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bart. Materialet som används är 160 g Fabriano Tiziano-papper, flax till sömmarna. 
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Searching for home är specialbyggd till den nordiska utställningen CON-TEXT: hem: 
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Silkeborg Bad 6 april–11 augusti 2013, därefter vandrar utställningen vidare till Nuuk, 
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Mera information om Marianne Laimer finner du på hennes blogg Den skulpturala 
boken http://mariannelaimer.wordpress.com.
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mitten av 1990-talet deltog jag i ett mångveten-
skapligt forskningsprogram om samhällets hante-
ring av självmord. Programmet finansierades av 
dåvarande Forskningsrådsnämnden och var mycket 

omfattande med deltagare från ovanligt många veten-
skapsområden: humanister av olika skolor, kvantitativt 
likväl som kvalitativt orienterade samhällsvetare, medi-
cinare och psykiatriker från stridande fraktioner och 
med erfarenheter av olika praktiker. Målen var högt 
ställda: att utveckla ett nationellt handlingsprogram för 
suicidprevention. Jag var ovan vid den typen av kun-
skapsmål, jag var ovan vid möten mellan så olikartade 
forskningsstilar, jag var ovan vid tanken att min egen 
forskning skulle kunna kommuniceras på ett menings-
fullt sätt i ett så brett vetenskapligt sammanhang. Därtill 
var jag skeptisk till programmets biopolitiska ansatser, 
en kritik som förstärktes av att några av deltagarna vid 
våra gemensamma möten envisades med att ställa ana-
kronistiska diagnoser på mina historiska aktörer. Ja, det 
betydde mycket för mig att det fanns mer erfarna och 
orädda gränsgångare bland humanisterna i projektet, 
främst bland dessa historikerna Birgitta Odén, Karin Jo-
hannisson och Arne Jarrick.

Samtidigt tycktes det självklart att ett forskningspro-
gram av det här slaget skulle ha en stark humanistisk och 
kulturvetenskaplig dimension. För om inte frågan om 
självmord skulle väcka ett intresse för den kulturveten-
skapliga forskningens allmänna fokus på förhållandet 
mellan meningsproduktion och mänskliga beteenden, på 
de kulturella föreställningarnas handlings- och identi-
tetsdrivande aspekter, är det svårt att se vilka teman som 
skulle kunna göra kulturforskningen angelägen. Lika 
självklart var detta en fråga som uppfordrade till en stor 

i
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och närmast programmatisk öppenhet 
mellan olika expertiser och erfarenheter. 
När jag tillät mig att lyssna till insikterna 
från andra vetenskapliga fält försköts 
också mitt sätt att arbeta med det histo-
riska materialet i en produktiv riktning. 
Omvänt visade det sig också att vissa in-
slag i våra historiska studier kunde för-
skjuta förståelsen av nutida och mer prak-
tiknära erfarenheter.

Jag nämner detta som ett exempel på 
vad som ofta förstås med tvärvetenskap-
ligt samarbete. Forskare med bakgrund i 
olika discipliner samlas kring ett gemen-
samt tema som ansetts tillräckligt relevant 
för att frigöra sådana resurser att en viss 
mångfald och vilja till utbyte skall uppstå. 
Kunskapsproduktionen förblir emellertid 
disciplinär, tvärgåendet en produktiv men 
begränsad inbrytning i de respektive spe-
cialiteterna. Detta har varit den vanligaste 
modellen för att organisera tvärvetenskap-
liga samarbeten, inte bara i forsknings-
projekt utan även i utbildningsprogram 
och olika former av ämnesöverskridande 
in stitutionsbyggen och tematiska cen-
trumbildningar. Ibland kan rentav de di-
sciplinära identiteterna förstärkas och vara 
mest artikulerade i den typen av miljöer. 

Men det tvärgående som i allt större 
utsträckning präglat den kulturvetenskap-
liga forskningen under de senaste decen-
nierna har också följt andra mönster. Till 
exempel har det uppstått en betydande 
aktivitet inom en typ av forskningsfält 
som först fått sin särskilda dynamik av 
en kombination av kvalificerade ämnesin-
gångar men som i ett senare skede utveck-
lats till egna specialiteter. Själv har jag till 
exempel arbetat med att utveckla kurser, 
forskningsnätverk och projekt inom om-
råden som kulturhistoria, visuell kultur 
och mediehistoria. Detta är områden som 
kan beskrivas som institutionellt hemlösa 

i så måtto att deras aktuella utveckling 
inte kan återföras till en eller annan disci-
plin. Efter en tid kan sådana områden 
där emot ha stabiliserats i till exempel tid-
skrifter, konferenser och utbildnings pro-
gram, samtidigt som huvuddelen av forsk-
ningen fortsätter att bedrivas inom andra 
institutionella ramar. Det är inte heller 
självklart – och definitivt ingen naturlag 
– att varje nytt område bör utvecklas till 
ett ”ämne” i ordets mer administrativa 
mening. Produktiviteten i själva formu-
leringsskedena är stor och drivs till bety-
dande del av den speciella form av frå-
gande som uppstår i rörelserna mellan 
olika institutionella sammanhang.

Under senare år har en ny och kanske 
också mer integrativ form av tvärgående 
sammanhang för humanistisk och kultur-
vetenskaplig forskning börjat formuleras. 
Jag tänker på den utveckling som leder till 
att universitet i f lera länder gör satsningar 
på områden som digital humanities, medi-
cal humanities och environmental humani-
ties. Inom dessa områden etableras på nytt 
mer fakultetsöverskridande sammanhang 
för kulturvetenskaplig forskning, men nu 
i en mer intervenerande riktning. Poängen 
med utvecklingen inom dessa fält är inte 
att de gör de kulturvetenskapliga disci-
plinerna relevanta genom att anknyta till 
teman som i första hand beforskas inom 
andra vetenskapsområden. Istället bottnar 
utvecklingen i en gryende insikt om att 
samhällets mest angelägna problem krä-
ver en integrativ kunskapsutveckling. Det 
blir under de närmaste åren spännande att 
se i vilken utsträckning detta också kan 
reformera de utbildningssammanhang 
som den kulturvetenskapliga och huma-
nistiska kunskapen ingår i.

Gemensamt för alla dessa olika typer 
av mångvetenskapliga och mer tvärgående 
arbetssätt är emellertid att de – alltsedan 



5I mellanrummen

KULTURELLA PERSPEKTIV 2013:1

1980- och 1990-talens kulturella vänd-
ningar – inte varit tänkbara utan en bety-
dande trafik av begrepp och perspektiv 
över disciplin- och traditionsgränserna. 
Kulturteorin har därför, tycks det mig, 
präglats av en tilltagande postdisciplinär 
logik, också i den meningen att produk-
tiva begrepp och teoretiska inramningar 
inte bara bearbetats i mångvetenskapliga 
sammanhang, utan uppstått inom och 
knappast varit möjliga som något annat 
än en följd av just den typ av mångveten-
skapliga områden som jag gett några ex-
empel på. Detta innebär att den human- 
och kulturvetenskapliga teoriutvecklingen 
allt oftare kan lokaliseras till mellanrum-
men, till fält som till skillnad från discipli-
ner har den egenskapen att de kan beträ-
das från flera olika håll.

Detta temanummer om tvärgående ini-
tiativ inom den kulturvetenskapliga forsk-
ningen och utbildningen vid svenska läro-
säten har tillkommit genom ett samarbete 
mellan Kulturella Perspektiv (Umeå uni-
versitet) och ACSIS (Advanced Cultural 
Studies Institute of Sweden) vid Lin-
köpings universitet. Genom en öppen in-
bjudan i början av hösten sökte vi korta, 
reflekterande artiklar om aktuella erfaren-
heter av att bygga nätverk, skapa forsk-
ningssamarbeten och/eller nya organisa-
tions- och utbildningsformer inom sådana 
fält som samlar forskare från flera olika 
humanistiska och samhällsvetenskapliga 
områden. Gensvaret var mycket positivt. I 
artiklarna diskuteras aktiviteter över ett 

brett område av forsknings- och utbild-
ningsinitiativ. Nya forskningsuppslag och 
presentationer av pågående program var-
vas med reflektioner över verksamheter 
som pågått en tid. Flera av artiklarna dis-
kuterar också de svårigheter som kan upp-
stå vid gränsen dels mellan olika institu-
tionstyper, dels mellan olika vetenskapliga 
rutiner.

För att skapa utrymme för ett stort an-
tal inlägg gavs författarna strikta restrik-
tioner i fråga om artiklarnas format. I ett 
par avslutande och något längre bidrag 
utvecklas även några av de kunskapsteore-
tiska och forsknings- och utbildningspoli-
tiska frågor som angår kulturforskningens 
historiska och institutionella ramverk. 
Det är vår förhoppning att på det sättet 
också kunna stimulera en diskussion om 
hur förhållandet mellan kulturvetenska-
perna, humaniora och samhällsvetenska-
perna mer generellt har utvecklats och 
förändrats över tid.

Summary

In the Interstices: Introduction
(by Anders Ekström, Guest Editor)

This introduction outlines some of the multi- and/
or transdisciplinary contexts for cultural research 
after the cultural turn in the 1980s and 1990s. It 
also brief ly describes the rationale behind the open 
call for contributions to this thematic issue of the 
journal, aiming for an overview of ongoing activi-
ties within the field of cultural research in Swe-
den.



ad har forskning om digital fotografi inom so-
ciala medier att göra med en receptionsstudie 
av den antike författaren Ovidius verk Meta-
morfoser? Finns det någon poäng med att sam-

manföra dessa till synes så olikartade projekt under en 
och samma organisatoriska och intellektuella hatt? Tan-
ken med forskarskolan i kulturhistoriska studier vid 
Stockholms universitet är att det gör det. En bärande idé 
i skolan är att hitta nya sätt att studera det förflutna på 
som ifrågasätter etablerade gränsdragningar mellan äm-
nesdiscipliner och kronologier. De nämnda projekten är 
två av nitton doktorandprojekt inom forskarskolan, som 
inledde sin verksamhet 2010 med antagningen av tio 
doktorander och ytterligare nio året därpå. Alla dessa 
anknyter till skolans program som, i tämligen allmänna 
ordalag, talar om vikten av en kritisk granskning av ”hur 
historien oavbrutet återskapas och används i nutiden” 
och av att ”befrämja forskning om det mer eller mindre 
avlägset förflutna i syfte att utveckla teoretiska och me-
todiska tolkningsperspektiv, för att göra dessa svunna 
epoker angelägna i en ny historisk situation”. I en tid av 
ett större globalt medvetande är en ambition att kasta 
nytt ljus över det västerländska kulturarvet och hur det 
förvaltas av olika kulturarvsinstitutioner. Ett viktigt 
syfte är också att på ett mer generellt plan reflektera över 
vilken roll historisk forskning spelar och hur bilder av 
historien används i samtiden.

Anders Andrén, professor i arkeologi och hjärnan 
bakom forskarskolan, presenterade sin idé om en kultur-
historisk forskarskola vid en tidpunkt då det fanns ett 
stort intresse för och en nyfikenhet på forskarskolor från 
universitetets sida. Det fanns f lera skäl till detta, såväl 
organisatoriska som inomvetenskapliga. En viktig om-
ständighet gäller det faktum att antalet doktorander 
inom flera humanistiska ämnen har sjunkit drastiskt 

v
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som ett resultat av finansieringskravet i 
forskarutbildningsreformen 1998. Det gör 
att det finns ett stort behov av att skapa 
nya miljöer inom forskarutbildningen 
där doktorander från olika ämnen kan 
möta varandra. Forskarskolan motiveras 
också med att gränserna mellan olika hu-
manistiska ämnen tenderar att framstå 
som alltmer konstlade, särskilt vad gäller 
forskning och forskarutbildning. Allt se-
dan humanvetenskaperna etablerades som 
självständiga discipliner har olika tradi-
tioner och konventioner vuxit fram inom 
olika ämnesområden beträffande såväl 
 teori och metod som val av källmaterial. 
Det har lett till att ämnena har blivit allt-
mer specialiserade och även delats upp i 
olika underavdelningar. Parallellt med 
detta, och alltmer framträdande under 
 senare tid, finns en strävan att överskrida 
dessa gränser och att hämta inspiration 
också från synsätt i andra ämnesområden 
än den egna disciplinen. De två tenden-
serna, den forskningspolitiska och den 
disciplinhistoriska, har sålunda skapat en 
grogrund för den typen av organisation 
som forskarskolan erbjuder.

Den kulturhistoriska forskarskolan vid 
Stockholms universitet är finansierad av 
den humanistiska fakulteten och leds av 
en styrgrupp med representanter för åtta 
humanistiska ämnen, förutom arkeologi 
även konstvetenskap, litteraturvetenskap, 
etnologi, historia, idéhistoria, klassiska 
språk och filmvetenskap. Doktorander 
antogs även i ämnena modevetenskap och 
religionshistoria. Två saker har varit vik-
tiga att beakta när det gäller själva verk-
samheten. Den ena gällde vikten av en 
gedigen administration. Navet i denna 
består av en forskningssekreterare som 
tillsattes ett halvår innan de första dokto-
randerna påbörjade sin utbildning och 
som har haft en aktiv roll i utformningen 

av utbildningen. Den andra handlade om 
att uppmärksamma det faktum att dokto-
randerna i skolan är dubbelanslutna, i det 
att de tillhör såväl forskarskolan som en 
institution. En utgångspunkt när skolan 
startade var att det skulle vara lika fördel-
ning mellan forskarskolan och institutio-
nerna vad gäller kurser, seminarier och 
andra aktiviteter. Det gällde också hand-
ledarna att de, åtminstone i idealfallet, 
skulle hämtas från såväl institutionen som 
styrgruppen. Dubbelanslutningen har vi-
sat sig ha både för- och nackdelar. Det är 
självklart positivt att få stimulans från två 
håll, men det kan också leda till att dok-
toranderna känner sig överaktiverade och 
att de slits mellan åtaganden inom de 
olika miljöerna. En nackdel kan också 
vara frågan om identitet – vad är man 
egentligen om man går i en kulturhisto-
risk forskarskola, är man kulturhistoriker 
eller är man filmvetare, etnolog, histori-
ker eller något annat?

Det är viktigt att temat för forskarsko-
lan faktiskt fungerar som en paraplybe-
teckning som kan omfatta doktorander 
från olika discipliner utan att ämnestill-
hörigheten behöver sättas i fråga. Temat 
kulturhistoria verkar fungera mycket bra 
som en sådan övergripande beteckning. 
Den är tillräckligt allmän och ändå till-
räckligt specifik för att kunna samla en 
mångfald forskningsinriktningar under 
ett gemensamt paraply. Under den tid som 
skolan har funnits har det visat sig svårt, 
för att inte säga omöjligt, att nå konsensus 
kring vad kulturhistoria är. Begreppets 
vaghet har dock visat sig vara något posi-
tivt, som lett till många kreativa diskus-
sioner. Man kan konstatera att det kultur-
historiska perspektivet inte är något fast 
och stabilt utan något som formas genom 
aktiviteterna i skolan.

När det gäller den intellektuella miljö 
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som skapats genom forskarskolan är er-
farenheterna mycket positiva. En viktig 
faktor är det förhållandevis generösa 
anslaget från fakulteten som tillåter resor, 
besök av gästföreläsare med mera. Så in-
troducerades exempelvis de nya doktoran-
derna genom resor till Aten respektive 
Rom, där hela styrgruppen också var med 
och som samtidigt var en utgångspunkt 
för doktorandernas första kurs inom sko-
lan. Våren 2012 deltog en del av dokto-
randerna i en mycket uppskattad kurs om 
kulturarvets institutionalisering i Wash-
ington och hösten 2013 kommer resten av 
doktoranderna att delta i en kurs om kul-
turmöten i Istanbul. Vi har haft besök av 
många intressanta föreläsare, alltifrån Pe-
ter Burke till N. Katherine Hayles och 
W. J. T. Mitchell. En strävan har också 
varit att etablera kontakter med kultur-
arvsinstitutioner i Stockholm, genom att 
en del av aktiviteterna i skolan har förlagts 
till dem.

Trots att skolan ännu är i högsta grad 
pågående kan man nog säga att utfallet 
vad gäller den vetenskapliga sidan har 
 varit mycket positivt. Det har fungerat väl 
att föra samman doktorander som har 
forskningsprojekt vilka kan synas ligga 
ganska så långt ifrån varandra. Det kom 
tydligt till uttryck i en två dagars work-
shop kring en antologi med arbetsnamnet 
Making Cultural History, i vilken dokto-
randerna kommer att presentera delar av 
sina projekt. Vid workshopen förundrades 
vi som var med över den höga nivån på 
diskussionerna, och över doktorandernas 
förmåga att sätta sig in i andras forsk-
ningsprojekt och att generöst bidra med 
förslag till ändringar eller tillägg till tex-
terna. Det var ett riktigt akademiskt lag-
arbete, trots att var och en av doktoran-
derna också har sin specifika ämnesin - 

rikt ning. Steget mellan forskningen om 
digitala fotografier inom sociala medier 
och medeltidsreceptionen av Ovidius är 
ibland kortare än man kan tro. I work-
shopen, liksom i forskarskolans kurser och 
seminarier, har det blivit uppenbart för 
oss som nu har följt doktoranderna halv-
vägs genom utbildningen, att det är mö-
dan värt att överbrygga gränserna mellan 
olika humanistiska discipliner och låta 
olika perspektiv utmana och berika var-
andra.

En positiv bieffekt, som inte ska under-
skattas, är de kontakter som etableras 
mellan de disputerade forskare som är 
enga gerade i skolan. Genom samarbeten i 
forskarkurser och seminarier läggs en bra 
grund för ämnesöverskridande möten. De 
medel som fakulteten har avsatt för fram-
tida postdoktjänster i kulturhistoria gör 
det troligt att olika typer av samverkan 
mellan skilda ämnesområden kan komma 
att utvecklas än mer framöver.

Summary

The Research School of Studies in Cultural Studies

The Research School of Studies in Cultural Hi-
story started in 2010 and is financed by the Faculty 
of Humanities at Stockholm University. The 
school has accepted 19 PhD students from differ-
ent disciplines within the faculty and it is led by 
a steering committee with representatives from 
various disciplines. The aim of the school is to find 
new interdisciplinary ways to study history and to 
create new intellectual milieus and to investigate 
new forms of cooperation within the PhD pro-
grams. The activities of the school, such as courses, 
seminars, guest researchers etcetera, have proven 
successful so far. Problems that have occurred are 
linked with the fact that the PhD students some-
times have been torn between the activities of the 
research school and the curriculum of their respec-
tive departments.



ffekterna av världsomspännande politiska om-
välvningar, en alltmer globaliserad ekonomi 
och industriell produktion, liksom en ökad 
storskalighet inom jord- och skogsbruk har på 

många sätt förändrat vårt samhälle. Det syns tydligt på 
landsbygden och i städerna, kanske främst i hamnstäder. 
En gång var hamnarna förutsättningen för f lödet av rå-
varor och industriprodukter, idag har de bebyggts med 
bostäder, kontor, butiker och restauranger. Flödena tar 
nu andra vägar och stadsbilden förändras arkitektoniskt, 
ekonomiskt och socialt. Medborgarna önskar ofta att 
förändringar görs så att de väsentligaste dragen i stads-
bild eller landskapsbild bevaras, omformas och kompo-
neras in i nya sammanhang. Processen sker ofta i dialog 
mellan lantbrukare, stadsplanerare, företagare och eko-
nomer samt antikvarierna.

Mot bakgrund av dessa erfarenheter ansåg Konstve-
tenskapliga institutionen vid Stockholms universitet att 
det fanns ett behov av ett tvärvetenskapligt utbildnings-
program på avancerad nivå med inriktning på kulturarv. 
Masterprogrammet i kulturarvsstudier startade 2009 och 
redan detta år fanns det ett stort söktryck. Kulturarv 
som ämne hade en stark förankring vid institutionen ge-
nom de tidigare kurserna i kulturmiljövård, globalt kul-
turarv och biologiskt kulturarv, liksom erfarenheter av 
mångårig undervisning i bebyggelsehistoria. Medver-
kande institutioner utöver konstvetenskap är arkeologi, 
etnologi, historia, kulturgeografi, nordiska språk, Arki-
tekturskolan vid KTH och Riksantikvarieämbetet. Före-
läsare kommer från dessa ämnen men också från läns-
museer, länsstyrelser, Stockholms stads exploaterings - 
kontor, Kulturarv utan gränser, osv.

Programmet ser i korthet ut på följande vis: det första 
året består av tre obligatoriska kurser samt en till två val-
bara kurser. År två läser studenterna två fakultetsobliga-
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toriska kurser i akademisk engelska och 
forskningsetik, gör sin praktik, samt skri-
ver det avslutande examensarbetet. Un-
dervisningen bygger i stor utsträckning på 
en dialog mellan lärare och studenter i 
form av föreläsningar, seminarier och 
praktiska övningsuppgifter. Att ta till sig 
och analysera ett teoretiskt stoff för att 
därefter omsätta detta i praktik är en av 
ledstjärnorna inom programmet. Studen-
terna bidrar med egna upplevelser och 
perspektiv till en vidgad syn på vad som är 
kulturarv och vad som anses värt att be-
vara. Examinationerna är ofta konstrue-
rade för att erinra om antikvariers auten-
tiska arbetsuppgifter.

Kulturarv och kulturmiljövård

Då studenterna har en blandad bakgrund 
är det angeläget att ge dem en gemensam 
introduktion. Kursen Kulturarv och kul-
turmiljövård analyserar förändringen från 
kulturminnesvård via kulturmiljövård till 
kulturarv. Dagens politiska agenda och 
argumentation ligger inom fältet kultur-
arv, men ser man till lagstiftning och 
bidrags systemen är de fortfarande upp-
byggda kring skyddet av de enskilda 
objekten – kulturminnena. Här utbildas 
studenterna till att bli goda handläggare 
och utredare inom museer, länsstyrelser 
och statliga myndigheter. Centralt i un-
dervisningen är hur man kan använda 
lagstiftningsinstrumentet och hur en lag-
stiftning uppbyggd kring bevarande kan 
hantera frågor kring förändring och an-
vändning av kulturmiljöerna. Här betonas 
vikten av resonemang kring genus, klass, 
etnicitet och tillgänglighet. Det är en an-
passning till en analys av dagens arbets-
marknad och de problem och förändringar 
som möter studenterna där. 

Kulturarv i globalt perspektiv

Den andra kursen behandlar kulturarvets 
globalisering, internationella konventio-
ner liksom kulturarv i kris och konflikt. 
Att förstå kulturarvets relation till natio-
nalism och nationsbyggandet under 
1800-talet och 1900-talet i Europa, 
Afrika och Asien är väsentligt, liksom att 
förstå hur 1900-talets stora krig föränd-
rade de nationalistiska rörelserna, som 
gjorde uppror mot imperierna och de stora 
kollektiven. Det medförde ett mer individ-
inriktat kulturarvsperspektiv under påver-
kan av FN:s konvention om de mänskliga 
rättigheterna. I fördjupningen av de 
mänskliga rättigheterna formulerades en 
rad internationella konventioner och ett 
nytt kulturarvsarbete byggdes upp. Hit 
hör 1954 års Haagkonvention om kulturarv 
i krig, Skydd för Världens kultur- och na-
turarv (1972) och UNESCO-konventio-
nen om att trygga det immateriella kultur-
arvet (2003). Vidare behandlas land- 
skapskonventionen och Farokonventionen. 
Rollspelet mellan staterna och deras myn-
digheters skyldigheter att följa konventio-
nerna och ideella organisationers (som 
ICOMOS, Röda korset, Kulturarv utan 
gränser och Blue Shield) uppgifter att 
granska och föra en aktiv medborgardia-
log i kulturarvsarbetet, är ett väsentligt 
perspektiv i undervisningen. Civilsamhäl-
lets roll betonas. Att förstå och tolka kul-
turarvets roll i krig och konflikt är ange-
läget. Förstörelse av kulturarv är en del i 
krigföringen för att krossa folks identitet 
och historia; att bygga upp förstört kul-
turarv och att återbörda stulen konst, 
plundrade böcker och museisamlingar 
 ingår idag i arbetet med att bygga fred 
och skapa förtroenden efter fasansfulla 
konflikter. Här kommer även ett postkolo-
nialt perspektiv in.
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Från teoretiska studier
till praktisk verksamhet

Den tredje obligatoriska kursen inom pro-
grammet, med inriktning också på biolo-
giskt kulturarv, syftar till att ge studen-
terna konkreta erfarenheter av att om - 
vandla ett teoretiskt och tvärvetenskapligt 
kunskapsstoff till praktisk verksamhet och 
fördjupade kunskaper inom ett givet om-
råde, i såväl undervisning och övningar 
som i examinationsformer. Det är angelä-
get att fånga upp aktuella ärenden, hän-
delser och den debatt i pressen som följer 
på komplexa byggprocesser, som Förbifart 
Stockholm eller bebyggandet av Årstafäl-
tet, liksom hur idéer eller historiska pro-
cesser gestaltas i en fysisk miljö och hur 
de kan bli en värdefull del i områdets 
framtid.

Praktikplats under tio veckor väljer stu-
denterna själva och de visar på stor idé-
rikedom var kulturarvsfrågorna diskuteras 
i samhället. Det gäller traditionella ar-
betsplatser som museer, länsstyrelser och 
Riksantikvarieämbetet, men även arki-
tektkontor, ideella organisationer och 
svenska och utländska ambassader. Flera 
studenter har sökt sin praktik utomlands, 
vilket berikar programmet när de åter-
kommer efter praktiken. Andra har blivit 
erbjudna projektanställningar eller vika-
riat i anslutning till praktiken.

Programmets sista termin ägnas exa-
mensarbetet. De första studenterna exa-
minerades våren 2011. Bredden på exa-
mensarbetena visar inte bara bredden på 
studenternas intressen, utan också att kul-
turarvsfrågor återfinns inom alltf ler om-
råden: Historiska museets permanenta 
vikingautställning ur ett postkolonialt och 
etniskt perspektiv, världsarvsnominering 
av en hominidplats i Georgien, tatueringar 
i Polynesien och på Hawaii, bloddonation 

som rituell handling, värdering och urval 
för bevarande av miljonprogramsområ-
den, församlingars övertalighetsproble-
ma tik osv.

Antalet studenter inom programmet 
och de fristående sökbara kurserna är högt 
och borgar för dess fortlevnad och vidare-
utveckling. En grupp sökande utgörs av 
redan yrkesverksamma antikvarier och ar-
kitekter, vilket ger en intressant blandning 
av kompetens och bakgrund. Studenterna 
bär med sina erfarenheter och sitt kun-
nande i hög grad programmets dialog och 
diskussioner. Särskilt glädjande är att vi 
varje år även haft studenter från övriga 
nordiska länder. Konstvetenskapliga insti-
tutionen arbetar nu med att utforma en 
kurs på grundnivå med inriktning mot 
det gestaltade kulturarvets berättelser. 
Programmets inriktning öppnar upp för 
forskning inom området, både för studen-
ter på programmet och för lärare engage-
rade i utbildningen. Det är Konstveten-
skapliga institutionens förhoppning att 
masterprogrammet i kulturarvsstudier ska 
bidra till att föra och understödja en tvär-
vetenskaplig och mångfacetterad diskus-
sion om kulturarv som också har inverkan 
på kulturarvspraktiken. 

Summary

Cultural Heritage Studies
in a Changing World

The Department of Art History at Stockholm 
University is since 2009 head of a multidisciplinary 
Master’s programme in Cultural heritage manage-
ment. The programme is dealing with cultural 
heritage in a legal and social planning process, glo-
bal perspectives, theoretical studies and practical 
work, internship, master’s thesis. The students are 
trained in protection and developing the cultural 
heritage for the modern society as well as in na-
tional and international fields of work.



östen 2009 tillträdde jag ett lektorat vid 
Lunds universitet med den inte så nätta be-
nämningen ” journalistik med inriktning även 
mot pressvetenskap” samt startade det tvärve-

tenskapliga seminariet ”Det mediehistoriska seminariet”. 
Detta vid en institution som höll på att bli till och som 
officiellt föddes våren därpå och döptes till Institutionen 
för kommunikation och medier. Institutionsbildningen 
var ett initiativ delat mellan Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten, som bidrog med ämnena medie- och kommu-
nikationsvetenskap och strategisk kommunikation, och 
Humanistiska och teologiska fakulteterna, som tillförde 
pressvetenskap och retorik. Härutöver kom ämnet jour-
nalistik som fakulteterna sedan tidigare delade ansvaret 
för.

Tjänsten var alltså delad mellan två separata ämnen, 
journalistik och pressvetenskap. Det senare ämnet hade 
sina rötter i 1960-talet som en avdelning under littera-
turvetenskapen och formerades som utbildningsämne på 
1970-talet. Miljön, med drivande krafter i Claes-Göran 
Holmgren, Ingemar Oscarsson och Per Rydén, hade 
producerat sådant som Svenskt pressregister (1967–1998) 
och haft stor del i Den svenska pressens historia (2000–
2003) liksom avsatt några doktorsavhandlingar.

Tidigare tämligen populärt hade det sedan en tid  varit 
svårt att attrahera studenter till detta för Lunds universi-
tet unika ämne. I vilken grad nedgången berodde på just 
denna unicitet, på associationerna till en bransch i kris, 
på att ämnet institutionellt nu samsades med storämnet 
medie- och kommunikationsvetenskap och studenterna 
därför hade svårt att förstå vad pressvetenskap alls var för 
något, eller på några andra faktorer är inte lätt att be-
stämt säga. Något måste emellertid göras. Dessutom var 
det ett bra tag sedan pressvetenskapen mer uteslutande 
hade ägnat sig åt just pressen (om man därmed menar 

h

Patrik Lundell

Mediehistoria i Lund

Patrik LunDeLL är docent 

i idé- och lärdomshistoria och 

universitetslektor i journalistik 

och mediehistoria vid institutio-

nen för kommunikation och me-

dier, Lunds universitet. På senare 

tid har han främst skrivit om den 

svenska pressens mediehistoria, 

senast i ”Legitimacy through re-

sponsibility: neutrality as a re-

source in the international Press 

Visit to Sweden in 1923”, i anto-

login Neutrality in twentieth-
century Europe: Intersections 
of science, culture, and politics 
after the First World War 
(routledge, 2012). Han är även 

aktuell, tillsammans med Johan 

Jarlbrink, med boken Från press-
arkivet 1800–1899: En käll-
samling (kungliga biblioteket, 

2012). under 2013 påbörjar han 

forskning inom projektet ”Brown 

networks among Swedish intel-

lectuals during the interwar pe-

riod and World War ii”.

kuLtureLLa PerSPektiV 2013:1, årg. 22, s. 12–14.
© kulturella Perspektiv och författaren. iSSn 1102-7908



13Mediehistoria i Lund

KULTURELLA PERSPEKTIV 2013:1

tidningspressen). Och även om fokus fort-
satt varit på de traditionella massmedierna 
och journalistiken, var det tveklöst så att 
ämnet var utpräglat historiskt orienterat, 
vilket inte heller framgick av den gamla 
sjuttiotalsbeteckningen. Av bland annat 
dessa anledningar verkade jag för ett 
namnbyte till mediehistoria, och för en 
vidare omorientering av vad ämnet stude-
rar och undervisar om, vilket fullt ut be-
nämningsmässigt – från grundnivån till 
och med forskarutbildningen – var ge-
nomfört inför hösten 2011. Även beteck-
ningen på lektoratet ändrades till det be-
händigare ” journalistik och mediehisto - 
ria”.

Ämnet mediehistoria är så vitt jag vet 
fortfarande unikt i en svensk kontext. En-
staka kurser förekommer på andra håll 
men inte som här med hela vägen från 
grundkurs till doktorsexamen. Och nej, 
något massivt söktryck har vi förvisso inte 
sett, men möjligen en viss tendens uppåt. 
Studentrekryteringen är naturligtvis vik-
tig också för forskarutbildningen och 
forskningen. Intellektuellt förstås, men 
också ekonomiskt då det universitets lokala 
tilldelningssystemet är utformat så. Lyck-
liga omständigheter – som ledningsupp-
drag och externa forskningsmedel som 
skapat tjänstgöringsutrymme – har också 
gjort att vi nu är två tillsvidareanställda 
lektorer och en vikarie (med deltider i äm-
net) samt två ganska nyantagna doktoran-
der och tre överförda från pressvetenska-
pen. Det börjar således likna en miljö.

Jag hade under ett antal år dragit i ett 
mediehistoriskt seminarium under en fö-
regående period som forskarassistent vid 
tema K respektive Q vid Linköpings uni-
versitet, vilket i sin tur hade varit ett sätt 
att föra stafettpinnen vidare från den serie 
Anders Ekström och Pelle Snickars drivit 
i Stockholm under några år (och som 

också kan sägas var fröet till konferensen 
”Kulturhistorisk medieforskning” som ar-
rangerades 2007 – tillsammans med Sol-
veig Jülich och Snickars – och som i vår 
återkommer för tredje gången).

Förutom att skapa ett sammanhang för 
egen del och inte minst för doktoranderna 
i ett ämne vid en institution där andra in-
tressen får sägas dominera, har den ut-
tryckliga ambitionen med seminariet i 
Lund varit att nätverka genom att för- 
ena mediehistoriskt orienterade forskar-
studerande och forskare oavsett disciplin. 
Standarupplägget har varit seminarier 
med en utsocknes gäst och en lundafors-
kare som på något sätt anknyter till var-
andra. Efter åtta terminer och tjugoen se-
minarier, i början med två per termin, nu 
med fyra, och med forskare (övervägande 
men inte uteslutande från Sverige) från 
tolv discipliner jämte ett antal som inte 
 låter sig fånga med enkla disciplinetiket-
ter (och det gör kanske inte alltid de förra 
heller) har serien uppnått en viss grad av 
etablering i den meningen att den nog är 
bekant för många och samlar som semi-
nariedeltagare både tillfälligare intres-
senter och ett mer eller mindre troget an-
tal mediehistoriskt orienterade forskare i 
Lund.

Av allt att döma växer ämnets utbild-
ningsuppdrag med drygt tjugofem pro-
cent till nästa år; detta samtidigt som 
fakul teternas sammanlagda uppdrag 
minskar. Förhoppningsvis sjösätter ämnet 
en master tillsammans med filmvetenska-
pen, och förhoppningsvis ger ansträng-
ningarna att få medel för samarbeten, på 
avancerad nivå och uppåt, med miljöer i 
Storbritannien och Tyskland utdelning. 
Men det är förstås fortfarande tämligen 
småskaligt alltihop. Utbildningsuppdra-
get efter ökningen ligger till exempel på 
blygsamma tjugofyra helårsstudenter. Så 
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den institutionella basen är minst sagt 
måttlig.

Men här finns också en annan utma-
ning, en inneboende motstridighet. ”Det 
mediehistoriska seminariet” startades 
alltså innan ämnet mediehistoria blev till. 
Som beteckning på ett uttalat tvärveten-
skapligt seminarium – i regi av något som 
kallade sig pressvetenskap och i stort sett 
var ett deltidsprojekt – var det oproblema-
tiskt; i förlängningen av ett sådant nätver-
kande seminarium ligger förstås gemen-
samma ansökningar och projekt, kanske 
ett program på grundnivå, en forskar-
skola, en centrumbildning av något slag. 
Som beteckning på en disciplin kan me-
diehistoria låta anspråksfullt och uppfat-
tas som expansionistiskt, och seminarie- 
beteckningen klingar ju numera – åt- 
minstone för dem som vet att det finns ett 
ämne med samma namn – som vilket så 
kallat högre seminarium som helst. Till 
bilden hör också att den ganska nya insti-
tutionsbildning som ämnet sorterar under 
var en något halvhjärtad satsning. Istället 
för att verkligen samla medieorienterade 
ämnen – eller medieorienterade forskare 
– och bygga något nytt, har man endast 
sammanfört några, ganska få. Filmveten-
skapen är på en annan institution, bok-
historia på en tredje, för att nämna ett par 
som ligger nära till hands. Och att rums-
tera om i institutionssammansättningar är 
en fråga som avgörs av långt f ler faktorer 
än ämnesmässig affinitet, och kanske 
finns det vid ett gammalt lärosäte som 
Lund ett större mått av tröghet härvidlag. 

Man skulle kunna beskriva den på-
gående etableringen av mediehistoria vid 
Lunds universitet som att två olika akade-
miska expansionsmodeller är verksamma 
samtidigt, en äldre i form av skapandet av 
nya discipliner eller subdiscipliner respek-
tive, i förlängningen av det nätverkande 

seminariet, en nyare modell med etable-
randet av lösare sammanhållna ”studier” 
av olika slag. Om detta är en svaghet eller 
styrka är för tidigt att säga. Så länge äm-
net är så litet känner sig väl ingen vare sig 
hotad nog att ifrågasätta det eller tillräck-
ligt attraherad för att göra gemensam sak. 
Och det blir kanske inte mycket större. 
Det beror på söktryck men inte minst på 
fakultetspolitiska beslut. Osvuret är för-
stås bäst, men för att verkligen samman-
föra de mediehistoriska intressena vid 
Lunds universitet kan man därför tänka 
sig att etablerandet av ett ämne med det 
namnet var olyckligt, eller åtminstone för 
tidigt. Paradoxalt nog kan därför ett nästa 
steg bli att driva seminariet och nätver-
kandet tillsammans med något eller några 
andra hugade ämnen för att på så vis 
stärka befintliga och etablera också andra 
och mer långtgående former av samarbe-
ten – rimligen under annan etikett, men 
ändå just för det mediehistoriska området. 
Beredd att spränga sönder både det ena 
och det andra, att omforma och bygga 
nytt, vill jag ändå tro att båda initiativen 
verkar framåtriktat.

Summary

Media History at Lund university

This text describes the ongoing establishment of 
media history at Lund University and ref lects on 
its two-front strivings. The birth of media history 
as a proper, albeit small, discipline within the ordi-
nary structure of the faculty, from graduate level to 
PhD studies, was very much a matter of chance, 
and easy enough to achieve. Whether this institu-
tionalisation actually will be productive for the 
 efforts to forward the field of media history, as 
constituted by input from a wide range of disci-
plines and for the time being centered on network-
ing and a cross-disciplinary seminar series, is too 
early to tell.



Centrala frågeställningar inom Kultur och mediegestaltning av-
ser gestaltning inom kommunikativa och interaktiva medier som 
skapande, konstnärlig och tekniskt underbyggd process; gestalt-
ning i relation till produktionens organisation och produktions-
tekniken; samt gestaltning som strukturerad, narrativ förmed-
ling av ett innehåll. Ämnet inbegriper hur olika former av 
gestaltning bidrar till att skapa och vidmakthålla kunskaper, 
världsbilder och värderingar; sociala, ekonomiska och kulturella 
villkor för olika gestaltningsformer; samt gestaltningsproduk-
terna och hur de kan analyseras och beskrivas avseende form-
värld, gestaltningsmedel, och berättelseelement. Kunskaps- och 
forskningsområdet belyser dessa frågor när det gäller såväl of-
fentliga arenor som människors vardagsliv, och utifrån nutids-, 
historiskt och kulturellt jämförande perspektiv.

etta är citerat direkt från den ämnesbeskriv-
ning för Kultur och mediegestaltning som 
filosofiska fakulteten vid Linköpings uni-
versitet antog i samband med etableringen av 

nya utbildningar vid Campus Norrköping 1997. Bland 
de nya utbildningar som startades var det särskilt det 
fyra åriga magisterprogrammet Kultur, samhälle, medie-
gestaltning (KSM) som svarade mot behovet av en kul-
turvetenskapligt inriktad utbildning av nytt slag: en 
utbild ning som utgick från en analys av kultur- och me-
dieområdet som samhälleligt praktikfält och de kompe-
tenser som framtidens yrkesverksamma kommer att be-
höva. Hur skapa bredd och spetsar för en notoriskt svår 
arbetsmarknad? Hur fostra olikhet utan att förlora det 
kollektiva? Hur uppmuntra intresseutveckling utan att 
förlora kunskaps- och omvärldsförankring? Och hur 
kunde vår egen bakgrund som kultur- och medieforskare 
bäst tas tillvara i en sådan utbildning?

Utvecklingsarbetet av KSM stod fritt från akademisk 
barlast i form av givna utrymmen för olika traditionella 

d
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ämnen – vi skrotade direkt tanken om att 
göra utbildningen till ett paket av kurser i 
låt säga medievetenskap, konstvetenskap, 
filmvetenskap och så vidare. Vi ville vi-
dare skapa en utbildning som gav stort ut-
rymme för studenternas eget produce-
rande och gestaltande arbete, men undvika 
de klassiska fallgroparna att ha särskilda 
”praktiska” kurser eller att skicka ut stu-
denterna på sådan ”praktik” där de lätt 
riskerar att bli åskådare snarare än del-
tagare.

Istället byggde vi på idéer om tvär-
vetenskap och tvärmedialitet som kunde 
vidareutvecklas och översättas in i ett ut-
bildningssammanhang. De som kom att 
utveckla utbildningarna kom från två håll. 
Dels den tvärvetenskapliga temaforsk-
ningsmiljön som etablerades 1980 och 
som till dags dato producerat över fyra-
hundra tvärvetenskapliga forskare. Men 
dels också från den gestaltande och pro-
ducerande kultur- och mediepraktiken – 
filmare, radiopersoner, dramaturger, ut-
ställare och konstnärer drogs direkt in i 
utvecklingsarbetet och har alltsedan dess 
haft en bärande roll i det kollegium som 
bär upp ämnet Kultur och mediegestalt-
ning.

KSM och hela utvecklingen av Cam-
pus Norrköping gav härigenom en unik 
möjlighet för en generation yngre forskare 
att utveckla sina frågeställningar och göra 
dem tillämpliga inte bara inom den aka-
demiska miljön utan framför allt in i och 
tillsammans med den kulturproducerande 
verkligheten – i det konkreta mötet med 
studenterna och deras skarpa frågor om 
vilka perspektiv utbildningen förmedlade, 
och vad man praktiskt kunde göra med 
dessa.

För oss blev det omedelbart viktigt att 
definiera inte bara ett kunskapsinnehåll, 
utan också den vidare kontexten till hur 

kunskapen kan göras relevant. Att den ve-
tenskapliga kunskapen kunde integreras 
med den kultur- och medieproducerande 
kunskapen blev en viktig utgångspunkt: 
bägge är kunskaps- och gestaltningsfor-
mer med sina produktionsformer och vill-
kor och sina teoretiska utgångspunkter. 
Ofta odlas ett teoriavstånd i många 
medie- och kulturproducerande verksam-
heter medan akademin är rädd att smutsa 
händerna ute i praktiken. Vi sökte en 
fördju pad nivå av dialog och integration. 
Exempelvis kan antroplogiska eller kom-
munikationsteoretiska teorier och meto-
der skapa en fördjupad förmåga till analys 
och kunskap om innehållet när man gör 
ett journalistiskt reportage eller en doku-
mentärfilm. På samma vis är det viktigt 
att kulturvetenskapliga studenter tidigt 
lär sig gestalta ett innehåll och publicera 
detta, i ordets rakaste mening; visa upp 
det för en publik. Som kunskaps- och 
produktionsmiljö är viktiga delar av 
KSM:s verksamhet således baserade på 
samarbete med andra samhälleliga aktö-
rer, framför allt inom kultursektorn. Stu-
denternas främsta kompetens är att de kan 
inhämta och kritiskt bearbeta en kun-
skapsmassa som också gestaltas och för-
medlas publikt.

Den pedagogiska form vi utvecklade 
tar fasta på just detta. Vi skapade en pro-
jektform som alla kurser använde: den be-
stod av en researchfas, en reflektionsfas, 
en produktionsfas och en publiceringsfas. 
Alla studenter skapar parallellt en text 
 eller uppsats och en medieproduktion – 
utställning, video-, ljud- eller multimedia-
produktion – och handleds av två lärare, 
en akademiker och en kulturproducent. 
Det viktiga var att vi kunde kombinera 
vetenskapliga och produktionsmässiga 
kunskaper med kunskaper om arbetspro-
cessen, gruppkommunikationen och de 
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publika sammanhangen. Vad vi inte 
gjorde var att para ihop ämnen och me-
dier som ser ut att vara naturligt länkade 
men som mer kanske ser varandra med 
motstående anspråk; konstvetare och 
konstnärer; journalister och MKV:are. 
Istäl let odlar vi idén om hur kunskapsom-
råden kan behöva integreras i andra kon-
stellationer än de vanligtvis, eller traditio-
nellt åstadkomna; att t.ex. konstnärers 
kunskap kan influera andra mediegestalt-
ningar och kunskapsproduktioner i sam-
hället, kanske mer än bara inom konstfäl-
tet – något som ju känns mer självklart att 
inse idag än för femton år sedan, och där 
just kunskaper om samhälleliga, mediala 
och kommunikativa kontexter blivit mer 
centrala.

För studenterna blir denna form av 
avancerad multiskilling också värdefull, 
särskilt när man arbetar med externt för-
ankrade projekt och efter utbildningen 
när man befinner sig i mycket mångfacet-
terade och oklara arbetsförhållanden med 
mängder av roller och kompetenser som 
blandas.

För oss var det viktiga att skapa en lik-
het mellan ett undervisningskommuni-
kativt sammanhang och ett ”verklighets-
baserat” utan att förlora i kunskapsdjup, 
analys och kritik eller göra beställnings-
utbildning. Hur man kan koppla utbild-
ningens innehåll och studenternas projekt 
till faktiska kultur- och medieverksamhe-
ter har varit en central tematik och pro-
blematik för KSM och vi har i mer än tio 
år utarbetat samverkansformer med lo-
kala, regionala och nationella kultur- och 
medieaktörer och nästan alla stu denter 
har inom utbildningen deltagit i f lera pro-
jekt, t.ex. på museer, på Sveriges Radio, 
inom nya produktionsbolag i TV-bran-
schen.

Idag svarar Kultur och mediegestalt-

ning för en komplett miljö. Här finns ut-
bildning på grundläggande nivå i kandi-
datprogrammet för Kultur, samhälle, 
mediegestaltning. Här finns fristående 
kurser med inriktning mot ljudkultur, do-
kumentärfilm, utställande, konstvärlden. 
Här finns de båda masterprogrammen i 
Kultur och mediegestaltning och Konst-
närlig gestaltning, och här bedrivs både 
forskning och konstnärlig produktion.

Varför valde vi att utveckla projektfor-
men och det tvärvetenskapliga och me-
diala perspektivet? I mitten av 1990-talet 
var idéerna om problembaserat lärande 
spridda och samtidigt kom begrepp som 
studentaktivt lärande in som svar på en 
implicit (eller explicit) kritik mot traditio-
nalism eller katederundervisning. För oss 
var det dock viktigare att se läroprocessen 
just utifrån begrepp som situation, roll 
och aktivitet, och framför allt hur man 
kunde skapa en likhet mellan ett under-
visningskommunikativt sammanhang och 
ett ”verklighetsbaserat” utan att förlora i 
kunskapsdjup, analys och kritik – och att 
medverka till kulturarbetsfältets innehåll 
och utveckling snarare än att utföra be-
ställningsutbildning till branschens kort-
siktiga vinstintressen.

Summary

culture and mediaproduction
Interdisciplinary and Intermedia Teaching
in culture studies

Interdisciplinarity and intermediality are key con-
cepts in the new academic subject, culture and me
dia Production, developed at Linköping university 
for academic programs and courses at all levels and 
with strong links to both research and creative me-
dia and culture production. This is a new take on 
how to make fertile use of cultural sciences and 
cultural research that reaches far into the present-
day societal context. 



iblioteks- och informationsvetenskap (b&i) är 
ett brett ämne, som spänner från otvetydigt 
humanistiska inslag över samhälls- och be-
teen devetenskap till matematiska och tekniska 

aspekter. Studenter som examineras i ämnet får en bred 
kompetens, möjlig att omsätta i anställningar på många 
slags arbetsplatser, både offentliga och privata. Men den 
klart övervägande delen av biblioteks- och informations-
vetarna arbetar på landets mest besökta offentligt finan-
sierade kulturinstitution, folkbiblioteket.

Inte minst ur denna synpunkt är alltså biblioteks- och 
informationsvetenskap ett ämne som har viktiga kultur-
vetenskapliga och kulturpolitiska implikationer. Exakt 
hur undervisning och forskning bedrivs vid de fem läro-
anstalter där ämnet finns representerat (Umeå, Uppsala, 
Växjö, Lund och Borås) skiljer sig och här ska vi kort 
beskriva hur ämnet ser ut vid Högskolan i Borås.

Utbildning av bibliotekarier har bedrivits i Borås se-
dan 1972. När Bibliotekshögskolan då inrättades var det 
den första regelrätta högskoleutbildningen inom områ-
det som kom till. Efter cirka tjugo år av högskolebaserad 
yrkesutbildning beslöt regeringen i början av 1990-talet 
att etablera ett akademiskt ämne, som fick namnet 
biblio teks- och informationsvetenskap. Denna akade-
miska status innebar inrättande av en professur och att 
forskarutbildning blev en del av undervisningen. Nu be-
drivs alltså undervisning på alla nivåer i Borås; kandi-
dat-, master- och doktorandnivå.

Grundandet av ämnet innebar en långsiktig och syste-
matisk uppbyggnad av undervisning och forskning inom 
alla de ämnesområden som är relevanta och viktiga för 
såväl praktiken som teorin angående biblioteksverksam-
het i bred mening.

b
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Den ämnesdefinition som blev väg le-
dande formulerades så här:

[Ä]mnet har sin utgångspunkt i problem kring 
förmedling av information eller kultur som är 
lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet 
studeras den process, som beroende på syfte 
och innehåll kan benämnas informationsför-
sörjning eller kulturförmedling samt bibliotek 
och andra institutioner med en likartad funk-
tion som medverkar i denna process. Ämnet 
har anknytningar till en rad andra discipliner 
inom såväl samhällsvetenskap, humaniora som 
teknik.

Att skapa stabila och hållbara utbild-
nings- och forskningsmiljöer i ett ämne 
med sådan bredd tar naturligtvis tid och 
resurser i anspråk. Det har också krävt 
viss specialisering mellan de olika institu-
tionernas inriktning. Vid Bibliotekshög-
skolan i Borås har strävan från början 
dock varit att bygga och upprätthålla både 
bredd och djup i ämnet. Efter cirka två 
decenniers verksamhet vill vi påstå att det 
förekommer kvalificerad undervisning 
och forskning i nästan alla delar av ämnet; 
från de kulturvetenskapliga till de tekno-
logiska.

De kulturvetenskapliga inslagen i un-
dervisningen omfattar till exempel:

– Användarperspektivet, det vill säga 
studier kring hur låntagare och andra 
biblioteksbesökare utnyttjar och brukar 
bibliotekets alla olika resurser

– Barns och ungdomars medieanvänd-
ning i relation till bibliotekets verksam-
heter

– Bok- och bibliotekshistoria
– Kulturpolitiska aspekter av biblioteken, 

både som institution och som verksam-
het

– Litteraturförmedlingen är en central 
uppgift för biblioteken och kräver kun-
skaper i genreteori och receptionsteori. 

När det gäller forskningen vid institutio-
nen är den för närvarande organiserad i 
fyra kluster med följande rubriker:

– Informationspraktiker
– Digitala resurser och tjänster
– Bibliotek, kultur och samhälle
– Studier av sociala medier

Inom alla kluster är kulturvetenskapliga 
aspekter närvarande och viktiga, men sär-
skilt intressanta är de förstås i det tredje 
klustret i listan ovan.

En tyngdpunkt i den forskning som 
bedrivs här rör kulturpolitik. Sedan mit-
ten av 1990-talet finns vid institutionen 
ett Centrum för kulturpolitisk forskning. 
Detta utgör en av Sveriges ledande forsk-
ningsmiljöer inom det kulturpolitiska 
forskningsfältet. Här finns såväl seniora 
forskare (professor, docent) som nydispu-
terade och doktorander. Den bredd som 
biblioteks- och informationsvetenskap 
innehåller återspeglas också delvis i det 
kulturpolitiskt inriktade delfältet, vilket 
visas av att forskarna inte bara har bak-
grund i b&i-ämnet i sig, utan också i äm-
nen som idéhistoria, litteraturvetenskap, 
kulturvetenskap och statsvetenskap.

Forskningen inom det här klustret har, 
till dags dato, omfattat f lera viktiga aspek-
ter av kulturpolitik, framför allt i Sverige. 
Dennas historiska utveckling har blivit 
föremål för behandling, både den över-
gripande nationella helhetspolitiken och 
under avdelningar som biblioteks-, film-, 
litteratur- och teaterpolitik. Lokal och re-
gional kulturpolitik har också satts under 
forskarluppen. I ett pågående doktorand-
projekt granskas vilka förväntningar som 
ställs på folkbiblioteken utifrån beslutsfat-
tare, kulturutövare och den egna profes-
sionen. I ett annat avhandlingsprojekt un-
dersöks hur barnens plats formats i den 
kulturpolitiska diskursen.
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Centrum för kulturpolitisk forskning 
är också utgivare av den enda nordiska 
veten skapligt fackgranskade forsknings-
tidskriften i fältet: Nordisk Kulturpolitisk 
tidskrift (elektroniskt tillgänglig open 
 access via http://www.idunn.no/ts/nkt). 
Redaktörskapet för tidskriften roterar 
mellan olika nordiska forskningsmiljöer 
och för närvarande finns huvudredaktö-
ren i Borås.

Inom biblioteks- och informationsve-
tenskap bedrivs också kulturhistoriskt 
orienterad forskning om bok- och biblio-
tekshistoria. Från ofta deskriptivt inrik-
tade studier av enskilda biblioteksinstitu-
tioner utvecklades forskningen inom b&i 
under senare delen av 1900-talet till mer 
teoretiskt informerad analys av bibliote-
ken i ett samhälleligt perspektiv. Inom 
internationella nätverk som det nordisk– 
baltiska HIBOLIRE (History of Books, 
Libraries and Reading in the Baltic and 
Nordic Countries) och det geografiskt 
sett ännu vidare SHARP (Society for the 
History of Authorship, Reading and 
Publish ing) samverkar idag biblioteks- 
och informationsvetare med företrädare 
för andra humanistiska och samhälls-
vetenskapliga ämnen, i den breda forsk-
ningen om bokens, läsandets och biblio-
tekens historia. Inom det området ryms 
även studier av boken som teknisk arte-
fakt, av intresse bland annat för de kultur-
arvsbevarande uppdrag som många biblio-
tek har.

Just den digitalisering av kulturarvs-
material som bibliotek och andra minnes-
institutioner kommit att avsätta allt större 
resurser för ger institutionerna anledning 
att se på de historiska objekten med ny 
blick. Var går gränserna för ett dokument 
eller en samling? Vilka delar av äldre do-
kument skall en digitalisering ”bevara” 
och vilka måste lämnas därhän i överfö-

ringen? På olika sätt sker också en rekon-
textualisering av objekten redan i och med 
att de digitaliseras och publiceras i nya 
digi tala sammanhang, och en växande 
forskning inom b&i och digitala huma-
niora undersöker effekter av den typen av 
förskjutningar.

Av b&i-ämnets mångvetenskaplighet 
följer att det finns goda kontaktmöjlighe-
ter till ett f lertal andra ämnen. Exempel 
på detta är forskningsprojektet ”Fiktions-
läsningen i internetsamhället: litteratu-
rens betydelse för unga vuxnas personlig-
hetsutveckling och omvärldsorientering”, 
som inkluderar perspektiv från litteratur-
vetenskap, utbildningsvetenskap/ämnes-
didaktik och biblioteks- och informa-
tionsvetenskap. Projektet kombinerar teori 
och metod från humaniora och samhälls-
vetenskap. Empiriskt material är enkäter, 
fokusgruppintervjuer och individuella in-
tervjuer. Projektet ingår i Vetenskapsrå-
dets programsatsning 2010, ”Uses of fic-
tion” och har etablerade kontakter med 
det internationella forskningsnätverket 
IGEL (International Society for the Em-
pirical Studies of Literature and Media) 
vilket inkluderar psykologer, sociologer, 
lingvister, medieforskare, litteraturvetare, 
pedagoger och ämnesdidaktiker.

Summary

library and information Studies

Library and Information Studies is a multidiscipli-
nary subject drawing on insights from the humani-
ties as well as from more technical and scientific 
domains. Both teaching and research are con-
cerned with issues of how patrons use the library 
for informational and cultural purposes, children’s 
media use, book history and the role of libraries in 
local and national cultural policy. The peer re-
viewed Nordic Journal of Cultural Policy is edited at 
the department at the University of Borås.



nför hotet från svininfluensapandemin hösten 2009 
rekommenderades i Sverige allmän vaccination med 
vaccinet Pandemrix. Under augusti 2010 började 
rapporter komma om ett oväntat högt antal unga 

personer som drabbats av den sällsynta sjukdomen nar-
kolepsi efter att ha vaccinerats. I efterförloppet har befa-
rats en minskad tillit till vacciner, till den medicinska 
vetenskapen, politiken och myndigheterna. Detta är 
tydligt inte minst inom medierapportering, bloggar och 
Facebook-grupper. I Sverige har 2011 tagits beslut om 
en ny vaccinlag och i förarbetena (SOU 2010:39) poäng-
teras problemen som rör förtroendeklyftor och minskad 
tillit. För att inte dessa problem skall öka och bli en på-
taglig riskfaktor när Sverige och världen drabbas av nästa 
pandemi är det nödvändigt med tvärvetenskaplig forsk-
ning som med kulturvetenskapliga metoder kan belysa 
de sociala och kulturella mekanismer som har betydelse 
när människor fattar beslut om exempelvis vaccinatio-
ner.

Inom mitt nyligen startade projekt ”Epidemics, Vac-
cination and the Power of Narratives” studeras grupper 
som på skilda sätt var inblandade i pandemin – patienter 
som drabbats av sjukdomen svininfluensa eller biverk-
ningen narkolepsi, myndighetspersoner och beslutsfat-
tare samt personal inom hälsovården. Med hjälp av kul-
turanalytiska och narrativa redskap är syftet att belysa 
hur kvinnor och män i sitt berättande iscensätter hälsa, 
sjukdom, immunitet, smitta och smittobärare. Prelimi-
närt har jag försökt kondensera området till att handla 
om ”föreställd motståndskraft” genom att fokusera på 
minnen och erfarenheter av smittsamma sjukdomar. Hur 
skapar man ”bilder” av immunitet och smitta i metaforer, 
gestik eller andra gestaltningar? Hur förmedlas eller ska-
pas berättelser om vilka som är bärare av sjukdom, hur 
man skyddar sig eller om skuldbelägganden av olika 
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slag? Hur interagerar känslor, t.ex. rädsla, 
med berättandet, hur hanterar man soli-
daritetsfrågan, spelar genus någon roll och 
hur påverkar olika typer av medier upp-
fattningar om smitta, vaccinationer och 
immunitet?

I oktober 2012 deltog jag i ”European 
Scientific Conference on Applied Infec-
tious Disease Epidemiology” i Edinburgh. 
Konferensen blev en lärandeprocess ge-
nom de många perspektiv och verklig-
hetsförståelser som interagerar i de veten-
skapliga kontexterna kring infektions - 
sjukdomar. Bland talarna fanns mikro - 
biologer, immunologer, vaccinologer, mo - 
le kylärbiologer, epidemiologer samt några 
samhällsvetenskapliga forskare, såsom 
hälsoekonomer och statistiker. Någon hu-
manist utöver mig själv var inte i sikte 
bland de cirka femhundra deltagarna. Jag 
lyssnade uppmärksamt, försökte förstå så 
mycket som möjligt och spetsade öronen 
extra när något ”kulturellt” uppmärksam-
mades. Det kunde vara att ”superstition” 
anfördes som något man försummat när 
det gällde sjukdomsrapportering eller att 
interventioner som handlar om att stor-
skaligt avliva djur som bär på smittsamma 
sjukdomar inte är genomförbart när det 
gäller hundar under ett rabiesutbrott. Hur 
hanteras förtroendet till köttkvalitet efter 
utbrott av galna ko-sjukan eller varför är 
utbildningsnivån hos mödrar den klart 
viktigaste faktorn för att påverka nivån av 
komplikationer vid mässling i Bulgarien? 

Liknande exempel är vanliga och en 
stor mängd antropologiska studier har på-
visat de sociala och kulturella faktorernas 
betydelse när det gäller sjukdomar och 
hälsa (se Trostle 2005; Merrill och Singer 
2007; Good 2010). ”Medical Anthro-
pology” är ett stort forskningsfält, liksom 
”Medical Ethics”, ”Medical History” eller 
det allmännare ”Medical Humanities”. På 

länken http://www.researchraven.com/
conferences/category/medical-humani-
ties.aspx listas ett stort antal kommande 
konferenser. Det är tydligt att fälten är i 
växande och omfattar intresseväckande 
teoretiska och empiriska områden. I bo-
ken alltings mått diskuterar också Anders 
Ekström och Sverker Sörlin ”medicinens 
humaniora” som en viktig framtidsfråga 
för integrativ humaniora (2012:197).1

Under konferensen i Edinburgh reflek-
terade jag åtskilligt över mina forsknings-
frågor i relation till andra vetenskaper. En 
immunolog intresserad av vaccination och 
narkolepsi koncentrerar sig på autoim-
muna mekanismer, en mikrobiolog främst 
på egenskaper hos mikroorganismer som 
orsakar komplikationen och en epidemio-
log på olika sjukdomsindikatorer och kon-
sekvenser på populationsnivå. Min av-
gränsning ”föreställd motståndskraft” 
skulle av andra få helt annorlunda inne-
håll. Somliga vetenskaper kanske inte alls 
skulle kunna tänka sig att något ”före-
ställt” har vetenskapligt värde och ”mot-
ståndskraft” skulle handla om olika 
aspekter av ”immunologiskt minne”. Detta 
kan naturligtvis beskrivas som att olika 
vetenskaper har olika perspektiv på den 
verklighet som studeras. Men i stället för 
att säga att olika perspektiv anläggs argu-
menterar Annemarie Mol för att olika 
verkligheter iscensätts (Mol 2002:32).2 
Skillnaden kan tyckas hårfin, men här 
kan det vara bra att jämföra med en så 
vardaglig sak som vädret. För en fysiker (i 
sin profession) är ”temperatur” en verklig-
het bestående av molekylernas rörelser. 
Andra vetenskaper gör ”temperatur” till 
exempelvis något som betecknar sjukt, 
friskt, global uppvärmning, nedisning, 
turism eller elförbrukning. Fenomenet 
”temperatur” innefattar således olika verk-
ligheter, men från varje vetenskaps ut-
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gångspunkt samtliga lika verkliga. Ingen 
av dessa verkligheter är var för sig kom-
plett utan är ömsesidigt beroende av och 
interfererar med varandra.

Annemarie Mol beskriver hur olika 
delprofessioner inom vården av och till in-
terfererar med andra professioner för att 
lösa ett problem eller för att se patienten 
som helhet. Hon kallar detta för ”switch-
ing” (Mol 2002:124) och hon poängterar 
att de olika delprofessionerna inte utgör 
reduktionistiska kunskapsområden, utan 
tillsammans utövar de något mycket mera 
komplext.

Det finns många svåra frågor inom ra-
men för forskning om influensa. För att 
jag skall kunna få kunskap om hur sociala 
och kulturella mekanismer får inverkan 
på hur smittsamma sjukdomar, immunitet 
och vaccinationer iscensätts måste jag 
också då och då göra en ”switch” och ”se” 
andra verkligheter – vilket innebär ett 
 lärande och ett erkännande av det ömsesi-
diga beroendeförhållandet. Omvänt gäller 
detsamma naturligtvis också för de medi-
cinska vetenskaperna. En av de svåraste 
frågorna efter den svenska erfarenheten av 
pandemin är om det är möjligt att värdera 
cirka trettio konstaterade dödsfall i svin-
influensa mot över tvåhundra barn och 
ungdomar som fått narkolepsi? Hur kom-
mer vi som medmänniskor, politiker eller 
experter att resonera nästa gång? Frågan 
är självklart etisk, men den är också prak-
tisk, ekonomisk, politisk, medicinsk, so-
cial, existentiell och framför allt – lik-
nande dilemman kommer att upprepa sig. 
Vilka verkligheter är vi då beredda att för-
stå och vilka vill vi ge förståelse- eller för-
klaringsvärde? Överskridande kultur-
forskning – och överskridande medicinsk 

forskning – har här något mycket viktigt 
att bidra med.

Noter

1 Under 2012 har jag startat ett nätverk för medi-
cinsk humaniora vid den humanistiska fakulteten 
i Umeå. Nätverket inbegriper ca 25 forskare från 
olika discipliner och med varierande inriktningar. 

2 Jag tackar doktorand Jens Lindberg som i sitt på-
gående avhandlingsarbete gjort mig uppmärksam 
på Mols forskning.
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emerging infections.



ulturforskning som akademiskt fält har en 
släkting – olik men med liknande drag. Veten
skapsstudier (Science and Technology Stu
dies, STS) innehåller forskning om natur

vetenskap och teknik ur mångdisciplinära perspektiv 
(Sismondo 2010). Relationen mellan kulturforskning 
och vetenskapsstudier har ibland varit konfliktfylld, men 
fälten delar utvecklingslinjer och beskaffenhet. Här 
kommer jag att betona det gemensamma intresset för 
migration av kunskap och kultur. Temat blev centralt un
der 1980 och 1990talen mot bakgrund av kalla krigets 
slut, en intensifierad globalisering, avkolonialisering och 
påföljande mångkulturalism (During 1999).

Vetenskapsstudier handlade under 1970 och 1980 
talen primärt om att visa hur vetenskaplig kunskap beror 
av lokala, ”sociala gruppers” världsbilder, arbetssätt och 
antaganden. Laboratorier beskrevs som subkulturella 
praktiker och forskare i vetenskapsstudier argumente
rade för att kunskap var svår att förflytta (Sismondo 
2010). Också kulturforskningen handlade länge om 
 lokala subkulturer, och antropologin dominerade fäl 
tet.

Under 1980 och 1990talen började emellertid båda 
fälten att orientera sig mot frågor om transporter och 
kulturella f löden. Det tidigare kulturbegreppet ansågs 
för isolerande, enkelriktat och totaliserande: istället bör
jade många forskare att adressera kulturella spänningar, 
motsättningar och flöden. Det som ligger mellan lokala 
kulturer gick från att betraktas som störningar till att bli 
högintressant (During 1999; Ortner 1999; Ekström 
2009). Också inom vetenskapsstudier började man stu
dera migration: vetenskap beskrevs även fortsättningsvis 
som ”polykulturell”, men nu också som en vidsträckt 
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arki pelag av subkulturer där öarna inte är 
isolerade (Shapin 1995; Galison 1997).

Förståelsen av migrationer kom att 
handla om hur hela vetenskapliga sam
manhang överförs – inklusive experiment, 
instrument, arbetssätt och världsbilder – 
till exempel genom olika varianter av 
översättningssociologi. Inom dessa stude
rades hur aktörer intresserar, enrollerar 
och mobiliserar allierade samt hur stan
dardiseringar skapas. Den mest fram
gångsrika översättningssociologin har va
rit aktörnätverksteori, ANT (Law 1999). 

Annan forskning inom vetenskapsstu
dier har riktat in sig på kulturell kommu
nikation; här finns endast plats för några 
exempel. Rodrigo Ribeiro har studerat 
språköversättare som också är kulturmäk
lare: de lägger till, drar ifrån och ”buffrar” 
mellan olika kulturformationer (Ribeiro 
2007). Peter Galison har talat om ”utby
teszoner” där vetenskapliga subkulturer 
kan interagera genom att designa till
fälliga språk, men utan att annektera 
eller dominera varandra. Hans bild av 
veten skaplig verksamhet framhåller ett 
produktivt och fredligt utbyte i en mång
kulturell struktur (Galison 1997). Veten
skapshistorikern Sven Widmalm har 
 genom begreppet ”kontextöverföring” 
studerat förflyttning av vetenskaplig ma
terialitet. Sådan är möjlig endast om en 
spatial, organisatorisk och vetenskaplig 
kontext också f lyttas, vilket inkluderar 
vetenskapliga ideal, identiteter och be
teenden (Widmalm 2004). Dessa studier 
erbjuder en slags kulturell nätverksanalys: 
de belyser handfasta kopplingar mellan 
lokala sammanhang. Samtidigt bäddar de 
in kunskap i vad vi kan beskriva som kul
tur: språk, normer, beteendemönster och 
ideal. Därmed är de nära besläktade med 
kulturforskningen.

Också på andra sätt är släktskapet tyd

ligt. Forskare i båda fälten har insisterat 
på att även om kunskap och kultur för
flyttas förblir den heterogen – global och 
lokal på samma gång. Det har också inne
burit att transport innebär transformering. 
Gränssnitt binder samman aktörer och 
möjliggör interaktion, men kunskap, me
ning och materialitet har också olika 
innebörder för de involverade grupperna. 
I vetenskapsstudier har det hävdats att det 
rent av är denna teknovetenskapens mång
tydighet som gör den möjlig att förflytta 
och fås att fylla varierande funktioner. 
Kulturforskare har talat om ”rekontextua
lisering”: kulturella processer av överfö
ring innehåller alltid ett aktivt moment av 
nyskapande – ny förståelse av det som för
flyttas skapas ständigt (During 1999; Ek
ström 2009).

Men det har också funnits skillnader i 
intressen och betoningar mellan kultur
forskning och vetenskapsstudier. Vikti
gast i detta sammanhang är olikheterna i 
empiriska studieobjekt, samt intresset för 
makt. Analyser av ”utbyteszoner”, ”buff
ring” och ”kontextöverföring” handlar 
primärt om fredliga skeenden och privi
legierade aktörer. Inom kulturforskningen 
har man istället haft ett större intresse för 
makt och ickeeliter. Forskare inom ve
tenskapsstudier med kulturteoretiska am
bitioner har till exempel intresserat sig för 
hur vetenskapen ”centraliserar” kulturer 
och påverkar människor ”på utsidan”. Ve
tenskapssociologisk forskning har kritise
rats för att inte tillräckligt studera var
dagsliv, populärkultur och underordnade 
aktörer (Downey & Dumit 1997; Hess 
1997).

Den gren som tydligast behandlat frå
gor om makt och de ickeprivilegierades 
perspektiv är feministiska vetenskaps
studier. Men också den starkt expansi 
va postkoloniala kulturforskningen har 
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tvingat vetenskapsstudier att reformera 
vissa antaganden om migration och makt. 
Teknovetenskapen har onekligen haft stor 
betydelse i västvärldens koloniala projekt, 
och just i gränssnittet mellan kulturforsk
ning och vetenskapsstudier har den bästa 
kunskapen om denna roll producerats.

Det koloniala temat leder mig också 
fram till en mer framåtsyftande fråga: 
kanske börjar det bli dags att ställa frågor 
om kronologisk migration av kunskap och 
kultur? Samtidens problem illustrerar tyd
ligt att vi riskerar att kolonialisera fram
tida samhällen. Vilken är vetenskapens 
roll i denna process? Hur migrerar kun
skapsproduktion över tid och vilka blir 
effek terna för demokrati och inflytande? 
Om förflyttningar över komplex geografi 
varit ett centralt intresse under två decen
nier måste vi kanske börja fråga vad det 
innebär att vi ”kontextöverför” kunskap 
och kultur till kommande generationer. 
Kanske är detta nästa stora forsknings
problematik som kan tjäna på överföringar 
mellan vetenskapsstudier och kulturforsk
ning.
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knowledgecultures
Overlaps Between Cultural Studies
and Science Studies

This article traces overlaps between cultural stud
ies and science studies, suggesting the migration of 
knowledge and culture as a common theme. Both 
fields have addressed travelling cultures and shared 
the idea that transportation also always means 
transformation. Knowledge and culture are both 
local and global. The article also indicates how the 
two fields have understood power and nonelite 
groups differently. In closing, the article suggests 
that a future challenge for both fields is to under
stand the effects of migrating western techno
science to future generations.



pänningen mellan kultur och samhälle, eller 
kultur och vardagsliv, eller ”det snäva” och ”det 
vida” kulturbegreppet, är något som uppmärk-
sammats kontinuerligt inom den akademiska 

världen sedan 1960-talet. Trots det framstår forskningen 
inom området som något som skett sporadiskt, ryck- och 
punktvis, och med marginaliserad status oavsett vilket 
ämne den utförts i. Här behövs en forskning som med 
utgångspunkt i empiri kan formulera nya begrepp och 
modeller för att utveckla fältet. För trots medvetenhet 
om fenomenet finns det fortfarande en polarisering mel-
lan å ena sidan en estetiskt formulerad forskning om 
konstarter med verk, konstnär och genre i centrum och 
samhället som en möjligen närvarande men oftast opro-
blematiserad kuliss, och en forskning med samhälls-
vetenskapliga och kulturpolitiska frågeställningar där 
konstverkens innehåll och betydelser alltför ofta reduce-
ras till kulturvanestatistik. Kort sagt, studiet av samspe-
let mellan kultur och samhälle behöver utvecklas mer.

En av de möjliga vägarna att gå vill jag kalla kultur-
livets etnografi, det vill säga att beskriva kulturlivet som 
en mängd av olika processer och olika f löden (av konst-
verk, människor, uppmärksamhet, pengar och andra re-
surser), med sin egen vardag, organisationsformer och 
egna logiker. Etnografi blir i detta sammanhang att utgå 
från beskrivningar av agerande individer och konkreta 
situationer, och relatera dem till en mer övergripande 
samhällsanalys. Men i en sådan etnografi måste också 
ingå att studera förväntningar på konstverkens form 
och innehåll, det vill säga de estetiska normer som den 
aktuella konstproduktionen och -konsumtionen skapas 
inom eller i relation till.

Vi har inom forskningsprogrammet Musikskapandets 
villkor – mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik1 ar-
betat med några frågeställningar som är relevanta i detta 
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sammanhang, och programmet kan där-
för ses som ett pilotprojekt. Här har vi 
främst studerat musikskapare som betonar 
den konstnärliga dimensionen före den 
ekonomiska – eller snarare, förväntas göra 
det; vad som förenar dem (tonsättare, 
jazzmusiker, folkmusiker, singer/song-
writers, rockmusiker etc.) är att de som 
individer eller representanter för katego-
rier placeras in i sammanhang där kultu-
rellt kapital är giltigt och popularitet och 
kommersiella logiker har underordnad 
betydelse.

En frågeställning är i vilka situationer 
som musik ”görs” – det vill säga, vilka 
sammanhang ska musiken skapas för och 
uppmärksammas inom, och vilka är de 
betydelsefulla aktörerna? Här inbegrips 
både konserter, festivaler, radioprogram 
(och det handlar om ”rätt” konserter etc!), 
men också omskrivandet på kultursidor, 
inkludering i musikhögskolors verksam-
het och kulturrådets utlysningar och för-
delningar.

En följdfråga handlar om vilken musik 
som blir möjlig att skapa för dessa situa-
tioner och inom dessa relationer. Här 
finns både de möjligheter och begräns-
ningar som det fysiska rummet och den 
aktuella tidsrymden erbjuder, men också 
betydelsen av tillgängliga personresurser 
– och särskilt viktigt är vilka förvänt-
ningar som finns på vilka egenskaper 
musi ken ska förmedla. Här blir bilden 
varie rande med olika musikgenrer (jazz, 
folk musik, modern konstmusik . . .) vad 
gäller t.ex. traditionsmedvetenhet, virtuo-
sitet, formell stringens; det avgörande är 
att konstverket måste uppfylla yttre för-
väntningar, inte minst gällande viss origi-
nalitet.

En frågeställning handlar om hur indi-
viden etablerar sig som aktör på fältet, och 
fortsätter att kvalificera sig. Vårt samhälle 

premierar individuell originalitet hos 
konstnärer, samtidigt som de förutsätts 
tala för och till andra. Denna frågeställ-
ning leder både till frågor om hur indivi-
duell stil och personlig utveckling förut-
sätts vara synliga i individens samlade 
produktion, och frågor om hur musikska-
parens relation till sin publik ser ut.

För musik, och på samma sätt för andra 
konstarter, kan man alltså ställa frågor om 
konstens materialisering, dess materiella 
förutsättningar och mänskliga aktörer, i 
relation till system av värderingar som den 
existerar i relation till – vilket innefattar 
såväl värderingar om konstnärlig form 
som om konstens roll i samhället.

Det finns också frågeställningar av mer 
generell karaktär som är viktiga att upp-
märksamma med ett helhetsperspektiv på 
kulturlivet. Inte minst jämförelser mellan 
olika konstarter (och dessutom, skapandet 
av olikhet bakom olika ”arter” inom kon-
stområdet) kommer att vara värdefulla. 
Hur definieras ”kulturlivet” – inte så 
mycket en fråga om att avgränsa ett forsk-
ningsobjekt, men snarare ett problem att 
utforska: hur konstrueras ”kulturlivet” 
 genom kulturpolitik, kulturjournalistik, 
högre och lägre utbildning, i de dagliga 
kulturevenemangen och vilka människor 
och vilka konstnärliga former inkluderas 
och exkluderas? Vidare: hur kvalificerar 
något som en konstart, och hur kvalifice-
rar den i sin tur för en plats i kulturlivet – 
och på vilken nivå? Och: när är det viktigt 
att upplösa gränserna mot massmedial 
populärkultur och amatörbaserad folklig 
kultur, och när och hur återupprättas 
dessa gränsdragningar?

Den teoretiska grunden för mitt reso-
nemang innehåller inte några avancerade 
överraskningar, utan handlar om att foga 
samman två traditioner – den samhälls-
vetenskapliga med Howard Beckers art 
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world – begrepp och Pierre Bourdieus 
modeller för kulturens fält och konstens 
regler, och de estetiska vetenskapernas 
genre-, form- och perfomanceanalyser 
(Briggs & Bauman 1992; Dowd, Steven-
son & Strong 2006; Schechner 1988).

Avslutningsvis vill jag peka på ett par 
fallgropar inom denna typ av forskning. 
Ett återkommande problem i diskussioner 
av ”kultur och samhälle” är risken för re-
duktionism – där en färdig samhällsanalys 
är utgångspunkt och det konstnärliga ska-
pandet blir bekräftelser och illustrationer 
av något redan etablerat. Här är då värt 
att poängtera konstens karaktär av möj-
ligheternas rum, där alternativa positioner 
och praktiker kan gestaltas och därige-
nom bli tillgängliga att tänka som sam-
hälleligt möjliga; konsten är inte självklart 
något som reflekterar samhället, utan kan 
lika gärna vara plats för reflektion över 
samhället.

En annan risk som är närliggande den 
förra är tendensen att uppfatta alla konst-
närliga uttryck som grundade i realismens 
modus, vilket både kan få till resultat att 
ironi, fantasi, dystopi etc missas i analy-
sen. Tendenserna att substituera studiet av 
musik med studiet av musikens sångtext 
– och låtsas som att all instrumentalmusik 
inte existerar – eller att enbart uppmärk-
samma föreställande bilder och dansut-
tryck är del av samma felgrepp.

Not

1 Programmet löper 2009–2013 och är ett sam-
arbete mellan Umeå universitet, institutionen för 
kultur- och medievetenskaper och Statens Mu-
sikverk, Svenskt Visarkiv. Projektet är finansierat 
av Vetenskapsrådet; deltagare är Alf Arvidsson 
(projektledare), Susanne Holst och Marika Nord-
ström, Umeå och Dan Lundberg, Svenskt Visar-

kiv – dessutom har Ingrid Åkesson haft en post-
doc-tjänst vid humanistiska fakulteten i Umeå 
kopplad till projektet. Se presentation på http://
www.kultmed.umu.se/om-institutionen/perso-
nal/alf-arvidsson/musikskapandets-villkor/.
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Summary

An Ethnography of Culture Life

This article proposes intensified studies in “culture 
life” or “the Arts” by way of an ethnography in-
spired by Howard Becker’s model of Art Worlds 
and focusing on how, where and by whom arts are 
made. This includes the situation where artists, 
brokers, audiences and critics meet but also the in-
clusion in criticism, academic education and art 
grants systems. A focus on situations would take 
notice of how the premises and present actors in 
the situation put limitations on but also can be 
seen as productive forces making art works possi-
ble and affecting their formal structures. Further-
more, a comparative perspective on how arts using 
different media and affecting different senses are 
put on equal standing within a “high culture” con-
cept is important in order to grasp the position of 
the arts in society today.



kulturforskningen trampas breda stigar upp där 
discipliner möts och välbekanta idéer trängs. Men 
hur ser det ut på ställen som hamnar vid sidan om? 
Vi börjar med en av de mest trafikerade korsning-

arna, för att sedan söka upp ensligare ställen.
Att gång på gång läsa om en värld stadd i konstant 

förändring, där allt fast förflyktigas och ingenting förblir 
detsamma, kan skapa en viss matthet. I denna förföriska 
berättartradition beskrivs dagens samhälle ofta i termer 
av en ständigt ökande individualism och fragmentering 
av sociala världar. Traditionella gemenskaper och delade 
föreställningsvärldar löses upp, klass och andra former 
för kollektivism ersätts av en brokig mängd livsstilar.

Det är uppenbart att scenarier som dessa fångar ten-
denser i samtiden, men de innebär även starka överdrif-
ter och svepande generaliseringar, som ofta återfinns i 
den knepiga genre som kan kallas ”Vart är samhället 
på väg?” För vem och var, när och hur, stämmer sådana 
diagnoser av det västerländska samhället?

Länge har kultur- och samhällsforskare liksom me-
dierna betonat det dramatiska och iögonenfallande i till-
varon. Vad skulle hända om vi i stället lämnade strålkas-
tarljuset och gav oss ut på kulturforskningens bakgårdar 
för att leta efter det som hamnat i skuggan? Där möter vi 
kanske många av de små oreflekterade praktiker som i 
all sin skenbara obetydlighet ”gör samhället möjligt” som 
Georg Simmel (1910) en gång uttryckte det.

På dessa bakgårdar finner vi mycket av vad kulturhi-
sto rikern Fernand Braudel en gång kallade ”la longue 
durée”, underströmmarna av stark kontinuitet i historien. 
Därför bör vi pröva att vända blicken mot de processer 
som skapar varaktighet i människors vardag. Slående 
många livsformer och kulturella fenomen visar faktiskt 
en påfallande överlevnadsförmåga. Här krävs ett histo-
riskt perspektiv i nutidsanalysen.
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Då finner man till exempel att männi-
skors dygnsrytm, arbetspendlande, hem-
aktiviteter och sociala kontaktnät uppvisar 
mycket större stabilitet än väntat. Var-
dagslunken har en förbluffande seghet. 
För att förklara detta krävs en bred analys 
av de både stora och små samhällsproces-
ser som oupphörligt reproducerar status 
quo. Vad är det som händer när ingenting 
tycks ske?

Problemet med alla dessa vardagliga 
händelseförlopp är att de ofta inte ter sig 
lika spännande som mer händelserika för-
ändringar. Ett sådant synsätt missar den 
centrala roll som det alldagliga har för att 
återskapa eller utmana ojämlikheter base-
rade på till exempel klass, genus och etni-
citet. Makten trivs bra i situationer där 
den inte ifrågasätts.

Därför finns det all anledning att ge sig 
ut och leta i olika skrymslen efter det som 
inte låter sig fångas i väletablerade kate-
gorier. Mycket av det bara anas eller skym-
tar i ögonvrån – känslor, stämningar och 
tankar som glimtar förbi eller mer eller 
mind re systematiskt ignoreras. En sådan 
kulturforskning kräver nya begrepp, me-
toder och material.

 Under arbetet med en metodhandbok 
för studiet av det alldagliga (Ehn & Löf-
gren 2012) slogs vi av i vilken hög grad 
det skapas kreativa tvärvetenskapliga mö-
ten på detta fält. Här delar man ett ge-
mensamt intresse för att undersöka det 
som blivit så självklart att det ofta är svårt 
att sätta ord på. Olika teoretiska ström-
ningar korsar varandra, som postfenome-
nologi, praxeologi och ”actor-network 
theory” (ANT). Hit hör också ”non-re-
presentational theory” med sitt intresse 
för vardagens dynamik.

Det är särskilt tre saker som förenar 
dessa teorier. För det första en inriktning 
på vad människor gör och känner som lyf-

ter fram kroppen och sinnena. För det 
andra betonas hur den omgivande miljön 
och de fysiska tingen är medaktörer i so-
ciala aktiviteter. För det tredje analyseras 
kultur som upprepade handlingar i varda-
gens myller av verksamheter, snarare än 
som logiska system av koder och sym-
boler.

Dessa idéer är typiska för ”non-repre-
sentational theory”, som har utvecklats 
inom kulturgeografi av bland andra Nigel 
Thrift (2008). Det ”icke-representatio-
nella” syftar på det ordlösa i mänskliga 
handlingar. Språk och andra representa-
tioner är förstås fortfarande viktiga, men 
nu vill man gå vidare, mot mer undan-
skymda företeelser. Det innebär att det 
snarare handlar om en ”more-than-repre-
sentational theory”.

En konkret tillämpning av detta per-
spektiv är antropologen Phillip Vanninis 
mobilitetsstudie av färjetrafik mellan 
öarna på Kanadas västkust, ferry Tales 
(2012). Den handlar om hur kroppar tar 
plats, hur utrymmena på färjorna utnytt-
jas med hjälp av olika föremål och tekni-
ker, hur människor äter, sover, pratar och 
leker, likaså hur de skapar sina egna ruti-
ner och ritualer mitt i denna allmänna 
transportmiljö. Undersökningen visar 
också hur abstrakta begrepp som tid och 
plats blir verksamma genom fysiska rörel-
ser.

Det är på många sätt sedvanlig etno-
grafi och kulturanalys av samtal, ting och 
handlingar, men också något mer. Vanni-
nis teoretiska utgångspunkter ger honom 
redskap för att studera det som inte sägs 
och det som sker i det fördolda, som käns-
lor, fantasier och dagdrömmar. Hur upp-
fattar folk varandra ombord och vilken 
betydelse har vattnet, vädret och landska-
pet för upplevelsen av transporten? Van-
nini skildrar färjeresandet som en konstart 
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där det gäller att lära sig att passa tider, 
välja rätt fartyg på de olika rutterna, för-
driva väntan och kommunicera med andra 
passagerare.

Det öppna sökandet i den här formen 
av kulturforskning innebär att det inte är 
regler och strukturer som främst fångar 
intresset, utan det oförutsägbara i tillva-
rons f löden av händelser där människor 
oavbrutet lär sig olika färdigheter och for-
mar nya vanor. Trots alla rutiner som var-
dagen består av rymmer den även en stän-
dig improvisation. Därför är den något 
som om och om igen måste upptäckas och 
beskrivas med hjälp av skiftande metoder 
– även sådana som används utanför aka-
demin.

Inom flera av de forskningsinriktningar 
vi nämnt är det nämligen slående hur man 
gärna inspireras av konstnärlig verksam-
het och forskning som en alternativ form 
av kunskapssökande, till exempel genom 
dans, installationer och performans. 
Konst närernas uppgift att ifrågasätta kon-
ventioner, pröva egna vägar och spränga 
ramarna gör deras metodologi mer kaotisk 
och mystisk än forskarnas – även när den 
är som mest handgriplig. Deras speciella 
kombination av lössläppthet och hant-
verksmässig skicklighet innebär att lämna 
det vedertagna och ge sig ut i det okända. 
Den otryggheten kanske inte alla kultur-
forskare eftersträvar – kunskapssökandet 
är redan tillräckligt osäkert. Men om den 
ger tillfällen att hitta nya infallsvinklar är 
den värd att konfrontera.

När man som kulturforskare söker upp 

övervuxna bakgårdar och letar bland brå-
ten, som bara fått ligga där och bli alltmer 
osynlig, möter man paradoxen att det är 
just i studiet av det alldagliga som behovet 
av analytisk förnyelse blir uppenbart. Då 
kan lustfyllda tvärvetenskapliga dialoger 
uppstå kring viljan att överraska sig själv 
och andra med hjälp av oväntade ingångar, 
annorlunda material och metodologiska 
experiment.
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Summary

in the backyards of cultural research

In contemporary cultural studies there has been a 
marked focus on a modern world in f lux and trans-
formation. Life is often depicted in terms of an 
ever-increasing individualism and a constant frag-
mentation of social life and old collectives. This 
paper takes a critical look at this genre. What 
kinds of processes that create stability and conti-
nuity in people’s lives are overlooked or ignored? 
How can we develop interdisciplinary perspectives 
to capture such undercurrents in society, for exam-
ple seemingly trivial everyday routines?



lertalet av de humanistiska forskare som är 
verksamma utanför universiteten är knutna 
till något större arkiv, bibliotek eller museum 
– institutioner som åtnjuter ett relativt högt 
anseende i samhället, kanske inte minst på 
grund av att de historiskt sett har haft bety-

dande forskningsverksamhet och en stor andel dispute-
rad personal. Idag ser det annorlunda ut, och trots att 
forskning ofta ingår som ett grunduppdrag för dessa in-
stitutioner, torde det vara sällsynt att ett arkiv, bibliotek 
eller museum avsätter egna medel till egentliga forsk-
ningsprojekt. Under senare år har bland andra Riksban-
kens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien medverkat 
till ett antal riktade satsningar för att knyta f ler forskare 
och mer forskning till ABM-sektorn. Avsikterna har 
främst varit att höja kompetensen och öka forsknings-
verksamheten vid de aktuella institutionerna, men också 
att uppmärksamma exempelvis museernas föremålssam-
lingar som ett jämförelsevis försummat forskningsmate-
rial. En stor del av den forskning som idag bedrivs vid 
ABM-institutioner är alltså externfinansierad, och har i 
sedvanlig konkurrens erhållit anslag från de stora forsk-
ningsfinansiärerna.

Forskning som bedrivs vid ett museum, arkiv eller 
bibliotek ska givetvis inte skilja sig kvalitativt från forsk-
ning vid universitet och högskolor. Tidigare försök att 
framhålla museiforskning som en särart, med speciella 
villkor och mål, har möjligen haft en kvardröjande nega-
tiv effekt på föreställningen om vad forskning vid museer 
är och kan vara, trots att idén saknar reella förutsätt-
ningar i dagens forskarsamhälle. Samtidigt är det på 
många sätt annorlunda att vara verksam som forskare ut-
anför universitetsvärlden än inom densamma. Min egen 
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erfarenhet efter två år som forskare vid ett 
museum är att skillnaderna ibland är på-
tagliga, ibland subtila.

Till det subtila hör hur man uppfattas 
som forskare, både på arbetsplatsen och i 
universitetssammanhang. Man är något 
annat. Särskilt inom vissa discipliner är 
det fortfarande ovant att en forskare kan 
ha en annan hemvist än ett universitet. 
När jag tidigare i år var anlitad som fa-
kultetsopponent, bad ordföranden att få 
presentera mig som knuten också till det 
universitet jag tidigare varit anställd vid, 
eftersom han befarade att auditoriet an-
nars skulle ifrågasätta museitillhörighe-
tens legitimitet. Att vara verksam utanför 
universitetet kan förstås ha betydelse för i 
vilka nätverk och sammanhang man kom-
mer att ingå, men framför allt påverkar 
det möjligheterna till meritering och fort-
satt akademisk karriär. Särskilt svårt att 
tillgodose är en pedagogisk erfarenhet 
som kan sägas motsvara undervisning på 
högskolenivå. Visst finns det andra möj-
ligheter att arbeta med pedagogiska upp-
gifter, men då rör det sig om verksamheter 
för vilka universitetens nämnder och sak-
kunniga saknar rutiner att bedöma. Ingen 
av dessa aspekter av att vara verksam utan-
för universitetet är nödvändigtvis ett pro-
blem, så länge man är medveten om vad 
de betyder för framtidsutsikterna. Men att 
vara forskare vid ett arkiv, bibliotek eller 
museum påverkar i viss mån också vad 
man väljer att forska om, hur man gör det, 
och vilka verktyg man har till sitt förfo-
gande.

En anledning till att jag själv sökte mig 
till ett museum, var att jag uppfattade 
museet som en vetenskapligt neutral eller 
öppen plats. Visst finns det historiska 
kopplingar mellan enskilda museer och 
universitetsämnen – Nationalmuseum och 
konstvetenskapen, Nordiska museet och 

etnologin, Historiska museet och arkeo-
login, och så vidare – men dessa samband 
är inte längre formella på samma sätt som 
de har varit. Efter att ha disputerat vid en 
tvärvetenskaplig institution upplevde jag 
en viss hemlöshet i det akademiska land-
skapet – vid universiteten är de genuint 
tvärvetenskapliga miljöerna få, och att 
söka sig till en traditionellt disciplinär in-
stitution framstod inte som något alterna-
tiv. Ett större museum, inte minst ett kul-
turhistoriskt sådant, är också en i f lera 
avseenden utmärkt plats för tvärveten-
skaplig kulturforskning, i synnerhet med 
historisk inriktning. Museet rymmer i sig 
en ABM-sektor i miniatyr, med arkiv, 
bibliotek och föremålssamlingar. Tillsam-
mans förmedlar de ingångar till förflutna 
mediesystem som i text, bild och föremål 
gör traditionella disciplingränser obsoleta, 
samtidigt som en problemorienterad forsk - 
ningsfråga bryter upp de sätt på vilka dis-
kursiva och materiella källor har kategori-
serats och ordnats. Materialet uppmanar 
konkret till ett tvärvetenskapligt förhåll-
ningssätt, och forskning i en sådan miljö 
kan därför bidra såväl analytiskt som em-
piriskt med nya perspektiv och kunska-
per.

Alla är överens om att forskning vid 
andra samhällsinstitutioner inte generellt 
kan avvika kvalitativt från forskning vid 
universiteten. I en rapport från 2009 om 
forskningen vid svenska ABM-institutio-
ner konstateras också att kvaliteten är 
jämförbar (Lihammer). Trovärdigheten i 
denna slutsats begränsas tyvärr något av 
att undersökningen initierades och ge-
nomfördes i museiregi. Därtill råder fak-
tiskt sämre förutsättningar vid dessa insti-
tutioner för en fortlöpande utveckling och 
kvalitetsgranskning av pågående forsk-
ningsprojekt. Forskargrupperna vid de 
en skilda institutionerna är alltför små för 
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att erbjuda en kritisk massa och utgöra 
underlag för fruktbara seminariekulturer. 
Med tanke på i synnerhet museernas 
funktion som ideologiproducenter är 
denna brist på institutionaliserat tvivel 
kanske särskilt problematisk.

Ett annat problem som inte har upp-
märksammats men som med säkerhet 
kommer att få konsekvenser för ABM-
institutionernas möjligheter att framdeles 
rekrytera forskare och förvalta forsknings-
anslag, är den nuvarande avsaknaden av 
tillgång till internationella artikel- och 
tidskriftsdatabaser, något som är en na-
turlig del av universitetsforskningens in-
frastruktur. Det handlar om tillträde till 
publikationer som vi inte bara förväntas 
publicera oss i, utan om hela forsknings-
fält som vi måste förhålla oss aktivt till. 
Utan detta riskerar forskning vid andra 
institutioner att marginaliseras ytterligare 
i nationell och analog riktning, och det är 
inte orimligt att anslag från åtminstone 
större forsk ningsfinansiärer kommer att 
frysa inne. Den konkurrensfördel som 
kulturarvsinstitutionerna har idag gent-
emot universitetens astronomiska omkost-
nadspåslag räcker inte om forskning ska 
förbli forskning. Förvaltning av forsk-
ningsanslag kan inte bara vara ett admi-
nistrativt åtagande, utan måste inbegripa 
en teknisk och social infrastruktur som 
möjliggör kreativa processer och säkerstäl-
ler forskningens kvalitet.

Det vore en verklig förlust såväl för 
ABM-institutionerna som för forskarna 
och forskarsamhället om inte forskning 
även fortsättningsvis kunde bedrivas vid 
andra institutioner än universitet och hög-
skolor. Men då krävs att kulturarvsinsti-

tutionerna själva inser forskningens värde 
och visar större engagemang samt, vilket 
även understryks i den utvärdering av 
ABM-postdokprogrammet som presente-
rades hösten 2012, förbättrar och formali-
serar samverkan med universitet och uni-
versitetsbibliotek.
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Summary

The museum – a refuge for Interdisciplinary
research or a Cheap Academy?

Most scholars within the humanities not employed 
at a university or university college, are engaged as 
researchers at museums, archives or libraries. Due 
to their wide-ranging collections of empirical data 
and the persistent lack of truly interdisciplinary 
departments at Swedish universities, these institu-
tions have great potential to serve as locations for 
innovative cultural research. However, although it 
is generally agreed that there can be no significant 
difference in quality between research at universi-
ties and research at other institutions, research 
units at museums, archives and libraries currently 
lack equivalent resources for critical assessment as 
well as access to full text data bases. In order to live 
on as research units and to comply with the stand-
ards of university based research, the institutions 
need to seek collaboration with universities and 
university libraries.



onst, kultur och humaniora å ena sidan, före
tagsekonomi å den andra; jag har alltid för
sökt kombinera de två, i forskning såväl som 
undervisning. Det har varit fruktbart, men 

inte alltid lätt. För trots allt handlar det, åtminstone del
vis, om två olika kunskapsområden, två olika kunskaps
kulturer.

På ett personligt plan har jag älskat rörelsen mellan de 
två. De år då jag parallellt har undervisat på Handels
högskolan i Stockholm och Konstfack, har jag njutit av 
att sätta samma bok, fallstudie eller fråga i händerna på 
de olika studentgrupperna och se hur de tar sig an upp
giften. Det enda tråkiga är att resultatet alltför ofta har 
blivit förutsägbart.

Grovt generaliserat har de blivande ekonomerna re
spektive de blivande konstnärerna, konsthantverkarna 
och formgivarna ofta reagerat på helt motsatt vis. Den 
normativa läroboken som älskats av ekonomerna för att 
den är ”tydlig och konkret”, har avskytts på Konstfack 
för att den är så ”förenklad och ointressant”. Medan eko
nomistudenterna har ägnat sig åt att hitta exempel på 
utvecklingen, har konstfackstudenterna tagit tankarna 
som utgångspunkt för att hitta nya sätt. Det är som om 
de förstnämnda har velat praktikpröva de teoretiska tan
karna, medan de andra har använt dem som en språng
bräda för att skapa nya praktiker. Lite skämtsamt brukar 
jag säga att medan handelsstudenterna ser bakåt, mot 
den beprövade erfarenheten, ser konstfackstudenterna 
gärna framåt.

För att inte tala om vad som händer när man närmar 
sig ämnet entreprenörskap. Handelsstudenterna börjar 
inte så sällan utifrån; de hittar ett tomrum på markna
den och bygger sedan sina affärsplaner utifrån det. Men 
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när jag frågar dem om det är just det tom
rummet de vill ägna sitt liv åt att fylla, har 
de inte alltid ett svar. Den frågan har de 
inte ställt sig.

Konstfackstudenterna gör tvärtom; de 
vet precis vad de vill och varför de vill det, 
men de slarvar ibland med analyserna. 
Inte så sällan tror de, utan att riktigt ha 
undersökt det, att de är ensamma om sin 
idé, och ofta har de ingen aning om så
dant som prisbild och annat, som kan vara 
bra om man ska skapa hållbara affärsmo
deller.

Samtidigt finns det förstås också likhe
ter mellan grupperna, inte minst i deras 
driv och ständiga önskan om att handla; 
agera snarare än att enbart reflektera.

Just kombinationen av att på ett plan 
vara lika, och på ett annat komplettera 
varandra, gör att det är vansinnigt kul att 
sätta ihop de två grupperna och låta dem 
lära av varandra.

De senaste tre åren har till exempel vi 
på Handelshögskolan samarbetat med 
Dans och cirkushögskolan samt Cirkus 
Cirkör kring en gemensam kurs för eko
nomistudenter och cirkusartister. Under 
fem veckor har studenterna fått såväl teo
retiska lektioner som praktiska övningar. 
De har fått bidra med kunskaper till var
andra. Cirkusartisterna har tränat han
delsstudenterna i sådant som att stå på 
scen, improvisera, samarbeta, med mer, 
alltmedan handelsstudenterna har hjälpt 
till att hitta nya arenor för artisterna, för
packa deras kunskap och ta fram affärs
planer och liknande. På så sätt har båda 
grupperna fått möjlighet att se vad de kan 
bidra med på andra arenor än de traditio
nella, samtidigt som de också fått nya 
perspektiv på den egna verksamheten.

Viktigast av allt har dock själva mötet 
varit. Inte minst vittnar handelsstuden
terna, som fått skriva essäer om sina erfa

renheter, om att diskussionerna ofta tagit 
en närmast existentiell karaktär. Vad är 
det som gör att man väljer att bli clown 
kontra konsult? Vad får en att riskera livet 
i en trapets, och hur förhåller sig det risk
tagandet i näringslivet? Hur balanserar 
man på en lina, och i  livet?

Att läsa dessa essäer visar inte minst på 
brister och svagheter i den traditionella 
ekonomiutbildningen. Enligt studenterna 
saknas till exempel utrymme för mer exi
stentiella frågor om mening och syfte med 
det man gör. Därmed är det också svårt 
att hitta sina egna drivkrafter. Risker är 
något man lär sig att undvika och kreati
vitet uppmuntras sällan, trots att alla talar 
om hur viktigt det är.

En del av diskussionerna kom att 
handla om varför man valt att bli ekonom 
respektive artist. Motivationen att läsa på 
Handelshögskolan var inte sällan extern; 
man gjorde det för att man hade höga be
tyg och för att vara säker på att få arbete 
med hög lön. Återigen handlade det alltså 
om något som kom utifrån, snarare än 
inifrån. Alltmedan cirkusartisterna inte 
hade valt att bli artister för att det gav sta
tus eller något sådant, utan för att de äls
kade att utöva sin konst. Deras drivkraft 
eller motivation kom främst inifrån.

Just detta tog många av handelsstuden
terna fasta på och ägnade sedan tid åt att 
fundera över vad de själva hade ett pas
sionerat förhållande till. Några startade 
till och med egna företag efter kursen, för 
att få ägna sig åt det som de själva brann 
för. Lustigt nog, och tvärtemot hur det 
brukar låta i det politiska samtalet, var det 
alltså inte ekonomerna som lärde artis
terna att tänka entreprenöriellt, utan sna
rare tvärtom.

Därför är det förvånande att höra hur 
man i det politiska samtalet resonerar 
kring entreprenörskap i konstnärliga ut
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bildningar; som om det skulle handla om 
att lära sig att starta företag, sköta bok
föring och skapa affärsplaner, och att det 
skulle vara ekonomer som står för den 
viktigaste kunskapen. Det är kanske en 
aspekt, men det är knappast den vikti
gaste.

Själv har jag valt att bygga mina entre
prenörskapskurser på Konstfack kring 
mottot ”kritiskt och pragmatiskt”. Vi läser 
teoretiska texter och analyserar kritiskt 
den politiska diskursen, vi lär oss model
ler och metoder samt tränar oss bland an
nat i presentationsteknik. Vi besöker olika 
sorters företag och föreningar och gör 
också våra egna fallstudier inom respek
tive bransch. Massvis av tid ägnas åt stu
denternas egna idéer och självfallet försö
ker vi bygga affärsmodeller runt dem, men 
lika viktigt är att diskutera såväl psykolo
giska som ideologiska aspekter. Likaså 
bjuder vi in såväl riskkapitalister som 
branschkunniga för att ge feedback på 
idéerna, men vi ägnar oss också åt att 
själva bidra på andra arenor än de traditio
nella, för att bredda horisonten av möjlig
heter.

I korthet försöker vi alltså balansera 
mellan olika kunskapsområden; både 
plocka in det ekonomiska, men också det 
som kan kallas humanistiskt, och hela 
 tiden utgå från och förankra det i studen
ternas konstnärliga praktik.

Att jag själv är ekonom skulle kunna 
vara skadligt, men har en fördel. Jag kom
mer från en annan kunskapskultur, med 
andra pedagogiska metoder. Och just fö
retagsekonomin är, skulle jag våga påstå, 
långt framme vad gäller innovativa, peda
gogiska metoder: levande fallstudier, re
flekterande team, projektprocesser, efter
läsningar och annat, som inte verkar vara 
lika vanligt förekommande i konstnärliga 
och humanistiska utbildningar.

Pedagogiken är också en av de saker 
som brukar lyftas fram som en av styr
korna i ekonomiutbildningar. Däremot 
har de, speciellt på senare tid, fått kritik 
för att studenterna saknar bildning, inte 
lär sig att se saker ur olika perspektiv och 
inte ges utrymme att reflektera över me
ningen med allting. De anses helt enkelt 
sakna en humanistisk grund.1

Här finns det alltså möjligheter till 
samarbeten framöver mellan de två kun
skapsområden jag inledningsvis skisserade 
– och det behövs. Ja, man skulle önska sig 
att frågan om vad ekonomer och andra 
professioner behöver i form av kunskap 
om konst, kultur och humaniora skulle få 
lika hög prioritet, som den om att lära 
konstnärer, humanister och andra entre
prenörskap och ekonomi.

Fotnot

1 Colby, A., Ehrlich, T., Sullivan, B., & Dolle, 
J. 2011. rethinking Undergraduate Business 
Education: Liberal Learning for the Profession. 
San Francisco: JosseyBass.

Summary

Clown or Consultant?
Cross-pollination Between arts
and Business Education

The article is a personal account of the author’s ex
perience of teaching at both an arts and a business 
school, and of sometimes bringing the arts and the 
business students together in the classroom. Some
times the outcomes are rather predictable, as when 
the artists look more inside and towards the future, 
while the business students tend to look more out
side and towards the past. Other times the results 
are less in line with what politicians and others 
might believe, as when it is the business students 
that learn entrepreneurial thinking from the art
ists, and not necessarily the other way around.



värvetenskap är ett attraktivt ord. Det antyder nya 
infallsvinklar och en kreativ syntes av olika veten
skapliga kompetenser. Tvärvetenskap ses som lös
ningen där traditionella discipliner inte förmår 

skapa något nytt. Därför uppmuntras tvärvetenskap, inte 
bara i retorik utan ibland även i finansieringspraktik.

Vi arbetar i ett tvärvetenskapligt projekt finansierat 
med ett stort antal miljoner kronor av ett av de större 
svenska forskningsråden. Projektet löper över fyra år, 
spänner över tre fakulteter och inkluderar fyra doktoran
der och en postdoktor utöver delfinansiering för fem 
 seniora forskare. Problemområdet har hög samhällsrele
vans och det finns legitima krav på resultat från såväl 
fältet som myndigheter. Samtidigt har projektet efter tre 
år inte producerat någon tvärvetenskaplig output, ingen 
sådan finns inom synhåll och intresserade myndigheter 
har ifrågasatt projektets syfte och effektivitet.

Vi är båda samhällsvetare, en av oss kulturgeograf och 
den andra sociolog. Övriga projektdeltagare är naturve
tare och nationalekonomer. Problematiken som projektet 
behandlar karaktäriseras av en hög grad av social kom
plexitet. Projektets naturvetare sysslar inte med social 
komplexitet och deltagarna från ekonomisk vetenskap 
modellerar scenarier som för att fungera kräver att social 
komplexitet reduceras till ett minimum. Så fungerar 
dessa vetenskaper så som vi kommit i kontakt med dem 
inom projektet, och detta värderar vi inte. Vad vi vill re
flektera över är istället hur forskare vars studieobjekt är 
social komplexitet kan kommunicera och producera nå
gonting konstruktivt tillsammans med forskare som inte 
hanterar social komplexitet i sin vetenskapliga praktik? 
Denna reflektion är därmed självcentrerad, och det är av 
nödvändighet som vi bara kan redovisa våra egna upp

t
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levelser av tvärvetenskapligt arbete. Efter 
att ha presenterat våra erfarenheter av 
tvärvetenskapens problem och möjlighe
ter på en metodkonferens, uppfattade öv
riga projektdeltagare att vi stereotypise
rade deras respektive kompetenser och 
vetenskapsteoretiska grunder. Så var inte 
fallet, men konsekvensen blev att vi inte 
har våra kollegors tillåtelse att använda 
projektets diskussioner eller dialoger för 
att analysera den tvärvetenskapliga pro
cessen. Vi kan berätta hur vi själva upp
fattar situationen, men vi kan inte belägga 
det med citat eller ordväxlingar.

Vi verkar båda sedan tio år tillbaka på 
en tvärvetenskaplig institution. Vi har 
medarbetare som disputerat i företagseko
nomi, kulturgeografi, sociologi, etnologi, 
historia och humanekologi. Vi har upplevt 
hur den tvärvetenskapliga praktiken i un
dervisning och forskning är kaotisk och 
innebär kontinuerligt hårt arbete under 
långa tidsperioder för att ge resultat. Som 
kontrast till detta kaos har vi båda stund
tals kommit att uppfatta traditionellt di
sciplinbundna vetenskaper som jämförel
sevis stagnanta. Upplevelsen av arbetet i 
vårt tvärvetenskapliga forskningsprojekt 
går emellertid inte att placera på skalan 
mellan kaos och stagnation. När vi till
sammans försökt benämna hur vi uppfat
tar hur projektets tvärvetenskapliga ambi
tioner utvecklats, landar vi i begrepp som 
”fruset” eller ”koma”. För att tina upp eller 
möjligtvis chockstarta projektets utveck
ling har vi därför initierat och fått se re
sultatet av två processer. Den ena fokuse
rade på metodologiskt samarbete och den 
andra på analytisk diskussion.

Det första initiativet gällde konstruk
tionen av en kvalitativ enkät. Vår utgångs
punkt var att det fanns tre olika typer av 
kompetenser som kunde bidra: den be
rörda myndighetens, de övriga projekt

deltagarnas och våra egna. Myndigheten 
reglerar fältet genom att implementera 
nationell lagstiftning och övriga projekt
deltagare har kunskap om fältet utifrån 
sin respektive tidigare forskning i biologi 
och ekonomi. Själva har vi bara kunskap 
om fältet utifrån genomförda intervjuer, 
alltså en kvalitativ respondentbaserad 
kunskap jämfört med myndighetens och 
de övriga deltagarnas expertkunskaper. 
Hur kunde vi utnyttja detta på ett kon
struktivt sätt?

I ett första steg bad vi myndigheten 
formulera vilka problem som uppfattades 
som mest prioriterade ur ett styrningsper
spektiv. Denna information använde vi i 
ett andra steg för att samla övriga projekt
deltagare med syfte att formulera tio kva
litativa frågor på ett sätt som responden
terna skulle finna begripligt. Efter att ha 
skickat ut och fått tillbaka enkäten, an
vände vi vår egen specifika vetenskapliga 
kompetens för att sammanställa och ana
lysera det kvalitativa materialet. Resulta
tet blev följande: myndigheten hjälpte mer 
än gärna till att identifiera och prioritera 
problem. Samarbetet med övriga projekt
deltagare att formulera kvalitativa enkät
frågor var konstruktivt och oproblema
tiskt. Materialet som enkäten gav oss var 
rikt, komplext, värdefullt, intressant och 
relevant för projektets frågeställning. Den 
slutliga sammanställningen var efterläng
tad av både myndigheten och responden
terna.

Kan analys rädda tvärvetenskapen?

Det andra initiativet var en inbjudan från 
oss två till övriga projektdeltagare att dis
kutera hur vi arbetar analytiskt som sam
hällsvetare. Detta hade varit ett återkom
mande önskemål från deras sida. I en 
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socialkonstruktivistisk studie visade vi 
hur ett av forskningsprojektets centrala 
begrepp gavs mening i social interaktion. 
Materialet vi analyserade inkluderade ett 
uttalande av en av projektdeltagarna som 
uppträtt som expert – inte som projekt
deltagare – i ett offentligt sammanhang. 
Personens deltagande i forskningsprojek
tet var från början ett resultat av just denna 
expertis. Vi delade ut vår artikel till pro
jektkollegorna och bad om respons.

Responsen vi fick var oväntad. En av 
projektdeltagarna från naturvetenskap 
förstod vår metodik som otillförlitlig och 
våra slutsatser som ogrundade. Kollegan 
vars uttalande vi använt i analysen ville att 
vi skulle stryka den delen av vårt argu
ment helt och hållet. Tillsammans gjorde 
dessa kollegor tydligt att de ansåg att vår 
metodik saknade vetenskaplig integritet. I 
praktiken ville de aktivt gå in och ändra i 
vår text utifrån sina egna vetenskapsteore
tiska förutsättningar.

Var räddar man
ett tvärvetenskapligt projekt?

Resultatet av vårt tvärvetenskapliga sam
arbete på metodnivå var konstruktivt. Re
sultatet av försöket med diskussion på en 
analytisk nivå var katastrofalt och hotade 
att stjälpa projektet. Vilka slutsatser kan 
vi dra av detta?

För det första så är det tydligt att kom
binationen av olika sorters kunskap och 
kompetens i ett tvärvetenskapligt projekt 
väcker frågor om vetenskaplig etik, inte
gritet samt validitet i metod, analys och 
tolkning. För det andra visar vår erfaren
het att samarbete kring metodfrågor kan 
vara ett sätt att få olika typer av kunskap 
att kommunicera på ett konstruktivt sätt. 
Här hade den utomstående myndigheten 

en medlande funktion som vi uppfattade 
som central för det lyckade resultatet. För 
det tredje upplever vi att utsagor om fältet 
grundade i en analys aktiverar en skarp 
konkurrens mellan olika kompetenser. I 
vårt fall yttrade detta sig som ett starkt 
ifrågasättande av samhällsvetenskaplig 
forskning och tvivel huruvida vår forsk
ning hade med projektets frågeställning 
att göra.

Sammantaget säger våra erfarenheter 
att en högprioriterad fråga inom tvärve
tenskapliga projekt bör vara att inte låta 
en naiv tro på tvärvetenskaplig potential 
vara den ledande principen i arbetet. 
Tvärtom, en sund skepsis till vilka resultat 
tvärvetenskap kan leda till är ett bättre 
utgångsläge. Att tidigt försöka definiera 
var, hur och varför tvärvetenskapliga an
strängningar kan vara realistiska blir där
med såväl ett medel som ett mål för fram
gångsrikt samarbete. Tvärvetenskaplighet 
bör därför inte alltid mätas i termer av an
tal publikationer eller antal författare per 
publikation. Att analysera den tvärveten
skapliga processen som sådan kan ge nog 
så viktiga insikter för att kunna kallas ett 
lyckat tvärvetenskapligt resultat.

Summary

transdisciplinarity in a transdiscilinary project?

Transdisciplinary research has positive connota
tions, but it is seldom discussed where and how in 
a research process transdisciplinarity actually 
works. We ref lect over two initiatives to gain ad
vantages from different competences in a trans
disciplinary project. The first initiative concerned 
methodological collaboration and was successful. 
The second aimed to initiate a discussion on social 
science modes of analysis. This initiative was a dis
aster. We conclude that it is important not to have 
naive expectations of transdisciplinary research 
since it raises issues of theory of science, ethics, va
lidity and integrity.



tt förnya universitetsutbildningen låter för de 
f lesta troligen som någonting bra och önsk
värt. Men vad innebär förnyelsen? Är för
nyelsen bra i sig, dvs. är det alltid bra att 

någon ting utvecklas vidare mot nya mål, även om ut
bildningen kanske råkar fungera bra? Är det med andra 
ord alltid bra att söka sig vidare, helst förstås utan att 
riskera de befintliga kvaliteterna? Eller menas med för
nyelse någonting mer speciellt, t.ex. förverkligandet av 
en särskild (alternativ) ideologi om kunskapsbildningens 
epistemologi och pedagogik med vilken man laddar 
själva ordet ”förnyelse”?

I VRprojektet ”Det gränsöverskridande lärandets 
innehåll och organisering” (GLIO; Forstorp & Nissen 
2011) ställde vi oss bland annat dessa frågor och särskilt 
hur de kunde besvaras med utgångspunkt från vad som 
sker i konkreta lärande och utbildningsmiljöer. Vi valde 
att använda begreppet ”gränsarbete” (boundary work) för 
att beskriva och analysera de aktiviteter som syftar till 
förändring av verksamheterna. Vi studerade gränsarbete 
genom långvariga fältstudier i utbildningar som enligt 
sina programbeskrivningar syftade till att omfatta f lera 
kunskapsområden, dels kultur och samhällsvetenskap 
och dels samhälls och naturvetenskap, dvs. program 
som strävade efter att överskrida de konventionella sät
ten att organisera akademisk kunskapsbildning.

När projektet påbörjades 2004 kunde vi märka att in
tresset på många håll var stort för sådana ”gränsöverskri
dande” verksamheter, men bara efter ett par år och i 
samband med att projektet avslutades så hade konjunk
turen vänt och allt f ler talade om en återgång till disci
plinerna, även de som tidigare vurmat för någonting mer 
äventyrligt. Konjunkturerna svänger dock snabbt och 
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det är därför inte överraskande att vågen 
för ”tvärgående” kulturvetenskap på nytt 
börjar rulla fram (Ekström & Sörlin 
2012). Intressant nog använder förfat
tarna till Alltings mått: Humanistisk kun-
skap i framtidens samhälle konsekvent ord 
som ”tvärgående” och ”integrativ” för att 
benämna förändring och förnyelse och 
man märker tydligt att de lika noga und
viker ord som ”tvärvetenskap” och ”inter
disciplinaritet”, kanske för att undvika en 
viss typ av värdering av kunskapsbildning 
som är kopplade till dem.

När vi diskuterar gränsarbeten som 
”interdisciplinaritet”, ”mångvetenskap”, 
”tvärgående initiativ”, eller vad vi nu väljer 
att kalla det, kan detta betyda många olika 
saker (Thompson Klein 2010). För det 
första finns det, som uppräkningen anty
der, en bred repertoar av begrepp som an
vänds för att syfta på önskvärda former för 
kunskapsbildning, begrepp som kan tol
kas på olika sätt. Det är inte heller så lätt 
att en gång för alla reda ut begreppen, då 
det hela  tiden tillkommer nya betydelser 
och tolkningar. Även inom en organisa
tion som Association of Integrative Stu
dies, som sedan 1979 samlar forskare 
inom om rådet, pågår en ständig diskus
sion om taxonomi och ideologi knutet till 
dessa begrepp. För det andra används 
dessa begrepp strategiskt och selektivt 
efter som de så tydligt är kopplade till 
olika ideo logier om kunskapsbildningens 
medel och mål. Sådana ideologier för
stärks ofta genom användning av spatiala 
begrepp och liminala metaforer som pla
cerar kunskapsbildningen i hierarkiska 
system (Fors torp 2006).

Låt mig göra tre ytterligare iakttagelser 
med utgångspunkt från GLIOprojektet 
och egna erfarenheter från medverkan i 
utbildningar.

Spelar benämningar någon roll? Många 

hävdar säkert synpunkten att det inte spe
lar så stor roll vilka ord som används för 
att beskriva förändring; huvudsaken är 
vad som görs i praktiken och att detta gö
rande uppfattas som kvalitativt värdefullt 
av dem som är delaktiga. Vi kan illustrera 
denna synpunkt med utgångspunkt från 
våra studier. En del utbildningsprogram 
gjorde verkligen en stor affär av vilken 
ideologi för kunskapsbildning som använ
des och för detta syfte kunde ett eller f lera 
av ovanstående begrepp användas. Andra 
program som t ex professionsutbildningar 
förhöll sig helt indifferenta till den typen 
av nomenklatur, men bedrev likafullt det 
vi kan beskriva som gränsarbete genom 
ett aktivt förhållningssätt till professionen 
och ”avnämarna” liksom med hög grad av 
eklekticism när det gäller olika vetenskap
liga discipliners inbördes förhållanden. 
Oavsett vilka ord (eller överord) som an
vändes för att beskriva utbildningarna 
kunde de konkreta lärande och utbild
ningsaktiviteterna i praktiken vara relativt 
likartade. Det enda som skiljde dem åt var 
egentligen de benämningar som gavs. 
Precis som många hävdar att benämningar 
saknar betydelse i relation till konkreta 
aktiviteter, finns det de som menar att be
nämningar visst har betydelse och att 
själva benämnandet/kategoriseringen kan 
räknas som en substantiell del av lärande
aktiviteten. Här skiljer sig ideologierna 
åt.

Hur kan vi iaktta gränsarbete i prakti-
ken? Det räcker förstås inte med att någon 
påstår att en aktivitet är av ett visst slag, 
t.ex. gräns eller ämnesöverskridande, 
 eller tvärgående, för att den skall bli just 
detta även om själva benämningen spelar 
en roll för att ge en inramning och tolk
ningsutrymme åt lärandeaktiviteten. I 
 lärande och utbildning finns en rad olika 
dimensioner att ta hänsyn till och gräns



KULTURELLA PERSPEKTIV 2013:1

44 Per-Anders Forstorp

arbetet kan pågå i en eller f lera av dessa. 
Snarare än att entydigt kunna svara på om 
en lärandeaktivitet är eller inte är av det 
slag som beskrivits ovan, kan man genom 
sådana studier som vi gjort besvara frågan 
genom att skapa en profil av hur gräns
arbetet ser ut i de olika dimensionerna och 
deras inbördes förhållanden. De dimen
sioner vi studerade i projektet var nio och 
listan är långt ifrån uttömmande: iden
titet, konflikt/samförstånd, epistemologi, 
pedagogik, samarbete, retorik, kontinui
tet/förändring, mål/motivation samt ram
verk (Forstorp & Nissen 2011:16–19, 22–
23). I samtliga dimensioner kan aktörerna 
utföra olika typer av gränsarbete. Dimen
sionerna kan dessutom stötta alternativt 
motverka varandra. För att bara nämna 
ett exempel så kan identitetsarbetet för
stärkas av epistemologi, pedagogik, reto
rik och mål/motivation. En indikation på 
gränsarbete är alltså förekomsten av gräns
arbete i f lera av dessa dimensioner samt i 
vilken utsträckning dessa dimensioner ut
nyttjas för att stödja varandra – det senare 
skulle kunna ses som ett tecken på i vilken 
grad gränsarbetet är integrerat.

Gäller gränserna bara det som sker inom 
det akademiska? I projektet valde vi med
vetet att använda begreppet gränsarbete 
för att det inkluderar även sådana aktivi
teter som inte primärt har som syfte att 
bearbeta olika vetenskapliga discipliners 
inbördes förhållanden, utan även sådana 
aktiviteter som hanterar akademins för
hållande till det omgivande samhället. 
Sådana externa relationer benämns ofta 
”transdisciplinaritet” i forskningen om in
tegrativ kunskapsbildning (Thompson 
Klein 2010) men kallas vanligen ”samver
kan” i utbildningspolitiska sammanhang. 
Låt mig illu strera denna aspekt av gräns
arbetet med exempel från några utbild
ningar som jag själv har arbetat med. Jag 

medverkade i starten av Medieteknikpro
grammet på KTH från 1999 (fram till 
2012) och liksom inom alla andra ingen
jörsutbildningar så är relationen till om
världen ganska oproblematisk. Det är 
självklart att utbildningen har en aktiv re
lation till näringslivet och externa innova
tions och utvecklingskontexter, och när 
ordet samverkan på 2000talet dök upp 
som ett utbildningspolitiskt påbud var 
detta att slå in öppna dörrar. Ingenjörsve
tenskap har alltid kännetecknats av långt
gående samverkan med aktörer i omvärl
den. I Medie teknikprogrammet förekom 
således en synnerligen aktiv form av 
gränsarbete trots att ord som ”integrativ 
kunskapsbildning” eller ”interdisciplinari
tet” sällan användes. I en annan utbild
ningskontext och i ett program som star
tade vid ungefär samma tidpunkt, Kultur, 
samhälle och mediegestaltning (KSM) 
vid Linköpings universitet i Norrköping, 
har bland annat just samverkan inneburit 
en nyorientering i relation till kulturve
tenskapliga utbildningar. Samverkan 
innebär att akademiska lärare samarbetar 
inom utbildningen med aktiva mediepro
ducenter vilket leder till att studenternas 
får dubbel (s.k. ”tvärmedial”) kompetens. 
Samverkan innebär också att utbildningen 
aktivt samarbetar med kulturinstitutioner 
utanför universitetet både inom ramen för 
studentprojekt och för forskning på andra 
nivåer. Här ser vi två exempel på gräns
arbete mellan akademi och samhälle som 
bägge är framgångsrika men på olika sätt. 
Själva begreppet för detta gränsarbete, 
”samverkan”, används dock av dem på helt 
olika sätt. I det ena fallet används det 
knappt alls men i KSMkontexten blir 
 ordet centralt för att ge uttryck för utbild
ningens externa utveckling. Detta kan 
visserligen förklaras med att samverkan i 
det förra fallet har en lång historia medan 
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det innebär en radikal nyorientering i det 
senare.

Utifrån dessa iakttagelser, vilka är då 
implikationerna för framtida kulturveten
skaplig utbildning och forskning? Intres
set för förändring/förnyelse i ”tvärgående” 
eller annan riktning följer konjunkturer 
och går alltid i vågor. Sådan dynamik i 
kunskapsbildningens teori och praktik är 
en viktig drivkraft för kunskapsutveckling 
i allmänhet, en vilja att förnya och ut
veckla sökandet efter olika sätt att fråga 
och olika sätt att svara. I kulturvetenskap
lig utbildning och forskning är gränsarbe
tet även fortsättningsvis en viktig akti
vitet.

Referenser

Ekström, Anders & Sörlin, Sverker, 2012. Alltings 
mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle. 
Stockholm: Norstedts.

Forstorp, PerAnders, 2006. ”Liminala metaforer 
och gränsarbete i den högre skolan: Kulturstu
dier och gränsernas mening”, i Utbildning & 
Demokrati vol. 15, nr 2, 41–62.

Forstorp, PerAnders & Nissen, Jörgen, 2011. The 
Contents and Organization of Cross Boundary 
Learning. Linköping University Electronic 
Press.

Thompson Klein, Julie, 2010. “A taxonomy of 
inter disciplinarity”, in Frodeman, Robert; 
Thompson Klein, Julie & Mitcham, Carl (eds.), 
The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Ox
ford: Oxford University Press.

Summary

Limits for Knowledge Production
in Cultural Studies?

Some findings from the project “The contents and 
organization of cross boundary learning” are re
ported and made relevant to the question of how to 
think the future of learning and pedagogy in cul
tural studies. In the project, the focus was on 
“boundary work” in interdisciplinary undergradu
ate programmes at two Swedish universities. The 
following three questions are addressed: Are con
cepts and other language practices of curricular 
change of any importance? How can we identify 
interdisciplinarity in a multidimensional grid? Are 
the limits and boundaries in higher education only 
those that derives from the inside of the academic 
world, or also those from the outside?



å tjugo år har vad jag valt att kalla historie
bruk etablerats som ett perspektiv med ge
nomslag i både discipliner och en rad tvär
vetenskapliga miljöer. Skälen är många. I 
konstruktivismens förlängning ligger inte 
bara en disciplinkritik utan också ett in

tresse för hur andra aktörer än akademin använder konst, 
kultur – och det förflutna. Ett annat skäl är att univer
sitetens excellenskrav och stordriftstendenser lett till en 
jakt på tvärgående teman att samlas kring. Då kan litte
raturvetare och historiker, filosofer och kulturgeografer 
samsas kring begrepp som historiebruk, kulturarv, min
neskulturer och historiemedvetande.

När Tema Q vid Linköpings universitet startades un
der tidigt 2000tal var trängseln inte så stor, men under 
det senaste decenniet har den ökat dramatiskt och där
med har också energin inom området utvecklats i nya 
spår, inte sällan i kraft av olika disciplinära tanketradi
tioner, men också genom tvärgående men specialiserade 
mötesplatser. Det innebär till exempel att den kritiska 
kulturarvsforskningen tar plats vid sidan av den mer eta
blerade och materialorienterade antikvariska kunskapen, 
och att museologin breddar sina intressen och ser museer 
inte bara inomhus utan i meningsgivande besöksland
skap.1 Historiebruksbegreppet har fått betydelse såväl 
inom kulturmiljövårdens som skolans värld och slagit 
igenom i de nordiska grannländerna.

Efter ett antal kartläggande konferenser, där vi också 
samlade relevant forskning i en antologi, riktades ener
gin alltmer in på att finna finansiering för ett större jäm
förande projekt.2 Ett projektförslag kring kulturalise
ringens samhälle blev tvåa två gånger i RJ.3 Själv var jag 
på jakt efter ett jämförande projekt kring historiebruk 

p
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som sprängde de nationella ramarna. Först 
såg det inte ut att finnas någon utlysning i 
EU:s ramprogram som passade, men 
Grants office vid Linköpings universitet 
påpekade 2006 att Marie Curie kunde 
användas för att skapa en serie internatio
nella konferenser tillsammans med andra 
universitet om det utformades som en 
forskarutbildningsinsats. Resultatet blev 
projektet ”Making National Museums: 
Comparing institutional arrangements, 
narrative scope and cultural integration”, 
inom vilket f lera hundra yngre och mer 
seniora forskare i Europa och världen 
kunde mötas i Norrköping, Oslo och Lei
cester.

De kontakter och det nätverk som 
byggdes upp under 2007–2008 gjorde det 
möjligt att skapa f lera närliggande projekt 
som svarade mot olika finansiärers utlys
ningar. Innehållsmässig och organisato
risk trovärdighet kunde förenas med vad 
som uppfattades som forskningsfront och 
angelägen kunskap.

Först ut blev ”National History – 
Nordic Culture: Negotiating identity in 
the museum”, som beviljades medel år 
2007, startade 2008 och slutrapporterades 
2012 till Riksbankens Jubileumsfond. 
Detta var ett av nio projekt som under
sökte olika former och scener där det 
nordiska skapas. Vårt projekt höll sig hu
vudsakligen till museer av olika slag och 
ställde frågor om hur institutionalise
ringen av det nordiska förändrats. Hur 
gick det till när trettioåriga krigets kul
turarvspropaganda blev till grund för 
grannsamverkan? Och hur hänger de po
sitiva bilderna ihop med mörkare bilder av 
främlingsfientlighet och expansiv vapen
export i samtiden?4 Med detta projekt for
mulerat låg det nära till hands att formu
lera liknande frågor för det större euro  
peiska sammanhanget.

EU:s ramprogram är världens största 
forskningsprogram. Det gäller även för 
kulturforskningen trots att den bara är en 
mycket liten del av den stora satsningen. 
Där finns dels öppna satsningar på yngre 
och senior excellens inom ramen för ERC, 
dels mer tematiska utlysningar i HERA 
och ramprogram. Den första har jag sökt 
förgäves, den andra gick bättre och den 
tredje lyckades.

För att söka medel i ramprogrammen 
krävs en bra universitetsadministration 
som identifierar utlysningar och hjälper 
till med de formella aspekterna i alla led, 
både i ansökan, projektets genomförande 
och avrapportering. En intressant utma
ning är också att det ställs högre krav på 
en mångdimensionell kommunikations
plan än vid utlysningar från svenska fi
nansiärer som Vetenskapsrådet eller Riks
bankens Jubileumsfond. En annan för  
utsättning är att utlysningarna sägs syfta 
till att ge kunskap för att lösa samhälls
problem. Den utlysning som vi svarade på 
citeras här för att ge ett exempel på hur 
policyrelevans kan formuleras i dessa sam
manhang:

ssH-2009 – 5.2.2. Interrelation between collec-
tive representations and uses of history and cultural 
evolution in an enlarged europe
Research should address how the collective re
presentations and uses of history in Europe 
shaped and continue to shape the image of 
 Europe for its citizens. Themes to be addressed 
include the role of different collective memories 
as they have been shaped by the past and its in
terpretation, for example by historians, writers 
and artists, in the perception of Europe by its 
citizens. Research must develop ideas on how 
the dialogue between European citizens can be 
strengthened in the light of the different me
mories and how a shared view on the past, pre
sent and future of Europe can emerge.

För att svara mot detta formulerades en 
kommunikationsstrategi där vi själva de
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finierade vilka som har ett intresse av vår 
forskning: akademiker i skilda discipliner, 
museiprofessionella, kulturpolitiker på så
väl nationell som europeisk nivå och den 
(potentiellt) museibesökande och debat
terande allmänheten. I ett ambitiöst pro
gram, även det finansierat, kommuniceras 
arbetet med referensgrupper, vid konfe
renser, via radio/TV, hemsida, nyhetsbrev, 
open access publikationer, traditionella 
akademiska kanaler och särskilda ”Policy 
briefs” till de europeiska intressenterna 
(www.eunamus.eu).

Kommunikationsplanens höga ambi
tionsnivå är lätt att inspireras av men inte 
helt enkel att realisera. Särskilt svårt är 
det att acceptera det preskriptiva i att vi 
ska bidra till att etablera en ”shared view”. 
Där låser det sig för den akademiska kul
turen som vill spänna upp en karta av 
komplexa och bara ibland entydiga resul
tat, som det sedan är öppet för andra att 
använda vare sig de vill bygga gemenskap 
på delade värden eller har alternativa vi
sioner av framtiden. Det är också så vi har 
svarat på uppdraget, genom att kommuni
cera kunskap som är relevant oberoende 
av politisk agenda.

Resultaten av det stora komparativa 
projektet european national Museums: 
Identity politics, the uses of the past and the 
european citizen (eunaMus), som arbetat 
2010–2012 med åtta universitet och ett 
femtiotal forskare, visar att nationalmu
seer under mer än tvåhundra år varit en 
väsentlig komponent i formuleringen av 
gemenskaper. De har varit och är alltjämt 
plattformar där olika logiker möts: politik 
och vetenskap, strävan efter enhet och er
kännande av skillnad, längtan efter konti
nuitet och behovet av förnyelse. Institu
tioner och länder som förmår att återskapa 
dessa som vitala platser för förhandling 

står starkare än de som inte klarar att ba
lansera dessa motsatta logiker på ett om
dömesgillt sätt.

Behovet av att utveckla en kulturveten
skap som interagerar med människornas 
behov av kunskap är starkt – både för äm
nenas och den bredare samhällsutveck
lingens vitalitet. Vi behöver uppmuntra 
varandra och våra institutioner att finna 
nya utrymmen och medel för att utveckla 
dessa kvaliteter. Det går att använda poli
tiskt initierad forskning som redskap för 
detta.

Noter

1 Peter Aronsson, ”Kulturarv och historiebruk”. 
Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad 
kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002–
2012: Tema Q jubileumssymposium 19–20 janua  
ri 2012. http://www.ep.liu.se/ecp/066/ecp11066.
pdf.

2 Uppföljning pågår, www.heritageresearch.se.
3 Johan Fornäs et al., Culture unbound. Dimensions 

of Culturalisation. (Norrköping, 2007.)
4 Peter Aronsson & Lizette Gradén, (eds.), Perform-

ing nordic Heritage. everyday Practices and Institu-
tional Culture. (London: Ashgate, 2013.)

Summary

Cultural Heritage research
Professionalization and societal Challenges

Research on uses of the past and cultural heritage 
has expanded during the last two decades. Themes 
are now running in several directions both within 
disciplines and as a tool to unite small departments 
and to answer large societal challenges. The 
Framework programmes in EU poses new formats 
for funding, where policy relevance needs to be 
deve loped. Though this presents challenges to dis
ciplinary autonomy it also invites a much needed 
occasion for cultural research to interact in new 
ways with stakeholders.



id Umeå universitets humanistiska fakultet 
finns sedan några år tillbaka ett särskilt forsk-
nings- och undervisningsområde kallat ”Ve-
tenskaps-, teknik- och miljöstudier” (VTM), 

på engelska Umeå Studies in Science, Technology and 
Environment (USSTE). Det inbegriper för närvarande 
ett femtontal forskare från en rad olika ämnen, som 
intres serar sig för vetenskapens, teknikens och miljöns 
histo riska och kulturella dimensioner. Området är plu-
ralistiskt i teoretiskt och metodologiskt avseende men 
kan ringas in med två internationella begrepp, Environ
mental Humanities och Science and Technology Studies, 
vilka signalerar att det rör sig om en i hög grad ämnes-
övergripande och problemorienterad verksamhet.

VTM-studierna uppstod naturligtvis inte från intet, 
men etableringen av VTM-studierna som ett självstän-
digt område markerade ändå något nytt. Det kan på ett 
plan förstås som resultatet av en övergripande forsk-
ningspolitisk process, som syftat till att skapa och peka 
ut så kallade starka forskningsmiljöer. På humanistiska 
fakulteten i Umeå blev denna process en komponent i det 
strategiarbete som under Britta Lundgrens dekanat gick 
under beteckningen ”Humanistisk offensiv”. Offensiven 
föddes ur en ekonomisk krissituation så det ekonomiska 
VTM-stödet från universitetet var inledningsvis ganska 
blygsamt, det handlade endast om ett bidrag för ”miljö-
byggande”. Men stödet har vuxit i takt med områdets 
framgång och inbegriper i skrivande stund tre biträdande 
lektorat och flera doktorander och postdoktorer. Samti-
digt representerar VTM-studierna en tydlig viljeyttring 
att bredda och förnya kulturforskningen och att lyfta 
fram dess betydelse utanför den kulturvetenskapliga sfä-
ren. Detta har bland annat tagit sig uttryck i ett fakul-

v

Jenny Eklöf och Christer Nordlund

En humanistisk fågel Fenix
Från kris till offensiv

JENNy EklöF är fil.dr i idé

historia och biträdande lektor 

inom forskningsområdet veten

skaps, teknik och miljöstudier 

vid Umeå universitet. Hennes 

forskning rör bl.a. frågor om ve

tenskapens roll i politiskt besluts

fattande, medialiserad vetenskap 

och medicinsk humaniora.

CHriSTEr NordlUNd är 

professor i idéhistoria och ledare 

för forskningsområdet veten

skaps, teknik och miljöstudier 

vid Umeå universitet. Han är 

också  Pro Futura Fellow vid 

Swedish Collegium for Advanced 

Study (SCAS) i Uppsala. Hans 

senaste bok är Hormones of Life 

(2011).

kUlTUrEllA PErSPEkTiV 2013:1, årg. 22, s. 49–51.
© kulturella Perspektiv och författarna. iSSN 11027908



KULTURELLA PERSPEKTIV 2013:1

50 Jenny Eklöf och Christer Nordlund

tetsgemensamt VTM-forskningssemina-
rium, i nya former av vetenskapliga sam-
arbeten liksom i ett engagemang för nya 
– och för klassiskt skolade humanister 
 ibland lite udda – studieobjekt.

Mycket av forskningen inom VTM är 
alltjämt individbaserad. Men de f lesta av 
de associerade forskarna har också kom-
mit att ingå i större samarbeten. Projektet 
”Framtidens drivmedel”, där historiker 
och medieforskare tillsammans har stude-
rat biodrivmedlens framväxt och problem, 
är ett exempel på det. Detta projekt var 
designat så, att de medverkande forskarna 
ansvarade för var sin tidsperiod eller te-
matik, men utifrån en gemensam uppsätt-
ning frågeställningar. Detta medförde 
goda möjligheter till komparationer och 
andra samarbeten, som tog sig uttryck i 
gemensamma konferenssessioner och även 
samförfattade publikationer. Ett annat 
exempel är VTM-gruppens insatser för 
forskning och debatt rörande skog, skogs-
bruk och skogsvetenskap. Detta inleddes i 
liten skala genom deltagande i en utred-
ning om intensivodling av skog, den så 
kallade MINT-utredningen (2009), som 
genomfördes på uppdrag av Jordbruksde-
partementet. Därefter har vi medverkat i 
ett f lertal projekt inom ramen för det stora 
Mistra-programmet ”Framtidens skog”. 
Klassiska skogsvetenskapliga frågor om 
sådant som gödsling, försurning, föräd-
ling och exoter har därigenom blivit ut-
satta för filosofiska, vetenskapssociolo-
giska och idé- och miljöhistoriska per - 
spektiv. Att som humanister ingå i den 
här typen av forskarkonsortier, som lätt 
domineras av naturvetenskapliga perspek-
tiv, är inte enkelt. Men det är inget argu-
ment för att inte försöka.

VTM-området skulle antagligen inte 
ha uppstått om det inte hade kunnat svara 
mot vissa mål inom forskningspolitiken i 

stort, och det sätt på vilket kvalitetskrite-
rier utformats på humanistisk fakultet. 
Styrkan har legat i att området publicerat 
sig internationellt, fått externa anslag, in-
gått samarbeten över ämnes- och fakul-
tetsgränser, m.m. Ändå finns här anled-
ning att vara vaksam. Forskningspolitiken 
i Sverige (och internationellt) har inriktats 
mot att hitta effektiva sätt att mäta kvali-
tet och excellens, där kriterierna för pre-
station i förhållande till målen knappast 
gynnat kulturvetenskaperna. Detta tän-
kande är i sin tur inplacerat i en större 
ideologisk ram där måluppfyllelsen kopp-
las till hur väl Sverige står sig på en inter-
nationell kunskapsmarknad. Kulturveten-
skaperna har ibland reagerat negativt på 
denna trend, säkert med rätta. Att år efter 
år få höra att forskningen inte håller måt-
tet när lätt ett växande förakt för bedöm-
ningskriterierna i sig (och antagandena 
bakom dem). En annan förklaring till 
misstron har att göra med vad som läggs i 
ordet relevans.

Ofta motiveras relevansen av ett visst 
forskningsområde med relevansen hos 
själva studieobjektet. Problemet för VTM 
är att man lätt gör sin relevans avhängig 
den förmodade relevansen hos vetenskap, 
teknik och miljö. Hållningen riskerar att 
bli parasitär, komplementär och självredu-
cerande. Det blir ett perspektiv bland 
andra, något man lägger till för att ta hand 
om de ”mjuka frågorna”, eller det som ger 
en sorts legitimitetsstämpel åt stora forsk-
ningssatsningar. Vi sägs stå inför en rad 
ödesfrågor i framtiden – klimat, energi, 
livsme delsförsörjning – men dessa ödes-
frågor ligger inte utanför mänskliga rela-
tioner och kultur, utan uppfattas och 
 förstås genom kulturen. Relevansen hos 
kulturvetenskaperna är därför fundamen-
tal, men kanske just därför paradoxalt nog 
svår att få syn på. Den är också svår att 
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formulera och, verkar det som, övertyga 
forskningspolitiker om.

Ett verksamhetsområde genom vilket 
universiteten försöker generera, skapa och 
övertyga om sin relevans är samverkan. 
Samverkansuppdraget, med sina informa-
tions- och kommunikationsaktiviteter, ses 
många gånger som centralt för hur pass 
väl mål inom forskning och utbildning 
realiseras. Det är till exempel viktigt att 
kommunicera på ett effektivt sätt för att 
rekrytera studenter eller för att generera 
den mediala trovärdighet som anses för-
bättra chanserna till f ler och större forsk-
ningsanslag. Men även informationssats-
ningarna har marknadsanpassats och 
liknar ibland ren PR och marknadsföring. 
De ”entreprenöriella” universiteten lanse-
rar sig själva som varumärken, där presen-
tationen, paketeringen och profileringen 
står i centrum. I Umeå universitets varu-
märkesstrategi, till exempel, förklaras: 
”Genom hög repetition, konsekvent me-
dieval, tydligt grafiskt uttryck och ett 
tydligt bildspråk skapas uppmärksamhet 
och en mental position i målgruppens 
medvetande, som på sikt leder till en star-
kare marknadsposition.”

Även här finns anledning för VTM-
området att tänka till. Den förtroende-
problematik som rört exempelvis gentek-
nikområdet har (bland annat) handlat om 
en utbredd skepsis gentemot en forskar-
värld som i objektivitetens och den globala 
välfärdens namn genom sina publika 
framträdanden försöker ”skapa mentala 
positioner i målgruppens medvetande” i 
syfte att få en ”starkare marknadsposi-
tion”. VTM-forskningen borde se sam-
verkansuppdraget mindre som marknads-

föring och istället tillåta det att placera 
demokratin i centrum, inte i dess yttersta 
utmarker, satt på undantag eller reducerad 
som en (förvisso lyckosam) bieffekt av ef-
fektiv marknadsföring. Målet måste vara 
att vi lyckas vara ödmjuka inför detta upp-
drag så att det inte handlar om att försöka 
”hyfsa den allmänna debatten” eller upp-
fostra allmänhet och beslutsfattare till att 
inta en ”rationell” hållning. Kulturveten-
skaperna sitter här på en ibland under-
skattad tillgång i sättet kunskaper kom-
municeras på: språket, historierna och 
människorna som talar genom materialet. 
På detta sätt delar vi verkningssätt med 
konsten och kulturen. Vi gestaltar, berät-
tar, tar oss in i andras liv och världar, ut-
forskar alternativ till det bestående, prövar 
och kritiserar ordningar, vänder och vri-
der på argumenten och perspektiven, gör 
det vardagliga främmande och det främ-
mande igenkännligt.

Summary

Umeå Studies in Science, Technology
and Environment (USSTE) – Challenges and
Possibilities

The consolidation of the USSTE research group 
in Umeå grew out of two favorable conditions: the 
Faculty of Arts’ economic crisis which was turned 
into a window of opportunity and the ability by 
the existing USSTE researchers at the time to 
constitute a credible recipient of such support. The 
future for USSTE depends both on how well its 
researchers can continue to perform according to 
established quality criteria, but also if it can man-
age to consolidate a sense of its own expertise, its 
own version of relevance, and engage in an inter-
national conversation on contemporary societal 
challenges.



unskap är föränderlig och så även formerna 
för hur den skapas och förmedlas. Det är den 
lärdom som vi förmedlar i våra kurser och 
böcker. Men hur gör vi när vi själva skall till- 

lämpa den?
Påfallande ofta har vi i praktiken uppträtt som om 

denna kunskap uteslutande var historisk och inte gäller 
oss idag. Ännu gäller strängt taget att kunskapsorganisa-
tionens högsta stadium lades fast i den stora universitets-
utredning under Torgny Segerstedts ledning vars slut-
betänkande kom 1963 med ”institutionen” och ”ämnet” 
som hörnpelare.

Den negativa sidan av denna paradigmatiska disci-
plinkultur ligger numera i öppen dag; den befinner sig i 
praktiken i sönderfall. Den är oförmögen att i organisa-
toriska termer hantera forskningens och kunskapsut-
vecklingens expansion. Man kan helt enkelt inte additivt 
möta denna genom att skapa f ler och fler ”ämnen” med 
nya namn, organisationer, grund- och forskarutbild-
ningar, och krav på nya andelar i universitetens basanslag 
för att bygga sådana strukturer. Att det blivit så är inget 
att sörja, tvärtom.

Problemet är hur man skall bevara ämneskulturernas 
positiva drag, som främst består i en finfördelad special-
kunskap och kvalitetsmedvetenhet, när organisations-
formerna förändras. I stor utsträckning handlar detta om 
att på samma gång arbeta med ett rörligt mål, som är att 
hålla kunskapsutvecklingen relevant i förhållande till en 
föränderlig omvärld, och att se till att bibehålla några av 
de fasta och beprövade disciplinära redskapen som ver-
kande delar i kunskapsutvecklingen. 

En miljö där vi på vårt eget sätt brutit upp från denna 
halvsekelgamla formel – dess ”institutioner” och ”äm-
nen” – är Avdelningen för historiska studier av teknik, 
vetenskap och miljö på KTH. Den startade i sin mo-
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derna form 1991 med korta grundkurser 
och en forskarutbildning i teknikhistoria. 
Teknikhistoria under sitt första årtionde 
kan beskrivas som ett disciplinärt projekt, 
ännu i grunden rotat i en segerstedtsk mo-
dell.

Verksamheten blev framgångsrik, sär-
skilt forskningen, men basanslagen på 
KTH förblev låga och något reellt intresse 
för historiska perspektiv i ingenjörspro-
grammen fanns inte. På detta svarade tek-
nikhistorikerna, kan man säga, med att 
vidga sin kunskapsdomän. Man tog upp 
vetenskapshistoria och industriminnes-
forskning, som vidgades till ett intresse 
för kulturarv och museer. Historikerna på 
KTH gav sig också tid till studier av 
stadsutveckling, infrastruktur, energi och 
forsknings- och innovationspolitiska frå-
gor. Under 2000-talet kom ännu en ex-
pansion i form av miljöhistoria.

Det disciplinära projektet underlättades 
inte av dessa vidgningar, men det intellek-
tuella nyskapandet och den samhälleliga 
relevansen ökade.

En sådan utveckling har förstås f lera 
drivkrafter, men jag vill föreslå att den 
främsta ligger just i uppbrottet från den 
segerstedtska föreställningsvärlden och en 
konventionell föreställning om ”ämnet”. 
Alltså att det disciplinära projektet tek-
nikhistoria övergavs till förmån för en mer 
integrerad och man skulle kunna säga töj-
bar syn på vad som är verksamhetens kun-
skapsobjekt. Till en början var detta upp-
brott knappast medvetet, besluten tog inte 
sikte på ett framtida ”mål” i form av en 
organisation och profil av det slag vi har 
idag. Utvecklingen skedde stegvis och inte 
utan viss självprövning.

Det är viktigt att notera att allt detta 
kunnat ske utan avkall på relationerna till 
de professionella organisationerna och 
grupperna. Närvaron vid Society for Hi-

story of Technologys möten har bestått 
på en hög nivå och publiceringar i teknik-
historiska tidskrifter och böcker har ökat. 
Samtidigt besöker avdelningens forskare 
konferenser inom miljöhistoria, veten-
skapshistoria, geografi, kulturarvsstudier, 
klimatvetenskap, innovationsstudier och 
medverkar i mängder av specialiserade 
workshops, nätverk och arbetsgrupper, 
nästan alltsammans med internationella 
anknytningar.

Resultatet har blivit en markant ökad 
synlighet och mångdubbling av avdel-
ningens publicering; ökningen överstiger 
tillväxten i intäkter och forskande perso-
nal. Men allra mest ökar den internatio-
nella publiceringen; här är tillväxten ex-
ponentiell, vilket inte på något sätt verkar 
förta publiceringstakten i form av svenska 
böcker och medverkan i svenska medier 
och tidskrifter.

Denna nya formel för institutionsbyg-
gande visade sig fungera väl, främst hos 
externa finansiärer. På det senaste årtion-
det har omsättningen tredubblats, antalet 
fast anställda gått från en till sju och den 
internationella publiceringen ökat snabbt, 
liksom rekryteringen av internationella 
forskare. Kvalitetsvärderingar har visat 
stadiga förbättringar och i den senaste in-
ternationella utvärderingen 2012 ranka-
des vi bland toppskiktet av KTH:s insti-
tutioner, oväntat för humanister på ett 
stort tekniskt universitet.

Sedan mitten av 2000-talet har denna 
förändring skett allt mer medvetet och 
kodifierats i form av strategidokument, 
det första från 2007 efter ett idéarbete 
som involverade all personal. Där beskrevs 
uppbrottet från det disciplinära projektet. 
Det talades om en ”flerkärning struktur” 
med tyngdpunkter i vetenskaps-, teknik- 
och miljöhistoria och industriminnes-
forskning. Men också om hur det kring 
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kärnorna kunde rymmas erkända teman 
och profiler, inriktade på exempelvis me-
dier, klimat, energi, forskningspolitik och 
innovation, teknik- och vetenskapsstudier 
(STS), och på regionala fördjupningar, 
just nu främst polarområdena. Dessa olika 
fält skulle hållas ihop av ”ett rumsligt eller 
materiellt perspektiv på det förflutna”.

I den senaste strategin fram till 2017 
har idén formulerats som en ambition att 
utveckla en integrerad miljö präglad av en 
postdisciplinär flerkärnighet. Detta har re-
dan tagit sig uttryck i en integrerad fors-
karutbildning med samma namn som av-
delningen (det ändrades 2012 då ordet 
”miljö” tillkom). Grundutbildningens ut-
bud speglar samma pluralism. Kärnorna 
odlas alltså inte som disciplinära projekt, 
det är istället deras samspel som står i för-
grunden. Denna enhet i mångfald fram-
står som avdelningens centrala strategiska 
tillgång.

En utmaning i en verksamhet av detta 
slag gäller prioriteringar. Vilken profil 
skall fasta tjänster ges när valmöjlighe-
terna är stora? Att knyta tjänster till un-
dervisningsbehov fungerar inte eftersom 
undervisningen är så liten (cirka femton 
procent av intäkterna). Kanske kan man 
likna uppgiften vid hur man sköter en 
trädgård. Där måste finnas både mång-
fald och enhetlighet, men exakt hur mixen 
mellan arter och utbredning skall se ut är 
inte givet.

Avdelningens profil svarar mot den in-
ternationella tendensen att viktiga behov 
och samhällsintressen – ”utmaningar”, 
som ofta är globala – präglar forskningens 
prioriteringar. Vår forskning är huvud-
sakligen finansierad av forskningsråd och 
stiftelser och vi måste förhålla oss till 
detta som en realitet. Det betyder att vi 
bejakar de nya utmaningarna och försöker 
forma vår position också i relation till 

dessa. Vi tror att detta bidrar till att göra 
oss intressanta för olika samtalspartners i 
samhället – från museer, medier och myn-
digheter, som historiker traditionellt job-
bar med, till regeringar, departement, 
fackföreningsrörelsen, konsument- och 
naturskyddsorganisationer, delar av nä-
ringslivet.

Vårt senaste större initiativ är en sam-
lad satsning på området environmental hu
manities, eller ”miljöns humaniora”. Den 
har blivit möjlig genom en större privat 
donation som matchats av medel från 
KTH. Satsningen har fått namnet KTH 
Environmental Humanities Laboratory 
för att markera en experimentell inrikt-
ning. Vårt ”laboratorium” är en experi-
mentverkstad av forskning och undervis-
ning där vi vill utveckla idéer och kunskap 
som gör att humaniora, och särskilt histo-
riska studier av olika slag, kan bidra till 
att samhället förändras i hållbar riktning.

I en bok med titeln Alltings mått: Hu
manistisk kunskap i framtidens samhälle 
(2012) har jag och Anders Ekström be-
skrivit det omfattande arbete som just nu 
sker internationellt på detta område. Mil-
jöns humaniora fångar den kunskapspro-
test som uppstått i spåren av den politiska 
uppgivenheten inför klimatets och miljöns 
utmaningar – vi borde väl kunna göra mer 
och bättre? Men den höga aktiviteten 
bland humanister och många samhälls-
forskare vittnar också om en utvidgning 
av vad man kunde kalla den giltiga miljö-
kunskapens domän. För ett halvsekel 
 sedan dominerades diskussionen om miljö 
och klimat helt av naturvetenskap, nu 
kanske vi står inför den humanistiska 
kunskapens verkligt stora inträde på denna 
domän. Efter sammanbrottet för COP 15 
i Köpenhamn ser vi också allt klarare de 
begränsningar som ligger i att isolera de 
giltiga kunskapsbaserna till naturveten-
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skap och teknik. Mänsklighetens hållbara 
sammanlevnad med naturen och med var-
andra som medmänniskor kräver i minst 
lika hög grad kunskaper om religion, poli-
tik, kultur, värderingar, ekonomi, teknik, 
vetenskap – alltsammans kunskap som 
har viktiga historiska dimensioner.

En sak som Labbet skall undersöka är 
hur kunskap, bilder och värderingar av det 
vi kallar miljö har formats. Detta sker i 
hög grad genom förmedling av olika tek-
nologier. Dokumentation, mätning, ve-
tenskaplig forskning, beskrivningar och 
skildringar genom olika medier, foto, 
film, måleri, litteratur – på tusen sätt har 
miljö inte bara formats ”där ute” i land-
skapet utan också som något represente-
rat, återgivet och tolkat. Vi kallar dessa 
för environing technologies.

Labbet skall stödja vårt eget strategiska 
mål att vara en attraktiv forskningsmiljö 
på hög internationell nivå. I det ingår att 
bygga samarbeten med intressanta miljöer 
runtom i världen. Vi tror att framtiden 
även för humanistisk forskning blir mer 
internationell och global. Därför ser vi 
Labbet som en nyckel för nya samarbeten 
i Asien, Afrika och Sydamerika.

Lokalt, på KTH, vill vi nå ut på f ler 
ingenjörsprogram. Vi tror också att vi 
skulle kunna bidra med speciell kompe-
tens även till andra studenter. Här kan vä-
garna gå genom samarbeten med andra 
högskolor och universitet. Det som före-
svävar oss är på ett visst sätt att försöka 
återupprätta sambandet mellan forskning 
och utbildning på det sätt som det kanske 
en gång var tänkt i den bästa bilden av ett 
universitet: ny forskning förmedlas direkt 
till studenterna genom ett pågående sam-
tal där kunskap uppstår kontinuerligt lika 
naturligt som att befintlig kunskap ifrå-
gasätts.

En sådan miljö uppstår inte av sig själv, 
den kräver ständig navigering, i synnerhet 
när man inte kan ta hjälp av den oftast rätt 
detaljerade karta som är ett ”ämne”. Be-
fintliga modeller för intern resursfördel-
ning gör heller inte uppgiften enklare. 
Men vi tar gärna svårigheten eftersom vi 
anser den överordnade ambitionen så an-
gelägen: att kunna fungera definierande i 
utvecklingen av det historiska fältet i för-
hållande till diskussionen om kunskap för 
hållbar samhällsutveckling och vårt för-
hållande till kunskap, miljö och teknik i 
samhället.

Normen brukar vara att kreativ verk-
samhet efter en tids tvärvetenskaplig ut-
flykt i det fria skall föras tillbaks till äm-
nesfållan. Vi tror inte att det finns en 
sådan fålla längre. Kreativa akademiska 
miljöer förefaller snarare undergå en kon-
tinuerlig evolution. Att samla utbildning, 
forskning och samhällsengagemang i en 
dynamisk enhet är kanske inte längre det-
samma som att fästa dem vid enskilda dis-
ciplinära projekt. Vi försöker i alla hän-
delser tillämpa den lärdom vi förmedlar 
till andra: att kunskapssökandets former 
är föränderliga.

Summary

Postdisciplinary Humanities

This article presents the ambitions, ongoing since 
several years, to build an integrated environment 
for research, education and social engagement in 
the Division of History of Science, Technology 
and Environment at the KTH Royal Institute of 
Technology, Stockholm. The growth and excel-
lence of the Division, it is argued, can be explained 
by the evolution from the “disciplinary project” of 
History of Technology in the 1990s into a post-
disciplinary environment for historical study.



ör de moderna kulturvetenskaperna är tiden 
det medium inom vilket deras strävan tar ge-
stalt. Medan geograferna reste ut för att 
kartlägga den rumsligt–materiella världen, 
gav sig humanvetarna ut i den öppna tid av 
förfluten mänsklighet som de kallade Histo-

rien. Från tusen och åter tusen källor tycktes den tala till 
dem, för att bli ihågkommen, berättad och därmed i nå-
gon mening behärskad. I det stora gripandet av det för-
flutna skulle också nuet få en tydlig kontur, som centrum 
och kulmen i ett. Kronologi – tidsmätning och tidsut-
läggning i ett – blev den grundläggande modellen för 
vetandets begär. Hegel är den filosof som mer än någon 
annan samlar denna strävan i en spekulativ form, där 
filo sofin blir berättelsen om en resa från det första till 
det sista, och från det primitiva till det mest utvecklade. 
Historicismens samtid skulle rymma allt och i detta all-
rymmande samtidigt liksom utplåna sig själv, för att till 
sist bara bli den rena spegeln för allt som varit.

Samtidigt stod det klart från början av samma period 
att den också bar på en oro som just gällde dess nu. Fou-
cualt hävdade i en berömd analys av Kants lilla text om 
upplysning, att vad den iscensätter i själva verket är ett 
projekt som han kallar ”aktualitetens ontologi”, med 
andra ord en filosofisk lära om vad som är och gäller just 
nu, som uppgift och ansvar.1

Vad Kant egentligen frågar sig är: var är vi nu, och vad 
kräver detta nu av oss? Några generationer efter Kant, 
och i skarp kritik mot den hegelianska upplysningsdia-
lektiken skulle Nietzsche ifrågasätta hela den historicis-
tiska kulturens självförståelse. I Den andra otidsenliga be-
traktelsen om ”historiens nytta och skada” vände han 
blicken tillbaka mot dess ideal att det är vår uppgift att 
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Nytt 
stycke

bara minnas allt som varit, och framkas-
tade istället vikten av glömska för att en 
kultur överhuvudtaget ska kunna komma 
vidare och inte gå under av en överdos av 
historia.2 Nietzsches uppsats belyste den 
inre spänningen i human vetenskapens 
livsrum. Dess skenbara objek tivitet rymde 
i själva verket en serie begär: ett antikva-
riskt identitetsvårdande, ett monumentalis-
tiskt handlingsorienterat, men också ett 
kritiskt som river ner för att upphäva li-
dande. Den visade därmed tidigt hur his-
torievetenskap aldrig helt kan svära sig fri 
från att också utgöra en handling i nuet, 
att vetande på detta område också ofrån-
komligen är ett brukande.

Nietzsches analys har fått ny aktualitet 
under senare decennier, som en följd av en 
reflexiv vändning inom humanvetenska-
pen, från sjuttiotalet och framåt. Med 
framväxten av teoretisk marxism, filoso-
fisk hermeneutik, kritisk teori och dekon-
struktion, feministisk och postkolonial 
vetenskapskritik, blev det också allt tydli-
gare att kunskapssubjektet är en del av det 
fält det försöker förstå, och att varje be-
greppsliggörande av det förflutna också 
implicerar frågor om rättvisa, användning 
och befrielse, och därmed att det teore-
tiska och det etiskt–politiska på vetenska-
pens område är svårare att strikt hålla isär 
än man tidigare velat göra gällande. Där-
med kom dessa riktningar också att peka 
in mot ett fördjupat intresse för hur ”an-
vändningen av historien”, hur historie-
skrivning och historiskt medvetande, all-
tid på ett eller annat sätt är förbundet med 
nuet, med frågor om lidande och förtryck, 
med handling och befrielse.

Så såg situationen ut redan på åttiota-
let, då många av dessa tankeriktningar på 
allvar tog fart. I och med Sovjetunionens 
kollaps och Europas enande uppstod där-
till en ny historie–politisk situation, och 

därmed ett nytt mentalt rum. Samman-
brottet öppnade upp de europeiska natio-
nalstaternas djupfrysta historier. Länge 
begravda minnen trängde fram, minnen 
av förtryck och lidande, och därmed krav 
på upprättelse, vilket i många fall också 
tog sig form av politiskt och etniskt våld. 
Historier som länge framstått som tillhö-
rande just historien, visade sig ha en ome-
delbar bäring på nuet. Ett Europa sjönk 
ner i graven, och ur samma grav återupp-
stod ett annat.

Detta nya politiska landskap har skapat 
nya sätt att tänka kring historien, och har 
satt fokus på minnets politik. I sin episka 
skildring av Europas efterkrigshistoria 
skrev den för tidigt bortgångne Tony Judt 
i ett avslutande coda om hur vi måste för-
stå denna lavin av minnespolitik och nya 
monument som en direkt följd av det inre 
tvånget att hantera ett sekel som fram-
bringat lidande och förstörelse på en nivå 
och av en omfattning som mänskligheten 
aldrig någonsin upplevt.3

Monumentaliseringen av historien har 
också sin motsvarighet i en ny nivå av hi-
storisk representation. Genom den nya in-
formationsteknologin har mänskligheten 
trätt in i en ny fas av tekniskt förmedlad 
produktion av samtidighet. En hel värld 
blir potentiellt vittne till historien i real-
tid. Som en följd uppstår också ett slags 
tekniskt framkallat tidsrus, där kulturen 
vänder sig in mot sig själv, i ett jagande 
efter att känna sitt nu och sin samtid, men 
också att uppleva denna samtidighet i dess 
historicitet.

Det ”historiska” är inte längre bara 
 något som skett tidigare, eller som sker 
någon annanstans, utan det historiska är 
namnet på en typ av händelser som samti-
den själv åtrår och skapar genom mediali-
serade iscensättningar av sig själv, galor, 
jubileer, minneshögtider, etc.
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Alla dessa fenomen pekar mot och be-
lyser bakgrunden till en stegrad sensibili-
tet för det tidsligt–historiska som erfaren-
hetskategorier. Skrivandet av historien, 
skapandet av historiskt medvetande och 
själva erfarenheten av tiden, är inte längre 
en fråga om det förflutna, utan symptom 
på hur nu och framtid byggs. Som huma-
nist och samhällsforskare är det ett om-
råde som i hela sin motsägelsefullhet och 
mångtydighet lockar till teoretiska fråge-
ställningar och konkreta forskningsupp-
gifter, som visar sig i en f lod av litteratur 
kring minne och historia, om dess för-
medling, användning, och iscensättning.

Med stöd av ett planeringsanslag från 
Östersjöstiftelsen började en grupp fors-
kare från olika discipliner på Södertörns 
högskola under 2008 undersöka om det 
var möjligt att samla dessa ansatser inom 
olika ämnen i ett större forskningspro-
gram. Riksbankens jubileumsfond hade 
sedan några år tillbaka skapat en utlys-
ning som sökte stora mångvetenskapliga 
grupper för att ta sig an mer omfattande 
frågor inom humaniora och samhällsve-
tenskap vilket motiverade oss att tänka i 
lite större banor än tidigare. När gruppen 
började tänka samman vad vi anade var 
ett potentiellt fält för tvärvetenskapliga 
studier, var siktet ställt inte bara mot 
skilda discipliner utan också mot olika 
och ofta antagonistiska teoretiska ansat-
ser, såsom filosofisk hermeneutik, dekon-
struktion, kritiska mediestudier och ge-
nusteori. Tanken var att det skulle vara 
möjligt att förena en djupare förståelse av 
historisk forskning med allt vad det inbe-
griper av frågor om arkiv, mening, spår 
och vittnesmål med teorier om estetisk 
och teknisk representation av tiden. Men 
till detta skulle också fogas det arbete som 
gjordes inom den mer teoretiskt avance-
rade forskningen kring historiebruk och 

minneskultur, bland annat museiforsk-
ning.

Det kändes som om det var dags att 
knyta samman filosofer med ett teoretiskt 
intresse för tid, historia och tolkning, med 
mer empiriskt orienterade forskare inom 
historiska och estetiska studier för att se 
vad de kunde lära av varandra, men också 
för att försöka överbrygga artificiella klyf-
tor mellan teoretiker och praktiker, och 
därmed att vitalisera diskussionen om for-
merna för historieskrivning, dess motiv, 
såväl som dess ansvar, såväl teoretiskt som 
etiskt. Framför allt kändes det som om det 
skulle vara möjligt att komma förbi den 
stelnade konflikten mellan ”postmoder-
nister” och dess vedersakare, som präglat 
den teoretiska diskussionen inom human-
vetenskaperna under tre decennier, och 
att på ett mer fördomsfritt sätt utforska de 
etiska, existentiella och institutionella för-
utsättningarna för hur historiskt vetande 
skapas och vidareförs.

Under slutet av 2008 sändes en öppen 
inbjudan ut till ett stort antal forskare om 
att delta i ett sådant arbete, med en skiss-
artad plattform med ett antal frågor och 
problemställningar. Målsättningen var att 
få en så bra spridning som möjligt, äm-
nesmässigt, institutionellt och åldersmäs-
sigt. Gensvaret på denna första kontakt 
var överväldigande positivt, vilket över-
tygade oss om vikten av att försöka samla 
detta till ett program. Resultatet blev det 
föreslagna forskningsprogrammet ”Tid, 
minne, representation. Om historiemed-
vetandets förvandlingar”, som under hös-
ten 2009 beviljades stöd av RJ för sex år, 
och som inledde sitt arbete i början av 
2010. Programmet omfattar tjugofem 
forskare, från tolv discipliner och sex läro-
säten.4

Begreppet ”historiemedvetande” fram-
trädde under skapandet av programmet 
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som en passande samlingsrubrik. Ordet 
har en intressant mångtydighet. Det kan 
beteckna det sätt på vilket en individ eller 
en kultur är och blir medveten om det för-
flutna. Men det pekar också mot det sätt 
på vilket medvetandet självt i grunden är 
historiskt, och därmed hur nuet alltid är 
knutet till och betingat av det förflutna. 
Också när människan ägnar sig åt histo-
riska studier och forskning är hon histo-
risk. Därmed pekar frågan om historiskt 
medvetande också mot de kunskapsteore-
tiska och etiska aspekterna av historiskt 
vetande.

Arbetet med att studera olika dimen-
sioner av historiskt medvetande är struk-
turerat längs de tre axlar som fångas i hu-
vudtiteln, Tid, Minne och Representation. 
Under det första begreppet studeras fram-
för allt de olika sätt på vilka tiden be-
greppsliggörs och organiseras i historiskt 
vetande. Dit hör olika frågor kring krono-
logier, däribland etablerade historiska ka-
tegorier som ”modernt” och ”förmodernt”, 
liksom olika tekniskt orienterade date-
ringsmallar, som ”atomåldern” och ”infor-
mationsåldern”, men också betydelsen av 
grundläggande begrepp som ”det för-
flutna”, ”nuet” och ”samtiden”.

Det historiska medvetandet har också 
att göra med hur nuet är styrt av och sys-
selsatt med och rentav ”besatt” av det för-
flutna, något som framför allt studeras 
inom ramen för programmets fokus på 
”minne”. Dit hör intresset för olika former 
av historiebruk och minneskultur. Här 
studeras hur historien framför allt uppträ-
der som en etisk och politisk domän, där 
frågor om nostalgi, bortträngning, trauma 
och glömska sammanstrålar i skapandet 
av ofta konfliktfyllda rum för historiskt 
medvetande.

Under rubriken ”representation” samla-
des slutligen de problemställningar som 

framför allt handlar om hur tid och histo-
ria framställs, representeras och förmed-
las. Det handlar om det estetiskt–tek-
niska, där litteratur, film och nyhetsmedia 
speglas i varandras olika sätt att samla och 
återge tid och historia. Hit hör också 
 frågor om utformningen av ”minnesrum”, 
såsom monument och museer. Det är vik-
tigt för programmets framgång att dessa 
olika sfärer av forskning inte hålls åtskilda, 
utan att de träder i förbindelse med var-
andra. Man inser snabbt när man går ner 
i dessa fält att förbindelserna är många, 
och att de mediala till exempel inte kan 
skiljas från de filosofiska och psykologiska 
sidorna av historiskt medvetande.

Under de första åren har gruppen haft 
två möten per termin, ett internat och ett 
forskarseminarium med öppen föreläs-
ning, med inbjuden gäst. Programmet har 
en internationell styrgrupp, med ett antal 
högprofilerade forskare, däribland Hay-
den White, Aleida Assmann och Joan 
Scott, som var för sig har besökt gruppen 
för föreläsningar, seminarier och gemen-
sam planering under de första åren. För-
utom enskilda publikationer från de in-
gående forskarna, så har programmet hit - 
tills publicerat en gemensam bok, Re - 
think ing Time.5

Möjligheten att få arbeta under sex år 
istället för det vanliga tre ger värdefulla 
möjligheter att bygga något mer långsik-
tigt och att låta frågor mogna fram. Hit-
tills har erfarenheten av detta arbete varit 
överväldigande positivt. Det finns en stor 
potential idag inom svensk kulturveten-
skaplig forskning, vilket också framgått i 
våra möten med seniora utländska fors-
kare som alla uttryckt beundran för denna 
satsning, vars mångdisciplinaritet är rela-
tivt unik också med internationella mått 
mätt. Dess slutgiltiga framgång får tiden 
visa, men i dagsläget erbjuder den mycket 
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stimulerande rum för tänkande, diskus-
sion och forskning.

Noter

1 Se Östling (red.), Vad är upplysning (Stehag: Sym-
posion, 1992), som rymmer en översättning av 
Kants uppsats och Foucaults analys.

2 Om historiens nytta och skada, övers. N. Teratolo-
gen, i Nietzsche, Samlade skrifter (Stehag: Sympo-
sion, 2005).

3 Tony Judt, Postwar. A History of Europe Since 1945 
(London: Vintage Books, 2005).

4 För en utförligare presentation av de ingående 
forskarna och deras ämnen, se hemsidan www.
histcon.se.

5 För en första gemensam samlingsvolym, framför 
allt inriktad mot tidens problem, se Ers & Ruin 

(eds.), Rethinking Time. Essays om History, Me-
mory and Representation (Stockholm: Södertörn 
Philosophical Studies, 2011).

Summary

Creating a Research Program on Time and Memory

The essay describes the background and creation 
of the large research program ”Time, Memory, 
and Representation. Recent Transformations in 
Historical Consciousness” (www.histcon.se), com-
prising twentyfive researchers representing twelve 
different disciplines and six universities. It com-
bines philosophical interpretations of time and 
chronological frameworks with cultural memory 
studies and research in the medialization of time, 
in a uniquely interdiscplinary endeavour.



tt samtal om idéhistorikerna Anders Ekströms 
och Sverker Sörlins bok Alltings mått: Humanis-
tisk kunskap i framtidens samhälle (Norstedts, 
2012).

Karin Johannisson (KJ): Vad betyder bokens titel?
Anders Ekström (AE) & Sverker Sörlin (SS): Två saker. 

Den syftar på en mycket gammal sats – ”människan är 
alltings mått” – som tillskrivs Protagoras från 400-talet 
före Kristus. Endast människan kan vara ett mått på nå-
gots värde och det finns därför inte ett värde som är det 
rätta. Men vi syftar också på att mått i dagens samhälle 
inte förknippas med måtta, måttfullhet eller någon idé 
om en uppfordrande måttstock som kan vägleda vårt 
omdöme, utan snarare med mätning, och främst mät-
ning av omedelbar ekonomisk produktivitet, och hur 
detta leder till den mer allmänna synvillan att endast det 
som kan räknas är av värde. Ja, det är på sätt och vis i 
spänningsfältet mellan dessa två innebörder av det lilla 
ordet ”mått” som boken har tagit form.

KJ: Hur definierar ni humaniora som kunskapsområde?
AE & SS: I centrum finns kunskapen om människan 

som kulturvarelse. Det vanligaste sättet att definiera hu-
maniora har varit att peka på ett antal ämnen i vilka man 
kan läsa kurser och bedriva forskning vid universiteten. 
Sammansättningen av dessa ämnen har förändrats över 
tid och de humanistiska specialiteterna är inte alltid så 
gamla som man kanske tror. I den här boken har det 
emellertid varit viktigt för oss att gå utanför högskolan 
och beskriva en betydligt bredare humanistisk verksam-
het, arbetsmarknad och kunskapsbas i samhället. Vi gör 
det till exempel genom att beskriva den humanistiska 
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arbets kraften som en samlad grupp i sam-
hället – och den är i själva verket mycket 
stor.

KJ: Hur beskriver ni relationen mellan hu-
maniora och samhällsvetenskap?

AE & SS: Den har skiftat över tid. Från 
mitten av 1960-talet infördes en ganska 
skarp åtskillnad som innebar att sam-
hällsvetenskaperna på ett mycket tydli-
gare sätt än humaniora kom att förknip-
pas med en direkt samhällsrelevans. 
Samhällsvetenskaperna var med och defi-
nierade välfärdssamhället och den mo-
derna staten, beskrev och ringade in cen-
trala problem och sociala frågor. Huma - 
niora blev i samma skede, menar vi, mer 
inåtvända vid universiteten och tog istäl-
let rollen av ett kritiskt och undan för un-
dan alltmer distanserat samvete. Nu ser vi 
tecken på att dessa områden närmat sig 
varandra igen – och lika mycket som vi i 
boken hävdar humanioras eget värde stäl-
ler vi också frågan om det i framtiden 
kanske finns skäl att inte på samma sätt 
hålla isär humaniora och samhällsveten-
skaperna i olika fakulteter och olika kun-
skapsmål.

KJ: Vad är kunskapspolitik?
AE & SS: Det är ett begrepp vi använ-

der för att tala om ett samhälles samlade 
sätt att värdera och prioritera mellan olika 
kunskapsområden eller kunskapstyper – 
mellan olika områden, ämnen, förkla-
ringsmodeller och tankestilar – och hur 
detta värderingsförhållande har skiftat 
över tid. För det har det – och det kom-
mer det att göra igen! Tänk till exempel 
på debatten om de två kulturerna som ra-
sade under 1950- och 1960-talen – och för 
den delen fortsatte långt senare och ut-
mynnade i 1980- och 1990-talens science 
wars. Detta var en debatt bland annat om 

balansen mellan de naturvetenskapliga 
och kultur- eller humanvetenskapliga om-
rådena som även handlade om vilken pre-
stige olika kunskaper tillmättes i samhäl-
let mer generellt. Det är ett exempel på en 
kunskapspolitisk fråga. Vem hade förres-
ten kunnat tro att medan humanister och 
naturvetare stred med varandra om status 
och resurser så skulle ett tredje kunskaps-
område stiga fram och snabbt bli det ab-
solut främsta räknat i resurser och omfatt-
ning: det tekniskt–ekonomiska. Dessa 
förskjutningar är viktiga för att förstå inte 
bara universitetens utan hela den sam-
hälleliga kunskapspolitikens utveckling. 
Under mellankrigstiden var sjuttio–åttio 
pro cent av studenterna i Cambridge och 
Oxford inskrivna på humanistiska utbild-
ningar – nu utgör de bara några få procent 
i hela det brittiska universitetssystemet 
medan det allra största området är olika 
former av Business Studies. Ett av kun-
skapspolitikens uttryck är den statliga 
forskningspolitiken, som i Sverige var ak-
tuell med en ny proposition förra hösten, 
men till exempel också skolpolitiken. Vi 
hävdar att dagens samhälle präglas av en 
extremt instrumentell och alltför kortsik-
tig kunskapspolitik.

KJ: Varför behövs er bok?
AE & SS: Den behövs för att samhället 

behöver humaniora. Vi hade två utgångs-
punkter när vi skrev boken. Å ena sidan 
att forskningspolitiken haft alldeles för 
lite förväntningar på humanioras sam-
hällsvärde, och att humanisterna själva 
varit för passiva och inåtvända i formule-
ringen av sitt kunskapsområdes betydelse. 
Å andra sidan tyckte vi oss också kunna se 
en förändring av samhället som innebär 
att nya uppgifter nu uppstår för den hu-
manistiska och kulturvetenskapliga kun-
skapsbildningen. De problem som angår 
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världen allra mest idag kräver som vi ser 
det en mer integrativ kunskapsbildning – 
det finns inte en expertis som kan lösa 
frågor om klimat och miljö, det finns inte 
en expertis som kan hantera medierevolu-
tionernas konsekvenser för politik och 
samhälle, det finns inte en expertis som 
kan bearbeta de samhälleliga konsekven-
serna av de ekonomiska kriserna. Vi måste 
därför motverka alla former av kunskaps-
fundamentalism, och en under lång tid 
framvuxen och djupt olycklig sektorise-
ring av samhällets mest angelägna frågor. 
Konkurrensideologin i samhället har 
också nått djupt in i kunskapspolitikens 
priortieringar och driver fram en utveck-
ling där olika kunskapsområden allt oftare 
ställs mot varandra – som om vi kunde 
och faktiskt var tvungna att välja att 
anting en veta något om samhället eller 
tekniken, om historien eller fysiken, om 
medicinen eller ekonomin. Vår tids tving-
ande angelägenheter – klimat, ekono-
miska kriser, migration, sociala och reli-
giösa konflikter – präglas tvärtom av sin 
sammansatta karaktär och kan bara an-
gripas genom att kunskapsfälten samver-
kar. 

KJ: Men vilken är i så fall humanioras all-
männa betydelse i samhället?

AE & SS: Kunskap är inte en produkt, 
ett resultat eller en beställningsvara. Kun-
skapens sätt att påverka samhället kan 
istäl let beskrivas som en infrastruktur och 
som alla infrastrukturer i samhället un-
derhålls den för att utveckla och garantera 
långsiktiga värden i samhället, för att 
skapa ett hållbart samhälle. Vi menar att 
varje samhälle för sitt fortbestånd har ett 
lika stort behov av några olika, mer eller 
mindre avgränsbara kunskapsbaser som 
ständigt måste underhållas: en är den tek-
niskt–naturvetenskapliga (dit vi även räk-

nar medicinen), en annan är den ekono - 
miskt–administrativa och en tredje är den 
kulturella–samhällsvetenskapliga kun-
skapsbasen där också humaniora ingår. 
Utan dessa tre kunskapsbaser förtvinar 
samhället. Det inbördes förhållandet mel-
lan dem skiftar över tid och mellan sam-
hällen, men i grunden är kunskapsprojek-
tet gemensamt och en viss balans måste 
råda mellan de olika kunskapsbaserna, 
annars uppstår allvarliga skador i sam-
hällets grundstomme. Vi försöker i boken 
före ställa oss hur ett samhälle utan en be-
tydande humanistisk kunskapsbas skulle 
se ut – ett samhälle utan möjligheter att 
väga sina erfarenheter mot ett förråd av 
historia och berättelser, utan den impuls 
till kritisk analys som humanstiska studier 
i bästa (men långt ifrån alla) fall befodrar, 
utan en mångfald av offentligheter, för-
medlingsformer och former för opinions-
bildning. Men det är ett omöjligt tanke-
experiment, den bilden går helt enkelt inte 
att frammana.

KJ: Hävdar ni att man inte har begripit det? 
Att humaniora är osynligt? Vem har i så fall 
inte förstått?

AE & SS: Vi började läsa de forsk-
ningspolitiska dokumenten från de se-
naste tjugo åren. Det kommer en ny pro-
position vart tredje eller fjärde år och där 
sägs i det närmaste ingenting om att hu-
maniora och samhällsvetenskap skulle ha 
någon samhällelig betydelse. Sägs något 
överhuvudtaget (vi talar om lätt räknade 
ord, några enstaka meningar) finns egent-
ligen bara två tonlägen: antingen rena 
festklichéer eller sådana formler som an-
passar dessa områden till den logik som 
nu under ganska lång tid har drivit kun-
skaps politiken generellt – forskningens 
och utbildningens bidrag till nationell 
tillväxt och det som sedan 1990-talet kal-
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las innovation. Det vill säga: det är bara 
det som kan räknas som räknas och till 
sist blir detta också det enda som kan ut-
tryckas i ett allt ensidigare politiskt språk. 
Kan det vara annorlunda? Ja, det menar vi 
faktiskt och det är det också på vissa håll i 
världen. I Norge sjösätts till exempel sats-
ningar på humaniora med hänvisning till 
områdets centrala betydelse för arbetet 
med de utmaningar som samhället står 
inför; det gäller klimat och miljö, religiösa 
och etniska konflikter, frågor om migra-
tion, politiskt våld och jämställdhet, lik-
som de sociala konflikter som uppstår och 
försvåras i spåren av de ekonomiska kri-
serna. Listan kan göras längre.

Men vi menar också att vi humanister 
– i olika yrken och verksamheter, i och 
utan för högskolan – bara börjat ana, men 
ännu inte riktigt tydliggjort, att en vänd-
ning i synen på de alltför instrumentella 
och kortsiktiga ekonomiska nyttorna förr 
eller senare måste komma: en lång rad 
diskussioner om samhällets hjärtfunktio-
ner – skolan, vården av de gamla, en tillta-
gande ilska över vårdslösa privatiseringar 
och vinstuttag – visar att nya synsätt är 
oundvikliga. Vi måste helt enkelt tänka 
om – annars straffar jorden oss. Vi vet ju 
att människor inte handlar och väljer – 
oavsett om det handlar om utbildningsvä-
gar, yrken eller familjebildningar – enbart 
utifrån kalkyler över vilken ekonomisk 
avkastning ett visst val kan ge, vi väljer av 
detta men också av tusen andra skäl. Till 
sist måste man helt enkelt fråga sig om 
samhället verkligen behöver och har nytta 
av modeller som stämmer så illa med 
grundläggande mänsklig erfarenhet, med 
var och ens insikter och allra närmaste 
livsvillkor.

Därför behövs nu en bredare diskussion 
om det vi kallar samhällets nödvändiga 
kunskapsbaser, och i det sammanhanget 

behövs också nya beskrivningar av huma-
nioras samhälleliga betydelse. På univer-
siteten har vi humanister länge varit all-
deles för upptagna av våra egna ämnen 
och traditioner. Vi vill att studenterna re-
dan på grundnivåerna enga geras i ett an-
nat perspektiv, nämligen det som handlar 
om humanioras betydelse för samhället.

KJ: Men vad går man mer exakt miste om? 
Vilka förluster gör samhället? Vilka är huma-
nioras basfunktioner?

AE & SS: Vi glömmer lätt att vårt sätt 
att diskutera och förstå många centrala 
samhällsfrågor är ett resultat av och inte 
kan tänkas utan flera decenniers human- 
och samhällsvetenskaplig forskning. Det 
gäller, som vi redan varit inne på, en rad 
olika områden, till exempel skolfrågor, 
mediepolitik, livsstil och hälsa. Den hu-
manistiska kunskapens betydelse är också 
i f lera sammanhang så självklar att vi helt 
enkelt tar den för given, till exempel är 
den en förutsättning för samhällets olika 
arenor för opinionsbildning. Det hade inte 
funnits några kultursidor eller bokmässor 
utan en humanistisk kunskapsbas i sam-
hället, men det hade inte heller funnits 
bloggkultur eller studieförbund. Ingen 
kan heller på allvar tro att betydelsen av 
vår tids nya medier kan reduceras till en 
teknikfråga. Det centrala med den digi-
tala medieutvecklingen är istället hur den 
förskjuter de allra mest vardagliga sociala 
formerna och reaktionsmönstren i sam-
hället, våra offentligheter, frågor om iden-
titetsbildning, hur vi tänker om och rela-
tera till oss själva och andra, vilka förråd 
av berättelser och bilder vi har tillgång till 
för att göra världen begriplig.

Kopplingen mellan dessa fenomen och 
den humanistiska kunskapsbasen är dock 
inte sådan att till exempel offentligheten 
skulle vara en ”produkt” av vissa typer av 
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humanistisk kunskap. Kunskap är, som vi 
redan varit inne på, inte ens i en mycket 
trivial mening en produkt, trots att man 
idag ofta möter den uppfattningen; kun-
skapsprioriteringarna är långsiktiga och 
djupgående, påverkar grundläggande för-
ståelsemönster och samhällets sociala 
hållbarhet.

Men hur verkar då den humanistiska 
kunskapen? Vi försöker i boken lyfta fram 
några allmänna egenskaper som känne-
tecknar den humanistiska kunskapsbasen. 
Vi menar, för det första, att de humanis-
tiska yrkena kan beskrivas som förståelse-
yrken: arbetet i museer, enskilda konstfö-
retag, teaterverksamheter, högskolor med 
mera har det gemensamt att de skapar nya 
förståelser av samhället och resultatet är 
en rikedom som alla kan ta del av och an-
vända. Därför kännetecknas också, för det 
andra, resultaten av humanistisk verksam-
het i ovanligt hög grad av att de är just 
allmänna och saknar en beställare: när ett 
forsknings- eller konstprojekt är avslutat 
sätts resultatet i allmän cirkulation och 
görs tillgängligt för många. Det finns 
därför en närmast strukturell koppling 
mellan den humanistiska kunskapsbasen 
och samhällets allmänningar, det vi aktivt 
och genom överenskommelser avstår från 
att äga enskilt. En tredje mer  allmän 
egenskap är att de humanistiska yrkena 
förenas av ett ansvar för samhällets kun-
skapshantering och kunskapsförmedling: det 
gäller inte minst ett antal traditionella in-
stitutioner – museer, bibliotek, arkiv, skola 
och vissa medier – där många humanis-
tiskt utbildade personer arbetar. Hur, frå-
gar vi oss, skulle samhället fungera utan 
en kunskapsbas för den allmänna och allt-
mer komplexa kunskapshanteringen?

Vill man vara ännu mer konkret finns 
det förstås en rad andra och mycket speci-
fika förmågor och kompetenser – vid si-

dan av det centrala, det vill säga kunskaps-
stoffet – som humanistiska utbildningar 
förmedlar till samhället. Studentorgani-
sationen Projekt Athena har med stöd av 
DIK-förbundet nyligen sammanställt en 
nyttig folder om humanistiska baskompe-
tenser. Vi konstaterar i boken att värdet av 
humanistiska kompetenser i sådana yrken 
som inte självklart kan beskrivas som hu-
manistiska professioner uppfattas på olika 
sätt i olika länder. I Sverige har en instru-
mentell syn på utbildning fått ett starkt 
fäste och uppmuntrar den enskilda indivi-
den att göra ett så ekonomiskt rationellt 
utbildningsval som möjligt: ”Håll dig på 
spåret! Läs inte en termin mer än nödvän-
digt!” I länder som till exempel Frankrike, 
Tyskland och England är traditionerna 
annorlunda. Men vi ställer också frågan 
varför humanister ständigt avkrävs dessa 
besked om sina kunskapers generella värde 
medan andra områden inte diskuteras på 
motsvarande sätt?

KJ: Vad ska vi kräva av humanisten?
AE & SS: Vi anser alltså att formule-

ringen av och engagemanget i humanioras 
samhällsupdrag bör införlivas i utbild-
ningarna, till exempel genom att studen-
terna tidigt dras in i den typ av diskussio-
ner vi nu för, men att de också i större 
utsträckning får möta humanistiska verk-
samheter utanför högskolan under sin ut-
bildningstid. Vi har redan en stark huma-
nistisk forskning om angelägna samhälls - 
frågor och nya fält är på väg att etableras. 
I boken tar vi till exempel upp områden 
som medicinens humaniora, digital huma-
niora och miljöns humaniora, vilka nu ut-
vecklas i nya former i Sverige och interna-
tionellt.

Detta är tvärgående forskningsfält, som 
också överskrider traditonella fakultets-
gränser, och där humanister och sam-
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hällsvetare, också från Sverige, lämnar 
viktiga bidrag. Vi vill se en starkare kopp-
ling mellan den kunskapsutvecklingen 
och sättet att organisera de humanistiska 
utbildningarna.

KJ: Hur ställer ni er till nyttobegreppet?
AE & SS: Humanister värjer sig ofta 

mot att tala om sina kunskapsområden i 
termer av nytta. Vi menar tvärtom att 
nyttan av humanistiska kunskaper är stor 
och att den måste artikuleras på nya sätt 
när samhället förändras. Problemet är 
bara att nytta i just vår tid kommit att be-
tyda något mycket specifikt – snabbt mät-
bar ekonomisk tillväxt enligt formeln: det 
är bara det som kan räknas som räknas. 
Vi sätter i boken in detta snäva nyttobe-
grepp i ett historiskt perspektiv och kon-
staterar att ett nyttobegrepp utan annan 
riktning än tillväxt för tillväxtens egen 
skull i de f lesta andra samhällen skulle 
förstås som ett förödande sätt att förväxla 
mål och medel.

KJ: Vad är viktigt i framtiden?
AE & SS: Detta är inte en bok som ut-

mynnar i ett antal policyrekommendatio-
ner. Vi beskriver en utveckling som tyder 
på att humaniora och samhällsvetenskap 
bör få en tydligare och mer framskjuten 
roll i framtiden. I det sammanhanget tror 
vi att det är viktigt att ta bort en del struk-
turella hinder för en samhällsviktig och 
mer integrativ humanistisk utbildning. 
Ett första steg är att upplösa resterna av 
den gamla reform från början av 1990- 
talet enligt vilken humanistiska utbild-
ningar endast skulle ersättas med en fjär-
dedel av utbildningar inom teknik och 

naturvetenskap. Denna ordning är ett 
effek tivt och otidsenligt hinder för sam-
arbete över områdes- och fakultetsgränser. 
Det faller till exempel på sin egen orim-
lighet att i en programutbildning om me-
dieteknik anse att ett kursinslag om fiber-
optik skulle kräva fyra gånger så mycket 
lärarresurser som ett inslag om mediepo-
litik. Vi anser också att humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning i större 
utsträckning bör bli föremål för forsk-
ningspolitiska visioner och initiativ, men 
inte för att försvara satsningar inom dessa 
områden på bekostnad av andra. Tvärtom 
argumenterar vi för ett större inslag av 
tvärgående och integrativa initiativ, både 
inom forskning och utbildning vilka allt-
för mycket dragits isär vid svenska univer-
sitet av kortsiktiga och prestationsfixerade 
incitamentsstrukturer. Vi tror att vi måste 
ompröva den för vetenskapen främmande 
idén att kunskapsområdena befinner sig i 
konkurrens med varandra och på nytt inse 
att kunskapsprojektet är gemensamt.

Summary

The Politics of Knowledge
is Sustainable Society

The article consists of a conversation about a book 
entitled Alltings mått: Humanistisk kunskap i fram-
tidens samhälle (title in translation: The Measure of 
All Things: Humanities-Based Knowledge in the 
 Future Society), which was published in the fall of 
2012. The book critically discusses how contem-
porary research and higher education policies in 
Sweden and elsewhere have affected the develop-
ment of the humanities and its role in society, 
 arguing for a more integrated view on the politics 
of knowledge in the future.



Thomas Karlsohn, Originali-
tetens former: Essäer om bild-
ning och universitet. Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos, 2012. 

Det akademiska livet är un
der omvandling. Administra
tiva reformer och politiska 
beslut är på väg att förändra 
villkoren för både undervis
ning och forskning. I ett hi
storiskt perspektiv är dagens 
förändringar vid universite
ten väldigt radikala, säger 
idéhistorikern och docenten 
Thomas Karlsohn, som i sin 
nya bok Originalitetens For-
mer diskuterar kring dessa 
frågor. Bokens essäer är till
komna inom ramen för en 
forskarassistentjänst som äg
nats åt den högre utbildning
ens idéhistoria, främst ur ett 
medialt perspektiv.

Men vart är universiteten 
på väg, eller, för att spetsa till 
frågan: Vad vill egentligen 
ett universitet? För att nå en 
djupare förståelse kring de 
svenska universitetens mål 
och syften behövs ett bredare 
historiskt perspektiv (Olsson 
2003). Dagens förändringar 
är ur ett historiskt perspektiv 
väldigt radikala, och det kan 
vara svårt att upptäcka det 
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när man har det omedelbara 
framför näsan, säger Karl
sohn i en intervju. Han me
nar att förändringarna går så 
pass snabbt att vi inte märker 
dem förrän det är för sent. 
Exempel på de förändringar 
han pekar på är t.ex. ökade 
krav på styrning och kontroll 
och den utvärderingshysteri 
som nu råder inom forskar
samhället.

Med den så kallade Tham
reformen från slutet av nittio
talet kom forskarstudierna att 
begränsas till åtta terminer 
på heltid. Detta var en för
ändring som fick ett tydligt 
genomslag, alla skulle nu stö
pas i samma form, och indi
viduella ”snedsprång” för den 
bildningstörstande doktoran
den fick mycket begränsat ut  
rymme. Effektivitet blev led
ordet – bildning blev ett ord 
på undantag. Senare infördes, 
inte att förglömma, Bologna
systemet som inneburit att 
undervisningen detaljstyrs på 
ett sätt som saknar historiskt 
motstycke.

Annat som förändrat vill
koren är bl.a. autonomirefor
men som mer har kommit att 
handla om universitetsled
ningarnas frihet och inte alls 

så tydligt om större frihet för 
forskare och lärare. Även det 
av tradition kollegiala styret, 
dvs. att det har varit forskarna 
själva som i en öppen och kri
tisk kultur granskat varandra 
är hotat idag. Detta kollegiala 
styre har inneburit att det är 
de som redan finns i verk
samheten som inte bara har 
ett visst inflytande över den, 
de har faktiskt även reell 
makt över verksamheten.

Det är de faktiska förhål
landena vid universiteten i 
vår samtid, en period som 
präglats av en informations
teknisk omvälvning, som är 
utgångspunkten för Karl
sohns framställning. Han är 
intresserad av det mångfacet
terade sambandet mellan 
idéer och informationsteknik. 
Den digitala informations
tekniken formligen genom
syrar idag både forskning, 
utbildning och det omgi
vande samhället.

Hur får vi då syn på sam
tidens förändringsprocesser, 
och hur förstår vi dem?

Ja, Thomas Karlsohn har 
förf lyttat sig ett par hundra 

Anmälningar och notiser

Mediehistoriska förutsättningar och tankar
om den originella läsaren
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år tillbaka i tiden, och hans 
frågeställningar belyses ge
nom att han låter sekelskiftet 
1800 utgöra en slags relief för 
vår samtid. Han uppehåller 
sig således kring tiden och 
platsen för det moderna uni
versitetets uppkomst, de tyska 
länderna. Eller för att vara 
mer specifik: Berlinuniversi
tetet som anlades åren 1809–
1810 av Wilhelm von Hum
boldt; dvs. det ”romantiska 
universitetet” där begrepp 
som Lernfreiheit och Lehr-
freiheit var viktiga. Här for
mulerades, stadfästes och 
skärptes principerna för den 
akademiska friheten. Studen
terna vid universitetet fick 
rätt att själva uppsöka den 
 lärare som de utifrån sina in
tressen fann lämplig (Sörlin 
2000).

Etableringen av denna nya 
institution sammanföll med 
att skriften under de första 
decennierna av 1800talet 
fick ett stort genombrott som 
ett kulturellt dominerande 
medium. Läs och skrivkun
nigheten ökade snabbt och 
förlags och bokmarknaden 
växte dramatiskt inte bara 
i Tyskland utan över stora 
 delar av Europa (även i Sve
rige).

Vilken relation kan man 
då se mellan omdaningen av 
den högre utbildningen och 
de informationstekniska för
ändringar som ägde rum vid 
den här tiden; och hur påver
kade denna relation, denna 
dualitet, de nya tankar och 
idéer som uppkom vid den 
här tiden, exempelvis kring 
begrepp som originalitet 

inom forskning och utbild
ning.

Går det att göra en jämfö
relse med de utmaningar som 
vår tids akademi ställs inför 
(som skisserades ovan)? Hur 
hanterar man t.ex. frågor om 
originalitet i forskningen, 
dvs. hur skapar man något 
nytt, något eget, istället för 
att överta något redan givet 
(på nätet)? Idén att den aka
demiska läraren (och även 
studenter: i C och Dupp
satser) idag bör lämna egna 
kvalificerade och originella 
bidrag till den samtida kun
skapsutvecklingen hämtar 
sina rötter två sekel tillbaka i 
tiden.

Tankar kring medier, 
medievanor, läspraktiker 
finns som en röd tråd genom 
Karlsohns bok – det är en 
mediehistoriens och skrift
kulturens hegemoni han skri
ver fram. Här finns grunden 
till ideal kring begreppet 
bildning som blev centrala i 
reformsträvandena kring se
kelskiftet 1800 i de tyska län
derna, senare även i Sverige. 
Nya läsvanor och bildning 
är nära förbundna med var
andra.

De s.k. läsesällskapen är 
ett talande exempel på för
ändrade läsvanor. Läsesäll
skapen tillkom i de tyska län
derna och i länder som 
Frankrike och England redan 
vid 1700talets första hälft 
(Östholm 2000). I Sverige 
etablerades det ett f lertal 
läse sällskap under 1790talet, 
f lera med akademisk karak
tär i t.ex. Uppsala, Åbo och 
Lund. Med läsesällskapen 

introducerades en ny arena, 
en ny mötesplats för läsning, 
diskussion och tankeutbyte. 
Upplysningstidens bildnings
ideal hade blivit den växande 
borgarklassens egendom, och 
även om syftet med sällska
pen kanske bidrog till att till
fredställa ett trängande bild
ningsbehov, bidrog aktivite
terna även till att man kunde 
hålla sig bättre informerad 
om nationella och internatio
nella kultur och tankeström
ningar.

Det går tveklöst att se ett 
tydligt medialt skifte kring 
år 1800. Och vi ser samma 
slags skifte nu två hundra år 
senare, det finns många be
lägg för sambandet ”mellan 
nya pedagogiska ideal och 
förändrade informationstek
niska villkor”.

Vi befinner oss mitt i en 
digital medierevolution.
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