser. Som jag redan nämnt 
är detta repetitiva beskrivande en central del av ordnandet. Det 
 verkar också som ett dubbelgarderande som stärker bevarandet. När 
det går att visa föremålen på alla dessa sätt kan ju det som ligger mer 
svåråtkomligt i källaren få förbli orört. Intrycket av kontroll och 
närvaro består paradoxalt nog till och med oberoende av tingen i sig. 
Också den återlämnade totempålen finns troligen fortfarande kvar 
på museet, om man söker den i arkivet. 

Som alla säkerhetsåtgärder speglar dessa en grundläggande sår-
barhet. Så stark är den retoriska kraften i det museala ordnandet och 
i dess symbiotiska förmedlande om evigt bevarande att upptäckten 
av enstaka bortbytta eller försvinnande objekt väcker chockartad 
förvirring. Och ändå borde det inte vara förvånande. Till och med 
regalskeppet Vasa, ett av landets mest välskötta och högst värderade 
museiobjekt, sysselsätter flera forskare under det ständiga hotet 
att hon ska vrida sig ur den konstgjorda evighetens grepp. Tingen 
utmanar oss både i kraft av den hållbarhet som ofta övergår vår egen, 
och genom att de – denna till trots – är underkastade lagar om all-
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tings försvinnande. Och ändå är detta bara ett av de sätt på vilka de 
utgör oroande moment i museets verksamhet. 

Till skillnad från siffrorna och uppgifterna i arkiven behåller 
 maskerna och elfenbensskulpturerna sin ordlösa mångtydighet. De 
går aldrig att fånga helt. Särskilt för den som lyckats få tillfälle att 
undersöka dem sinnligt och praktiskt, vilket man spontant gärna gör 
i umgänget med objekt, tycks de bära på flera möjligheter att över-
raska och utöva ett slags motstånd. Ett tumpiano eller en harpa som 
klingar är uppenbarligen mer än sin proveniens. Asken som visar sig 
innehålla en blandning av ingredienser från naturen och industriellt 
tillverkade objekt, vittnar om en annan modernitet än den ofta för 
givet tagna europeiska och om aktivt och medvetet handlande av al-
ter nativa aktörer. Hur många frånvarande befolkar inte dessa  objekt? 
Vad som inte kan kläs i ord anförtros inte sällan åt föremål. Hur 
många i sin tid omöjliga minnen av våld och motstånd, vänskap och 
kärlek har de inte fått härbärgera och därmed, åtminstone i någon 
mening, också fått ge ett slags hållbarhet? Tingen, som förts samman 
till avskildhet från så många olika delar av världen, tycks erbjuda ett 
närmande till – eller åtminstone ett ställföreträdande uttryck för – en 
svårfattlig mängd avbrutna berättelser och tystade röster. 

När de vita handskarna blev obligatoriska vet jag inte säkert, bara 
att reglerna för hanterandet av samlingarna har skärpts generellt 
under de senaste decennierna. Det avgörande fysiska avskärmandet 
tycks ändå ha skett tidigare. Enligt Tony Bennetts klassiska historik 
över de offentliga nationella museerna sammanföll föremålens tak-
tila isolering mot slutet av 1800-talet med ökad publik tillgänglighet. 
I de kuriosakabinett där renässansfurstarna tog emot sina exklusiva 
gäster umgicks man sinnligt och nyfiket med allt det fantastiska. 
Man luktade och smakade på stoftet av guld eller mumie, smekte 
den tvåhövdade kalven och bet försiktigt i knuten, som enligt sägnen 
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knutits av en storm. När de stora folkskarorna släpptes in i utställ-
ningshallarna för att, resonerar Bennett, ta del av tidens stora berät-
telser om historien och framsteget, började man däremot skydda 
föremålen konsekvent från direkta beröringar. Det går naturligtvis 
att se som en förutsättning för den ökade tillgängligheten men kan 
också förstås på andra sätt. 

Antropologen Johannes Fabian har en poäng när han noterar att 
museiföremål som regel bara fått behålla den grad av materialitet 
som krävs för att de ska kunna tjäna som tecken i nya betydelse-
bärande system. Den intima beröringen tabuerades samtidigt som 
den kognitiva gränsen drogs mellan betraktande och betraktade folk. 
Man kan fråga sig vad som egentligen skyddades av monterglaset. 
Ville man framförallt undvika att människor på museerna drabbades 
av begär och försökte ta med sig vad de fick se? Eller var det ett sätt 
att förhindra en störande identifikationsmöjlighet?

Tingen bär ännu en hemlighet. Ordningen som blivit fäst i fysisk 
befintlighet har också särskilda förutsättningar för att monteras ner. 
Detta är logiken bakom bildstörtandet, rivandet av skulpturer och 
Berlinmurar. Museisamlingar består med nödvändighet av sådant 
som människor åtminstone någon gång tidigare lyckats förflytta 
över avstånd. När den slutgiltiga förvaringen ifrågasätts kan de följ-
aktligen flyttas bort igen. Sen kan man förstås fråga sig vad som 
egentligen tar slut med det. Också återlämnande bekräftar idén att 
var sak har sin givna plats och att det finns tydliga identiteter och 
rollfördelningar mellan folk. Samtidigt som repatrieringarna sätter 
vissa ordningar i gungning bekräftar de alltså andra. Och kanske 
bidrar museets egna hållbarhetstekniker till det, genom att motsätta 
sig förändring mycket konkret?

Efter den långa återresan till skogsbygden i nordöstra Kanada, där 
totempålen tillverkades för över etthundratrettio år sedan, har den 
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ställts ut till offentlig beskådan i ett köpcentrum. Envisa röster lär 
göra gällande att den än en gång har hamnat fel och borde flyttas ut, 
som först var tänkt, till skogen. Ursprungligen, hävdar de, ingick 
totempålen i en rituell process där den naturliga nedbrytningen var 
ett led. Diskussionen är inte slutförd, men även om de nya förval-
tarna går med på det skulle en sådan längtan efter återställd auten-
ticitet riskera att möta motstånd. Med tanke på de kraftfulla konser-
veringsmedel som tillförts i Sverige är det oklart hur länge det 
skulle dröja innan pålen kunde börja vittra ned som förväntat. 

Var det föremål, som haislaindianerna hämtade tillbaka från Stock-
holm den där vårvinterdagen, verkligen identiskt med det som de 
ansåg sig ha förlorat på orättmätigt sätt? Går det egentligen att åter-
gå från musei- till kultobjekt eller är förvandlingen i någon mening 
irreversibel? I form av ett litet nummer, i svårutplånligt bläck, bär 
föremålet ännu det ärr som en gång ristades över dess första  identitet.

 Lotten Gustafsson Reinius





            [ s ic ! ]
 

 Precis. Så står det faktiskt. Helt enkelt så. Observera att det 
är så det skall vara. Det lilla adverbet sic är ett av de subtila instru-
ment den skrivande akademikern använder för att kunna tala själv 
när någon annan egentligen har ordet. Ordet, som uttrycker förviss-
ning, bekräftelse, intygande, tillskyndande, dyker oftast upp när en 
källa citeras och får betraktas som svaret på en outtalad fråga från 
läsaren: Kan detta verkligen stämma? Jo, intygar forskaren, det är 
korrekt återgivet. Allt är i sin ordning. Felet är inte mitt.

Förmodligen är bruket av sic av mycket senare datum än man 
kanske skulle kunna tro, givet ordets latinska klangfärg. I Bo Berg-
mans Ordens ursprung får vi veta att adverbet, egentligen sicut för ”ja”, 
”så” eller ”sålunda” (och följaktligen samma ord som franskans, ita-
lienskans och spanskans si, sì och sí), sannolikt började användas i 
moderna språk under 1700- och 1800-talen, och då just för att fästa 
uppmärksamheten på något antingen uppenbart oriktigt eller sär-
skilt besynnerligt i en citerad text. Ordet förekom inte bara i veten-
skapliga sammanhang utan också inom medicinen; läkarna kunde i 
recept ange sic för att understryka att en osedvanligt kraftig dos av 
en viss substans inte var oavsiktlig eller ett resultat av slarv. Numera 
används i dessa sammanhang snarare obs medan sic dröjt sig kvar 

S
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inom vetenskaperna. Språknämndens rekommendation att man i 
stället bör använda det mer prosaiska så! tycks inte ännu ha vunnit 
särskilt stor anklang.

Idag använder många sic i huvudsak för att avstyra misstankar om 
just slarv eller felstavning, men att döma av ordbokslitteraturen är 
det fortfarande en primärt innehållslig fråga. Redan uggleupplagan 
av Nordisk familjebok konstaterade att ordet ”sättes inom parentes 
efter ett citat, hvars absoluta diplomatiska trovärdighet man vill på-
peka”. Men även det obestridliga kan förstås bestridas, och som ett 
slags metakommentar är sic ett kraftfullt författartekniskt makt-
medel. En recensent kan med dess hjälp på ett enkelt sätt visa subtil 
och bitsk ironi. Likaså kan ordet användas för att dra uppmärksam-
heten till något särskilt egendomligt eller komiskt. Nationalencyklo-
pedins ordbok ger ett exempel på det senare: ”partiets talman sade att 
man alltid velat och alltid kommer att vela (sic!)”.

Möjligen är det mest intressanta med detta lilla språkliga redskap 
i den vetenskapliga verktygslådan trots allt att det sätter fokus på 
forskarens behov att ibland bekräfta det felaktiga. Även en inkorrekt 
faktauppgift äger en absolut trovärdighet. Att forskaren sedan inte 
bara paketerar ordet med en parentes eller hakparentes utan också 
sätter dit ett utropstecken – ja, det får helt enkelt ge uttryck för en 
av det vetenskapliga hantverkets många små och kanske motsägelse-
fulla egenheter.



            läsa
 

 En bok avslöjar sällan redan på första sidan om den är värd 
att läsa eller inte. Man måste inte bara läsa boken till slut, eller åt-
minstone halvvägs; man måste också arbeta eller samarbeta med 
den. Detta gick aldrig riktigt upp för mig under flera terminers stu-
dier i teoretisk filosofi som utan större problem ledde till tre betyg i 
ett ämne som ansågs vara mycket krävande. Den verkliga stötestenen 
kom i samband med sociologistudierna och läsningen av George 
Herbert Meads Mind, Self, and Society. När jag första gången skrev 
om den hade jag säkert läst den tre gånger. Senare läste jag den minst 
tre gånger till. Den upphörde att utmana mig först när jag insåg att 
nu var jag så pass gammal att jag kunde ta mig rätten att lägga den 
åt sidan.

 Johan Asplund

L



            b ild
 

 Charles Darwin samlade bilder i över trettio år för det som 
skulle bli hans sista verk, studien av människans och djurens uttryck 
och kroppsspråk som kom ut 1872. Entusiastiskt fyllde han väldiga 
mappar med allt han kunde komma över ifråga om gravyrer och 
reproduktioner. Det mesta var konstbilder. Darwin var nämligen 
övertygad om att de som kunde de levande varelsernas uttryckssys-
tem bäst var konstnärerna. Men så småningom började han ana att 
konstnärerna kunde de här sakerna för bra – de hade utvecklat kon-
ventioner för hur mimik och gestik skulle gestaltas och hade lärt sig 
att suggestivt förstärka dessa uttryck men kanske inte att kritiskt 
analysera dem. Darwin började då intressera sig för fotografiet, 
 tidens nymodighet, och lät londonfotografen C. J. Rejlander doku-
mentera uttryck för smärta, glädje, vrede med mera hos anlitade aktö-
rer. Han tog även kontakt med den franske neurologen Duchenne, 
som fotograferade sina experiment med elektrogalvanisk aktivering 
av förlamad ansiktsmuskulatur och som tog sina bilder under meto-
diskt kontrollerade former. Märkligt nog insåg Darwin själv inte 
skillnaden mellan dessa bilders olikartade källvärde. Det var foto-
grafen Rejlander som till slut meddelade, att han inte ville fortsätta 
avbilda skådespelare för det blev i sak inte annorlunda än en teater-
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tablå eller en konstbild. Rejlander föreslog istället att han skulle foto-
grafera barn – gråtande, hungriga, tjuriga och glada – för att få fram 
så autentiska uttrycksdokumentationer som möjligt. Det var dessa 
barnbilder som kom att göra The Expressions of Emotions in Animals 
and Men till en hejdundrande försäljningssuccé. Dittills hade ingen 
lyckats fånga de ögonblickliga skiftningarna i människoansiktet och 
i all synnerhet inte hos barn, en fotografisk bravad så utdragna som 
kamerateknikens exponeringstider då var. 

Det problem Darwin och Rejlander hade stött på handlade om art-
skillnaden mellan den kodade bildens kulturellt överlagrade represen-
tationssystem och det målinriktade visuella redovisningssystem som 
vi kan kalla den instrumentella bildens. Denna distinktion är än idag 
avgörande för hur vi hanterar vetenskapliga bilder. Det är den som 
gör frågan om varför konstens och vetenskapens bilder skiljer sig åt 
så mycket intressantare än diskussionen om vad som förenar dem. 

 Vetenskapernas bilder 
 Alla bilder som används i vetenskaperna är inte ”vetenskap-

liga”. Alla bilder som används för att summera eller illustrera veten-
skap är däremot instrumentella i en eller annan mening. Det betyder 
att de är tillkomna eller utnyttjade för att förmedla information, men 
det är deras analytiska format eller kontext som avgör om vi kallar 
dem vetenskapliga eller ej. Begreppet instrumentell bild täcker neu-
tralt de mångfaldiga funktionerna inom det vetenskapliga systemet, 
efter som det helt enkelt markerar, att en bild inte primärt tillkommit 
av en estetisk eller expressiv avsikt utan för att förmedla strukturerad 
information. Konst- och bildteoretikern James Elkins har kallat lik-
nande bilder för ”non art images”, men det uttrycket kan uppfattas 
både som lite för exkluderande och som ledande.
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Instrumentella bilder förekommer på oerhört många fler nivåer i 
samhällskommunikationen än i forskarsammanhang. Därför borde 
vi kanske inte tala om ”vetenskapens bilder” som en entydig kate-
gori. Man kanske också borde fråga sig, varför vi fortfarande oftast 
talar om ”vetenskapen” i singularis. Vanligtvis är det därvid natur-
vetenskapens och teknologins bilder som åsyftas, alltifrån träsnitten 
i Vesalius De humani corporis fabrica från 1543 till Hubble-teleskopets 
digitala Deep Field-exponeringar. Men i konst- och bildvetenskapen 
är det människans visuella gestaltande i sig – expressivt eller instru-
mentellt – som är vetenskapsobjektet och i antropologin kan det 
vara familjealbumets amatörfoton som är forskarens källmaterial. 
Varför talar vi då inte om vetenskapernas bilder? I det följande skall 
jag försöka belysa några av de hierarkier och tolkningsföreträden 
som råder inom de skilda vetenskapsfältens mer eller mindre analy-
tiska eller beskrivande bildtraditioner.

 Bildbehandling utan teoribildning

 Ett fotografi av en sårskada är inte nämnvärt analytiskt, 
eftersom det fotografiska mediet i sig aldrig är självreflexivt eller 
metakommenterande. Däremot redovisar det på ett analogt beskri-
vande plan nöjaktigt fenomenets ytmässiga karakteristika. En strikt 
analytiskt konstruerad bild är däremot redan från början formaterad 
för det mål den skall uppfylla via en rad inbyggda parametrar; det 
var detta som Duchenne visste och Darwin inledningsvis hade svå-
righeter att förstå. Det klassiska röntgenfotografiet utgör just en 
sådan signifikativ, analytisk motpol till det ordinära fotografiet 
 genom sin registrering av differenser i strålningsabsorption mellan 
skilda vävnader i kroppen (eller som i geologin för exempelvis regist-
rering av kristallinska strukturer). För att fylla sin funktion är rönt-
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gendiagnostiken därtill beroende av ytterligare ett visualiserande 
led, nämligen de injicerade kontrastmedlen, som lyser vita på plåten. 
De idag alldagliga diagrammen och histogrammen tillkom som visu-
ella uppfinningar inom den statistiska vetenskapen med special funk-
tionen att analytiskt organisera och åskådliggöra omfattande siffer- 
eller mängddata. Blandformerna mellan beskrivande och  analytisk 
bild är otaliga: kartan är en typ av instrumentell bild som bygger på 
vissa vetenskapliga kriterier för sin kodsättning – till  exempel geo-
logiska, näringsgeografiska, demografiska, statistiska – men som 
samtidigt kan vara illustrerande på ett figurativt plan, varvid bland 
annat markering av träd, skog, bebyggelse fungerar narrativt åskåd-
liggörande. Det patologen ser förstorat i sitt mikroskop är givetvis 
ett ting, ett preparat. Det man ser när preparatet färgats in är emeller-
tid en bild, en visuell representation, som åstadkommits genom till-
sats av färgämnen som betonar olika strukturer och skiljer ut sjuka 
cellkluster från friska. Den klassiska patologin, liksom histologin, 
har utvecklat självständiga visualiserande färgkoder, en tradition 
som Lennart Nilsson med ljussättningens hjälp fotografiskt vidare-
utvecklat i sina titthålsexponeringar. Det handlar i dessa discipliner, 
liksom inom radiologin, således om den medicinska forskningens 
egen visualiseringskultur och en bildkodning, där man ofta behöver 
ha specialistkompetens för att kunna avläsa informationen. 

Specialistkompetens är kanske inte annars det första man tänker 
på för avläsning av bilder. Det hör ihop med bildernas allmänna 
villkor, såväl ifråga om ontologi som ifråga om position inom det 
kunskapssociologiska fältet. Texter lär man sig läsa. Utan kunskap 
om alfabetet kan man inte tillgodogöra sig skrift. Bilder ser man, 
och omedelbarheten i seendet gör att man även tror sig ha förstått 
bilderna. Är det inte så, då? Jo, delvis, men långtifrån helt, ty den 
kompletta seendeakten är inte knuten till perceptionsmomentet. 
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Utan kunskap om en rad koder och konventioner skulle vi inte 
 kunna tolka visuella representationer över huvud taget. De flesta av 
dessa koder lär vi oss emellertid via vår sociala kontext och utan att 
de kanske någonsin behöver ha förklarats explicit, på samma sätt 
som vi lär oss avläsa vårt kulturspecifika kroppsspråk, mimik, gestik 
etc. genom den sociala samvaron. Jag har föreslagit att denna färdig-
hetstillägnan skall kunna karakteriseras som en socialt och kulturellt 
delad ”seendekompetens”. Till detta kommer att man genom erfa-
renhet och träning vanligen skaffar sig en mer ingående kunskap om 
visuella specialkoder. Men inte ens detta behöver vara professiona-
liserat utan är oftast praxisbaserat, som ifråga om mycket av vår 
vardagliga användning av instrumentella bilder via exempelvis kar-
tor, bruksanvisningar, koderna på kopieringsapparaternas, tvätt-
maskinernas och mobiltelefonernas displayer. 

Den naturvetenskapliga och teknologiska bildrepertoaren har 
 genom digitaliseringen växt i omfång och variation på ett sätt som 
ingen kunde ana när datorerna introducerades. Det är, för att ta 
några välkända exempel från det medicinska fältet, inte endast  ifråga 
om det för det dagliga kliniska arbetet och för den medicinska forsk-
ningen oumbärliga ultraljudet eller PET-kameran (positronemis sions-
tomografin) som bildbehandlingen revolutionerat synen på den ve-
tenskapliga praktiken. De mest uppenbara premisserna för denna 
expansion är de 2009 nobelprisbelönade fiberoptik- och halvledar-
teknikerna och särskilt tillkomsten av CCD-sensorn (charge-coupled 
device) med digitalkameran. Ett förebud om det kommande genom-
brottet för synen på bildimplementering som en alternativ veten-
skaplig praktik kom, när meteorologen och matematikern  Edward 
Lorenz på 1960-talet upptäckte, att upprepade utskrifter av så kalla-
de grafer av fraktaler redovisade alltmer avvikande resultat från det 
matematiska underlaget på grund av avrundade talvärden i ingångs-
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data. Därmed anades att bilden kunde skapa en annorlunda (icke-
lineär) beräkningsmöjlighet än den matematiska och att den meteo-
rologiska statistiska metodiken också innehöll icke-deduktiva och 
icke-förutsägbara moment. Detta blev upptakten till kaosteorien, 
och därmed tycker man att också förståelsen för bildmedieringens 
metaforiska särart borde ha ökat. 

Märkligt nog existerar det dock ingen gemensam diskussion kring 
denna väldiga bildexpansion och dess kunskapsteoretiska konse-
kvenser. Detta är givetvis ett internationellt fenomen men kunde på 
svensk botten konstateras vid en konferens i Göteborg 2004 kallad 
Bilden som vetenskap, där fält som meteorologi, medicinsk bildanalys, 
astronomi, kulturgeografi, arkeologi och konst- och bildvetenskap 
var representerade. Konferensdiskussionen avspeglade varje disci-
plins interna optimism ifråga om bildbehandlingens framtida möj-
ligheter, medan frågan om hur de skilda fakulteternas visuella tradi-
tionssystem förvaltats tycktes uppfattas som ovidkommande. Detta 
problem hänger först och främst ihop med de tekniska villkor och 
den hämmande tunga ekonomi som sedan sekler kännetecknat all 
bildtillverkning och bildproduktionens mångledade system från 
forskaren (förlageskaparen), till tecknaren (idag den grafiska desig-
nern), därefter till gravören (numera systemvetaren och programme-
raren) och slutligen till tryckaren (i många fall dagens web- master). 
Dessa omständigheter har gjort att bildlagring och bildtillverkning 
genom århundradena har varit kostsam och dessutom fördelats på 
många händer och professioner utan gemensamma traditioner i 
 övrigt. Till det nya i dagens digitaliserade forskningsvärld hör att 
instrumenteringen för datainsamling och databearbetning kopplats 
till automatisk leverans av det slutresultat som offentliggörs som 
bilder. Produktionsledet har därmed förkortats men samtidigt blivit 
hermetiskt otillgängligt bakom programtillverkarnas konkurrens-
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krav. Det ligger en risk i att IT-företagen närmast monopoliserat alla 
dessa produktionsled och utvecklar programvara för vetenskaplig 
bildimplementering under sekretess. Forskaren utsätts för idel nya 
systemversioner utan att kunskapsteoretiska utvärderingar hinner 
genomföras – än mindre hinner någon gemensam analytisk meta-
plattform utformas.

 Bilden som vetenskap: 
 den humanistiska tolkningskonsten

 Men, kan man invända, den vetenskapssociologiska debat-
ten om frågan har ju varit aktiv alltsedan filosofen Bruno Latour 
lanserade sin ”graphism thesis” om visualiseringens ökande bety-
delse i samtida natur- och samhällsvetenskap. Det om något visar 
väl på omprövning? Samt på att dagens utveckling står i paradoxal 
kontrast till det gamla motståndet – från Platon till den sene Witt-
genstein – mot bilden som konstnärlig och humanistisk tanke pro-
dukt, oförmögen att leverera utvärderingsbara utsagor? 

Bildens historiskt låga status visavi skriftkulturen och dess föga 
problematiserade kunskapsram inom i övrigt elaborerade vetenskap-
liga system visar, att det generellt saknas insikt om bildmediernas 
kulturella mångtydighet, med koder och tecken och tolkningar av 
tolkningar. Detta konstaterar konst- och mediehistorikern Barbara 
Maria Stafford, som studerat en rad disciplinära bildtraditioner. 
Stafford ger sig inte in i den paragone-debatt som sedan antiken rått 
om konstarternas hierarki, och det är inte en metaforik på det fik-
tiva planet hon åsyftar utan kort och gott den symboliska omformu-
lering av en tanke som varje linje utgör. Hon fokuserar dessutom på 
det besvärande gapet mellan inomvetenskaplig praktik och interpre-
tation och på avsaknaden av metavetenskaplig reflektion över de 
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medel som forskningen använder sig av. Stafford framhåller att en 
av anledningarna till den humanistiska bildtolkningens överlevnads-
kraft är dess erfarenhet av att hantera bildmediets särart som meta-
foriskt uttrycksmedel även när det förekommer i instrumentella och 
vetenskapliga sammanhang. Det är främst inom konst- och bild-
vetenskapen som denna forskningskompetens vårdats, men även 
inom idé- och lärdomshistoria liksom inom den bokhistoriska forsk-
ningen har betydande insatser gjorts. Respekten för bildernas ana-
lytiska slutformat samt för de faktiska (hantverksmässiga, estetiska) 
villkoren för deras tillkomst är ett par av nycklarna till denna tolk-
ningskompetens. Kopplingen mellan dessa faktorer är tydlig ju 
 längre bak i tiden man studerar fenomenet, eftersom konstnärer 
och grafiker var de hantverkare som skulle visualisera vetenskapens 
 resultat. Vissa konstnärer som Leonardo da Vinci och Albrecht 
 Dürer var själva forskande bildmakare, och många naturforskare var 
själva skickliga tecknare och gravörer. Men många andra, såsom 
 Vesalius, Descartes, Darwin, har liksom sina kollegor idag vid dato-
rerna varit helt beroende av att anlita tecknare, gravörer och foto-
grafer – respektive designers, programmerare, webmasters – för att 
åskådliggöra sina resultat.

När konsthistorikern James Ackerman skulle förklara hur en till 
synes realistisk framställning bygger in reflektion och analys i sin 
form, exemplifierade han med Dürers gouache av en ung hare från 
1502. Förutom att haren är avbildad i centralperspektiv – en då ny-
erövrad seendekod – återges dess anatomi, muskelspel och päls med 
utomordentlig skärpa. Pälsens skiftningar över höftkammar, ben 
och rygg visar konstnärens förtrogenhet både med behåringens egen 
struktur och med de konstnärliga medel med vilka den kan återges. 
Bilden ter sig som urtypen av vad den tidiga renässansen menade 
med natura naturans, en verklighetsåtergivning som vi skulle kalla 



naturalistisk eller illusorisk. Mot den ställdes natura naturata, som 
sågs som en anpassning av naturen efter skilda ideal och principer, 
exempelvis matematiska och geometriska. Bilden av haren exempli-
fierar en dylik konceptualisering men inte på idealiseringens villkor 
utan efter den analytiska observationens krav. Dürers bild är således 
en systematiskt bearbetad sammanställning av iakttagelser istället 
för en verklighetsregistrering och en motsvarighet till vad vi menar 
med en laboratorieprodukt, skrev Ackerman. Resultatet redovisar 
den selektion och ackumulering av data som all forskningsmetodik 
bygger på. Den kommer även nära den ”hyperrealism”, som Stafford 
och konst- och bildforskaren Horst Bredekamp diskuterat med ut-
gångspunkt bland annat i Robert Hookes Micrographia (1665), där 
insekterna under mikroskopet för tecknaren framstod som monster 
av pansar och plåtar. 

 Konsthistorikern Allan Ellenius har kallat renässansens systema-
tiseringstradition ”taxonomisk naturalism”, och den har varit cent-
ral i natur- och naturalhistoriens bildkultur in i våra dagar. Bokhis-
torikern Björn Dal har betonat att dess koloreringspraxis skapat en 
egen dokumentär stil, som i Sverige kan följas från den äldre Rud-
becks verk över fåglar och växter via bröderna von Wrights fågelstu-
dier från tidigt 1800-tal till exempelvis målaren Lars Jonssons hand-
böcker i ornitologi av idag. Överallt där det handlar om identifiering 
av  individualitet och klargörande av särart återfinner vi bilden. Den 
funge rar emellertid inte villkorslöst, vilket man skulle kunna tro på 
grund av dess tillrättalagda tydlighet. Museimannen och bildteore-
tikern William M. Ivins Jr underströk på 1950-talet, att den veten-
skapliga bilden sällan fungerar utan förklarande kommentar. Inte 
för att den skulle vara bristfällig utan på grund av att bilden alltid 
återger det specifika medan orden klargör det generella, själva 
taxono min. Detta påpekande är kanske lika betydelsefullt som den 
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tes Ivins annars är mest känd för, nämligen att vetenskapen stagne-
rar under de perioder då bilder inte har baserats på förnyad natur-
observation och infogats i den skriftliga framställningen. När bota-
niken under senantiken och tidig medeltid fastnade i sina klassifika-
toriska namngivningssystem och upphörde att relatera till förnyad 
naturobservation och visuell dokumentation, upphörde den också 
att utvecklas, hävdade Ivins. Ord och bild är ömsesidigt beroende av 
varandra i den vetenskapliga kontexten än idag.

De bildtyper som tillkommit för och är mest anpassade efter in-
strumentella behov är höggradigt förbundna med den skriftliga 
kommentaren: sektionsritningen, genomskärningen, elevationen, 
den geometriska och stereometriska abstraktionen, instruktions-, 
modell- och arkitekturritningen, det vill säga de äldre ingenjörs-
vetenskapliga och teknologiska bilderna. Vi känner dem väl ända 
från antik och renässans, från exempelvis arkitekturtraktaterna och 
från anatomins och medicinens bildtraditioner. Vanligen betraktas 
dessa bildtyper som de mest ”sakliga” i vår kultur, men de är sam-
tidigt i alla sina abstraherade led hårt stiliserade, ända intill det sym-
boliska – vilket inte betyder att de inte skulle vara tillförlitliga. För-
fattaren och bildsemiotikern Roland Barthes beskrev i sin essä om 
bildanvändningen i Diderots och d’Alemberts stora encyklopedi 
(1751–72) hur uppslagsverkets flerledade bilduppbyggnad gav upp-
hov till en ny visuell semiotik: från vignettens skildring av verkstads-
miljöer med maskiner och redskap på plats gick man selektivt över 
till redovisning av konstruktion och mekanik via stiliserade figurer 
för att slutligen demonstrera produktionsresultatet. Presentationen 
ger prov på en rad representationsformer av såväl analytiskt som de-
skriptivt slag, men den teckenliknande helhetseffekten blir  närmast 
hyperbolisk. ”Alla dessa överskridanden av det naturenliga”, skrev 
Barthes, ”låter oss förstå, att det poetiska (…) aldrig är grundat på 
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annat än en förskjutning av varseblivningens nivå.” De arbiträra 
teckensystemen, slutligen, står väl för den mest kända och minst 
uppmärksammade symbolnivån i den vetenskapliga bildtraditionen, 
som till exempel algebrans och logikens användning av alfabet och 
siffersystem. De utgör den lyckosamma skärningspunkten för de 
skilda vetenskapsparadigm, som slutligen kunde låta ettor och nollor 
bli utslagsgivande för hela den digitala revolutionen.

 Om bildforskaren kallar medieringen av visuella artefakter för en 
metaforisk eller symbolbaserad process även ifråga om instrumen-
tella bilder, så betyder det inte att man menar att denna bildsfär 
automatiskt sammanfaller med konstbildens. Inte heller desavouerar 
påpekandet det basala grundförhållandet, att vetenskapernas bilder 
måste sträva mot kontrollerbar dokumentationsöverföring hur vind-
lande och sökande själva forskningsprocessen bakom än må ha varit. 
Konstens ontologi består i att formulera förslag och att få leverera 
fiktiva approximeringar utan utvärderingskrav, och därmed står den 
för en annan handlingstyp än den som forskningen representerar. 
Detta är en av de avgörande skillnader mellan konst och vetenskap 
som Darwin så sakteliga insåg och som dagens konst- och vetenskaps-
analogier kanske lätt förbiser. Skillnaden är av så grundläggande 
intentionsmässig art, att det inte går att byta ut vetenskapsutövarens 
praktik mot konstnärens, hur mycket en konstnärlig forskningsdis-
kurs under framväxt än önskar det. Därför är det även väsentligt att 
göra åtskillnad på den konstnärliga sektorns ännu tämligen hetero-
gena forskningsbegrepp och den humanistiska konst- och bild-
vetenskapens forskningsbegrepp med dess välutvecklade metod- och 
teoribildning. Humaniora, samhällsvetenskap och beteendeveten-
skap måste självfallet ytterligare skärpa sina analytiska tolkningsred-
skap inför den mångvetenskapliga digitala bildmedieringen, och 
vetenskapssamhället bör förvänta sig att naturvetare och teknologer 
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tar mer aktiv del i metadebatten om sina bilddata. Dessutom kan 
man hoppas, att bildkonstnärerna försöker skapa metodologiskt 
självständiga verktyg för analys av sin bildkulturella särart och po-
sitionering. James Elkins påpekar, att först då kan det upprättas en 
plattform för en gemensam teoriutveckling inom dagens vittfam-
nande och genom digitaliseringen sammanglidande fält av bildska-
pande praktiker. För att återvända till Bruno Latour och hans tankar 
kring hur denna nya och omfattande bildkultur skall förstå sig själv: 
”Svårigheten är att lära sig vara ikonofil ifråga om en sorts visuell 
kultur utan att vara ikonoklastisk mot andra (vilket ofta varit fallet 
tidigare).”

 Lena Johannesson
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 Krit¯ik, -en, -er. Både abstr. o. mer konkr. I. Enkelt. 1) Då 
man efter slutad provlektion fick mottaga k-en. Och sen blev det k. av lek-
tionen. Undgå k-en. Slippa k. Rikta en kraftig k. mot ~. Öva k. mot ~. Det 
är nu på denna punkt, som magister Smedberg sätter in sin k. Johan Nord-
ström. Ossendowski åter ute för dr Hedins hårdhänta k. 1924. Boken fick 
en mycket besk k. Få en berömmande k. K-en drabbar även kommunisterna. 
Utsättas för en skarp, dräpande, blodig k. Rättvis k. Han tål ingen k., ehuru 
han själv gärna kritiserar. Motkritik. K-en kom denna gång från sossarna 
själva. En något ytlig k. Boken tål, behöver läsas med k. behöver kritiseras. 
Inför en sådan prestation måste k-en tystna. K-en var genomgående väl-
villig mot honom. Under all k. urusel. 2) Den litterära k-en i Sverige under 
1700-talet. Den vetenskapliga k-en. Bibel-, käll-, text-; teater-, konst-, lit-
teratur-, självkritik även till 1. II. Ssgr. Ex.: K-lust(a) ibl. grinighet. 
K-lysten. K-lystnad skr. Välvillig, ehuru långt ifrån k-lös. Som nu k-löst 
skrevs på frihandelns konto. Vittnar om en ovanlig k-löshet. Den ~ k-rädda 
personkulten omkring honom Agne Beijer. Pressens och enskildas k-rätt 
måste hävdas ~. Syn. granskning, bedömande, värderande, (sträng) 
värdesättning, (sorgfällig) skärskådan, prövning, (skarp o.) nog-
grann under sökning, vidräkning; (k-en ibl.) kritikerna, recensen-
terna;  an märkning(ar), nagelfarande (av fel); (ibl.:) klander, tadel, 

K



för dömande; recension, anmälan, bokgranskning; (ibl. nära:) på-
minnelse, erinran, varning; kritisk inställning, kritiskt sinne l. om-
döme l. förstånd, kritiskhet; uttalande av smakdomar; (ibl. nära) 
litteraturvetenskap.

 Olof Östergren
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                Önskelista
 

 Önskelistor är en knepig genre. De kan vara vittsyftande och 
fullständigt orealistiska – eller vardagsnära och lätta att uppfylla. 
Eftersom de inte är politiska dokument utan personliga, utgår de 
från den som skriver listan. De ter sig därmed ofta ohämmat ego-
centriska. Men de kan ändå ha altruistiska drag och ta sikte på vad 
som vore viktigt för en större del av mänskligheten än den egna 
lilla världen. De är ibland ytterst trendkänsliga. Ändå ansluter de 
gärna också till eviga, eller i vart fall mycket trögrörliga värden. Fred 
på jorden, säger i regel minst hälften av dem som tillfrågas i tidning-
arnas nyårsbilagor. Bättre klimat står lika högt på listorna.

Inte minst då man nalkas sådana visioner som en allomfattande 
fred, vetter önskelistorna mot en annan svårtydd genre, de religiösa 
eller politiska utopierna. Också dessa svävar ofta osäkert mellan det 
näraliggande konkreta och den ouppnåeliga drömmen. I mina stu-
dier av Europa under förmodern tid märkte jag till exempel å ena 
sidan, att den utopi som kristendomen erbjöd lätt maldes ner till en 
rad förbud mot människors beteenden, särskilt på sexualitetens om-
råde. Å andra sidan upptäckte jag att de flesta författare till litterära 
och intellektuella utopier på 1500- och 1600-talen i allmänhet inte 
alls fjärmade sig så långt ifrån betingelserna i sin egen tid som de 
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ville göra anspråk på. De uppdiktade mönsterstaterna var exempel-
vis lika klart auktoritära som de existerande rikena i dåtidens  Europa. 
Visionerna utgick från rådande idéer om ägande och social struktur. 

Senare utopier i historien har på motsvarande sätt ofta sagt mera 
om författarens samtid än om en långt avlägsen framtid. Som visio-
nära program blir önskelistorna bräckliga, som kvarlevor från den 
tid då de skrevs historiskt intressanta. Oavsett konsekvenserna av 
önske målen, tillhör det dock människornas fundamentala privilegier 
att få drömma.

I vardagligt tal förknippar jag, liksom sannolikt de flesta männi-
skor, fenomenet önskelistor med barndomens jular. Särskilt den 
lustfyllda period före själva helgen då det var tillåtet att försjunka i 
saliga dagdrömmar om knäck och marsipan, stora kalas och formi-
dabla presenter. 

När mina syskon och jag för första gången med gemensamma 
krafter skulle skriva önskelistor inför jul, började vi storslaget – ja, 
rentav visionärt. Listan löd uppifrån räknat: 

1. Häst
2. Hund
3. Kanariefågel
4. Gummibåt (riktig). 

Så långt var vi ense och gick alltså fram på enad front. Sedan fick vi 
börja differentiera. I mitt fall hamnade önskemål om Elsa Beskow-
böcker, Astrid Lindgren-böcker och andra böcker på de närmast 
följande placeringarna.

Våra föräldrar skakade på huvudet. De påpekade att det kanske 
vore bättre att omgruppera lite, så att farmor och faster och de själva 
hade en chans att ge någonting lämpligt som ändå stod någorlunda 
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högt på listan. Dessutom kunde det väl räcka med sex eller sju önsk-
ningar. Vi var ju inte miljonärer i vår familj!

Vi fick med andra ord lära oss lite om visioner, verklighet och 
strategi. Följden blev de listiga listor som säkert många kan erinra 
sig från sin barndom. Min lista toppades av ett par böcker och nya 
sockar (för farmors skull). Hästen och hunden försvann fullständigt. 
Men på femte plats klämdes trots allt kanariefågeln in. Min syster 
framhärdade med hunden på tredje plats, efter ett par riktigt ordent-
ligt ödmjuka önskemål om papper och kritor. Hon hade kanarie-
fågeln på femte plats, hon också. Min lillebror övergick helt och 
hållet till cowboy-figurer i plast på samtliga förslagsrum men till-
fogade med darrig handstil att ”om ni viner på låteri, vil jag ocxså 
gärna ha kanaljefågeln”.

Med dessa strategiska listor hade vi ganska stor framgång. Jag 
erhöll till exempel vid sex års ålder Pippi Långstrump i det klassiska 
lilla formatet, inte mycket mer än en decimeter hög och något mer 
än en halv decimeter bred – men härligt tjock. Efter några år fick vi 
faktiskt till och med en solgul kanariefågel. Han sjöng så vackert att 
vi döpte honom till Jussi, efter tenoren framför andra med den ljusa 
klangen.

Önskelistor får alltså blanda stort och smått. Av strategiska skäl 
bör de kanske till och med innehålla både sådant som är möjligt att 
uppnå och det som kanske snarast är en dröm. Vad vill jag då sätta 
upp på min önskelista idag, i rollen som universitetslärare och fors-
kare inom humaniora? Så här får det bli. Jag önskar:

1. Att forskare och universitetslärare slipper alla utvärderingar uppifrån, 
byråkratiska omstruktureringar och omorganiseringar under minst fem år 
– för att istället använda tiden till själva kärnverksamheten, att 
 undervisa och forska. Den naturliga och egentligen enda riktigt 
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 intressanta utvärderingen av verksamheten sker ändå fortlöpande; 
forskningen prövas av kolleger och slår, om den är god, igenom i 
andras texter och resultat, och undervisningen diskuteras i lärarkol-
legier och utifrån kursvärderingar på institutionerna. 

2. Att myndigheter, stat och regeringar blir mer rädda om orden och inte 
 ideligen faller i gropen att kalla kvantitet för kvalitet. Ett färskt exempel 
är Högskoleverket som i sin senaste utvärderingsrunda beräknar 
antal disputerade lärare inom institutionerna, antal heltidsanställda 
doktorander på seminarier och så vidare. Dessa i sig kvantitativa 
mått föranleder sedan kvalitativa slutsatser. Detta sker trots att unga 
odisputerade forskare (aktiva doktorander) kan vara lysande lärare 
som står just för forskningsanknytning, entusiasm och idérikedom 
på sina områden. Inte heller tar man hänsyn till att också deltids-
anställda doktorander, redan disputerade unga forskare eller andra 
lärare på institutionerna kan bidra till att seminarierna för goda, 
konstruktiva och kritiska samtal. Kvantitet är kvantitet; kvalitet är 
någonting annat och mer subtilt.

3. Att humanister, samhällsvetare och religionsforskare även fram-
gent värnar den kompetens som gör det möjligt att röra sig över lång 
tidsaxel i sin forskning, försöka förstå dåtidens människor, deras ord 
och handlingar – för att kommunicera över seklen och på det viset 
bidra till att ge vår egen tid dess profil och rimliga proportioner.

4. Att universiteten upprättar en språkgranskningscentral med några fast 
anställda översättare. En sådan central skulle alla universitetsan-
ställda få lov att använda utan att de själva behöver söka medel för 
att betala. I nuläget hålls många humanister och samhällsvetare 
 tillbaka från att skriva på engelska av det enkla skälet att de inte 
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har pengar för kvalificerad språkgranskning. Att söka dessa medel 
 externt och vänta på besked tar alltför lång tid. Att fonder som RJ 
ställer medel till förfogande för att i efterhand översätta goda av-
handlingar till engelska är utmärkt! Men det utesluter inte behovet 
av snabbt tillgänglig expertis för språkgranskning. Så länge den 
 enskilde individen måste ta ansvaret för att få ihop pengar för över-
sättning och/eller granskning, och detta både är svårt att uppnå och 
under alla omständigheter tar tid, kan man inte förvänta sig att 
 humanister blir publicerade internationellt i stor skala. Våra texter 
redovisar inte enbart resultat på ett kort utrymme. Våra texter har 
språket som ett analytiskt resonerande instrument i ofta samman-
satta tolkningar. Även forskare som behärskar engelska väl i vardags-
språk och konferensdebatter, behöver kvalificerad språkgranskning 
för att göra rättvisa åt långa och analytiskt komplexa texter.

5. Att det ganska stora mått av frihet som vi i vårt land har – i jämförelse 
med tidigare perioder och många länder i världen – att själva be-
stämma hur och vad vi undervisar i och forskar om vid universiteten, 
inte naggas i kanten av ekonomistiska och byråkratiska modeller för kontroll 
och effektivitet som hotar glädjen i vårt arbete. Låt oss hoppas att vi alltid 
vill, och får, tala om det vi gör på ett sätt som håller kvar fascinatio-
nen i det kreativa skapandet och respekten för det långsiktiga sökan-
det av kunskap!

6. Att de stora forskningsfonderna, eller i varje fall någon av dem, 
öppnar för att doktorander kan ingå i ansökningarna om mellanstora pro-
jekt inom sådana discipliner, där man enligt problembilden idag har 
 uppenbara svårigheter att upprätthålla en kreativ doktorandmiljö. 
Vissa ämnen, som historia, har tack vare forskarskolor kunnat kon-
tinuerligt anställa nya doktorander och erbjuder därmed en aktiv 
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forskarutbildningsmiljö. Andra ämnen inom humaniora och teologi 
har närmast fått se sin forskarutbildningsmiljö strypt, på grund av 
att fakulteterna inte har tillräckliga medel för att utlysa doktorand-
tjänster. På sikt blir detta förödande för forskningens bredd och vita-
litet.

7. Att RJ får nya donationer och kan dela ut dubbelt så mycket pengar till 
unga forskare varje år!

Minsann: fick jag inte med både hästen, hunden och kanariefågeln 
i alla fall!

 Eva Österberg



             ZUsUmmary
 

 Dieses Jahrbuch soll insbesondere einen Überblick über die 
vielfältigen Bedingungen bieten, denen die Wissenschaften heute 
unterworfen sind. Bei der Arbeit an diesem Buch stand außerdem 
im Vordergrund, das Verhältnis zwischen Wissenschaftler und Wis-
senschaft im Hinblick auf Verhaltensweisen und Arbeitsmethoden 
zu beleuchten. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei der Aus-
gestaltung und Entwicklung der Wissenschaftssprache gewidmet. 
Bemerkenswert hierbei: Der deutsche Kultur- und Sprachkreis, der 
in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts die Internationalisier-
ung der Wissenschaften dominierte, hat diesen Einfluss seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges im Zuge einer umfassenden Um-
orientierung zugunsten des britischen und amerikanischen Sprach-
raums vollständig verloren. Die deutsche Sprache teilt damit mit 
dem Lateinischen das Schicksal einer ausgestorbenen Lingua franca 
der Wissenschaft.

The time has long since passed when the world’s scientists were 
forced to learn German in order to read the latest research find ings 
in everything from engineering to cultural scholarship. Today Eng-
lish dominates all fields of research; even in the humanities and  social 
sciences this language has advanced in a short time to occupy a 
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leading position. Several of the texts in this book explicitly consider 
or in some way touch on the question of the primacy of English in 
today’s scientific cultures. The increasing digitization and global-
ization are just two processes that contribute to making today’s 
 academic publications and conferences almost exclusively English-
speaking affairs, and countries like Sweden are affected too. 
 Den ständiga frågan som dryftas är förstås om svenska forskares 
brister i engelsk språkbehandling också innebär tillkorta kommanden 
i vetenskapligt tänkande, något som i sin tur hotar att utarma kva-
liteten och göra svenska forskningsresultat mindre internationellt 
bärkraftiga. RJ:s årsböcker har, åtminstone hittills, varit trogna det 
i det internationella samfundet försummade och i  Sverige påtagligt 
förkrympta vetenskapsspråket svenska. Forskarens moders mål är ett 
språk inte bara för färdiga sammanfattningar och populärvetenskap 
utan för pågående tankeprocesser, inte bara för det faktamässiga 
målet utan för själva den utforskande resan.
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