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diskussioner om forskningens villkor och föränd-
ring ligger ofta fokus på ”stora” teman: teoribyggen 
och paradigmskiften, utbildningsorganisation och 
forskningsfinansiering. Mera sällan riktas upp-

märksamheten mot forskningens alldagliga gnetande 
med materialinsamling, analys och kommunikation mel-
lan forskare. Men det är just här i vardagen, med alla 
praktiska handlag och förhållningssätt, som universitetet 
ständigt återskapar sig självt, utan att det alltid märks. 

I den mån vardagliga akademiska färdigheter stude-
rats har det ofta handlat om livet i laboratoriet. Forskare 
som Bruno Latour och Steve Wolgar (1979) eller Karin 
Knorr-Cetina (1999) var tidigt ute för att analysera 
forskningens vardag i teknik- och naturvetenskaper. 
Bland svenska studier finns till exempel Helena Petters-
sons (2010) kulturanalytiska avhandling om det dagliga 
arbetet på ett mångdisciplinärt forskningscentrum.

I samhälls- och kulturvetenskaperna är de praktiska 
handlagen och färdigheterna kanske inte alltid lika lätta 
att få syn på. I detta temanummer riktar vi därför sökar-
ljuset mot det till synes obetydliga i forskningens vardag, 
mot rutiner, handgrepp och invanda förhållningssätt. 
Det är akademiska tekniker som man sällan har lärt sig 
genom kurslitteratur eller föreläsningar, utan snarare en 
tyst kunskap som man tar till sig under kaffepauser och 
korridorsnack eller genom att imitera andra och pröva 
sig fram.

Som forskare har man en hel verktygslåda av sådana 
arbetsrutiner, som snarare sitter i kroppen än lyfts fram 
i medvetandet. Det kan handla om hur man surfar på 
 nätet, letar litteratur, börjar skriva en text och inte minst 
väljer mellan och hanterar olika redskap från blyertspen-
nan till laptopen. Det är färdigheter som alltså inte är 
helt lätta att fånga i ord. Hur lär man sig att snabbt fingra 
igenom en tjock bunt ansökningshandlingar, bedöma en 
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bok genom att väga den i handen eller 
bläddra lite här och där? Hur utvecklar 
man en magkänsla för vad som är intres-
sant eller oviktigt?

På ytan kan det se ut som om det aka-
demiska arbetet ständigt förändras. Nya 
villkor och nya tekniker för kunskapspro-
duktion, från laboratoriets utformning till 
arkiveringstekniker. Digitaliseringen är 
bara en av många sådana förändringar. I 
tidigare skeden har innovationer som ko-
piatorn, fotnoten, skrivmaskinen, särtryc-
ket och kortregistret haft stor betydelse. 
Samtidigt existerar det en underström av 
vanor, konventioner och handgrepp som 
lever vidare och traderas mellan genera-
tioner. Det är bland annat denna spänning 
mellan gammalt och nytt som bidragen 
till detta temanummer belyser. När funge-
rar blyertspennan bättre än datorn, hur lär 
vi oss ta genvägar i forskningen genom 
googlande, snabbläsande och strategisk 
glömska? Varför är kritik så känsligt och 
akademiskt skvaller så viktigt? Vi möter 
livet runt seminariebordet och bildbruk i 
föreläsandet.

Inte nog med att denna underström av 
rutiner och vanor kan vara svår att bli 
medveten om. Ofta ses den dessutom som 
personliga forskningsvanor – ”mitt sätt 
att jobba”. Men som artiklarna visar är de 
inlärda kulturmönster, som återspeglar 
forskningsideal och värderingar. Det fak-
tum att de blivit osynliga genom att för-
vandlas till reflexmässiga beteenden ger 
dem desto större kraft. Det är just hand-
lagens alldagliga seghet och självklarhet 
som gör att de effektivt kan cementera 
både maktförhållanden och hierarkier i 
akademien.

Bidragen i detta temanummer kommer 
från en workshop vid Lunds universitet 
2013. Både den och detta nummer har ge-

neröst finansierats genom bidrag från Erik 
Philip-Sörensens stiftelse för främjande 
av genetisk och humanistisk vetenskaplig 
forskning.
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Summary

Everyday Life in Academica
(Akademiska handlag)

This special issue looks at everyday life in 
Academia. While paradigm shifts, university 
management, research policies and other “big” is-
sues often are discussed, the papers here explore a 
less analyzed field: the routines and micro-rituals 
of scholarly life that demand that you learn a spe-
cial touch or academic savoir-faire.
 It can be about how people learn to structure a 
paper, to surf the internet, or how to organize ma-
terial on the hard disk or maintain some kind of 
order in the office. How do you learn to participate 
in a seminar discussion, handle the rituals of aca-
demic gossiping or take critique? There are also 
the many skills of interacting with changing media 
and tools. When is the pencil preferred to the lap-
top and how do you use visual material in lec-
tures?
 Many such methods have slowly become invisi-
ble over time, and are no longer seen as parts of the 
theoretical and methodological baggage scholars 
carry with them. The ways different generations 
of scholars acquire everyday working routines are 
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often experienced as very personal – “my style of 
doing things” – but there are subtle cultural proc-
esses of learning involved here as the various pa-
pers demonstrate.
 So many academic skills, routines and rules are 
never found in research handbooks or statements 
of learning goals. It is acquired knowledge, resting 
more in the body than in the brain, working as re-

Foto: Orvar Löfgren.

f lexes rather than conscious actions. The fact that 
they are often seen as personal habits, or are just 
taken for granted and not problematized, also 
means that they may carry hidden charges of power 
and authority.

Keywords: academic skills, savoirfaire, routines, 
microrituals.



Ett block rutat papper
En blyertspenna
Ett radergummi
Lugn och ro

nklare kan det nästan inte bli. Ändå är det med 
dessa triviala redskap jag utfört merparten av 
min genetiska forskning. Första uppsatsen i 
matematisk populationsgenetik publicerade jag 

1975 i Theoretical Population Biology och den senaste 
trycktes 2012 i Genetics. Sammantaget har det blivit 
unge fär tjugofem artiklar inom fältet och kanske blir det 
några till. Flertalet av uppsatserna är ensamförfattade 
och bygger på matematiska uträkningar som tillkommit 
med dessa enkla redskap.

Ett sällsamt otidsenligt arbetssätt kan det tyckas, i en 
värld där datorer utför nästan alla exakta beräkningar. 
Men välfungerande, och dessutom på något sätt intel-
lektuellt och sensuellt tillfredsställande. När jag reflek-
terar över mitt arbetssätt inser jag att jag använder ett 
akademiskt handlag som är långt ifrån självklart.1

Dator och tangentbord
eller papper och penna?

Nästan alla genetiker arbetar idag på ett annat sätt än de 
gjorde för bara några år sedan. Majoriteten av mina kol-
legor sitter nuförtiden vid datorer där de analyserar 
DNA-sekvenser. Mikroskopen är undanställda och de 
far liga kemikalierna bortrensade. Labben står långa  tider 
tomma.

Självklart använder även jag datorer i mitt arbete. 
Förutom att artiklarna skrivs med ordbehandlingspro-
gram så måste figurerna ritas med datorns hjälp och 
simu leringarna göras i ett programmeringsspråk. All 

e

Bengt Olle Bengtsson

Tänka högt med papper och penna

BENGT OLLE BENGTSSON 

är professor emeritus i genetik vid 

Lunds universitet. Han har bl.a. 

skrivit böckerna Genetik och 
politik (1999) och Genetiska 
konflikter (2006) samt har ny-

ligen med Gunnar Broberg redi-

gerat boken Bortom det accep-
tablas gränser. Bengt Lidforss 
och lundaradikalismen (2013). 

KULTURELLA PERSPEKTIV 2014:2, årg. 23, s. 5–13.
© Kulturella Perspektiv och författaren. ISSN 1102-7908

Foto: Maria Lindh



KULTURELLA PERSPEKTIV 2014:2

6 Bengt Olle Bengtsson

kommunikation med redaktörerna för de 
vetenskapliga tidskrifterna sker via nätet, 
och de f lesta artklar jag refererar till fin-
ner jag där.

När jag förundras över min ringa da-
toranvändning handlar det således främst 
om något annat – detta att jag använder 
dem så sällan i själva forskningsarbetet. 
Och det är faktiskt märkligt. För det finns 
kraftfulla och imponerande datorpro-

gram, så kallade datoralgebrasystem, som 
kan ta hand om det slags uträkningar som 
är centrala i mitt arbete. Själv har jag mest 
erfarenhet av Mathematica, med det finns 
också andra. Dessa program är byggda 
för att hantera matematiska formler. Ett 
exempel: Skriver jag in (a+b)2, så kan pro-
grammet tala om för mig att detta är det 
samma som a2+2ab+b2. Inte särskilt svårt, 
kan man tycka, och något de f lesta lätt 

En av de stora forskningsinnovationerna är blyertspennan, mödosamt framexperimenterad under 1700-talet. 
Den gjorde det möjligt att bli en ytterst mobil forskare. En blyertsstump och papperslapp i fickan innebar att man 
alltid kunde notera en idé, ett hugskott eller en observation. Universitetslektor Magnus Wikdahl på väg till job-

bet. Foto: Billy Ehn.
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klarar av i huvudet eller ”för hand”. Men 
låt a och b vara långa och besvärliga ut-
tryck och ersätt 2 med 4, så har risken bli-
vit stor att man gör ett slarvfel om man 
själv försöker utveckla uttrycket. Sådana 
fel gör aldrig beräkningsprogrammen.

Erfarenhetsmässigt vet jag att jag inte 
klarar av att skriva mer än cirka tjugo 
 rader matematisk text utan att göra något 
fel. Det finns således beräkningar jag ald-
rig försöker mig på eftersom jag inser att 
jag omöjligtvis kommer att klara av dem. 
Inte på grund av deras teoretiska svårig-
hetsgrad, utan för att dess triviala kom-
plexitet är för stor.

Mathematica har därför alltid tyckts 
mig ett idealiskt arbetsredskap och vid 
några tillfällen har jag också använt det 
när det gällt att hantera mycket arbetskrä-
vande uträkningar. Varför utnyttjar jag 
det då så relativt sällan – varför sitter jag 
inte alltid vid datorn för att göra mina ut-
räkningar och därmed få dem korrekta 
med en gång?

Eftersom jag ofta ställt mig denna fråga 
vet jag genast några svar. De två mest 
omedelbara är:

Inledningsvis upplevs alla datorpro-
gram som jobbiga. Matematica är inte nå-
got speciellt svårt program, men har man 
inte använt det på några månader känns 
det obekvämt att komma in i igen. Dess 
innehållsmässiga rikedom är också irrite-
rande, för jag känner att jag aldrig kom-
mer att lära mig det fullt ut. När jag an-
vänder Mathematica finns alltid i bak - 
huvudet tanken att ”en dag skall jag verk - 
ligen lära mig detta program”. Ju falskare 
denna förhoppning upplevs, desto mindre 
lockande är det att använda programmet. 

Den andra förklaringen är att det är 
praktiskt bökigt att få Mathematica att 
fungera på den egna datorn. Exakt hur 
man idag gör för att skaffa nyttjanderätt 

till programmet vet jag inte, men under 
lång tid fick man köpa ettåriga licenser 
för att kunna använda det. Ibland från fö-
retaget direkt, ibland via universitetets da-
tacentral. Självklart hade jag kunnat fixa 
detta om programmet varit nödvändigt 
för mig, men mitt motstånd mot sådant 
administrativt strul har ökat genom åren. 

Man kan dock ifrågasätta om dessa 
konkreta argument är de viktigaste. När 
valet står mellan att göra en relativt kom-
plicerad härledning med blyertspenna 
 eller dator – är argumenten om datorpro-
grammens praktiska för- och nackdelar då 
de självklart styrande? Finns det inte 
andra typer av förklaringar? Kanske före-
drar jag att räkna för hand?

För det gör jag nog. Åtminstone till 
dels.

Kommunicerade tankar

När jag började tänka över valet mellan 
blyertspenna och dator så trodde jag att 
tankarna skulle leda fram till en diskus-
sion om skrivarbetets natur. Om autenti-
citeten i handens rörelse med pennan över 
papperet snarare än långfingrets stud-
sande över tangentbordet2. 

För att bredda min kunskap om hur 
teoretiskt arbete faktiskt går till försökte 
jag dock samtidigt hitta andra beskriv-
ningar av matematiskt hantverk. Fann då 
den nyligt utkomna och högst läsvärda 
boken Théorème vivant av den franske 
matematikern Cédric Villani (2012). Bo-
ken inleds med ett samtal mellan Villani 
och hans forskningsassistent Clément 
Mouhot i mars 2008. De bestämmer sig 
för att än en gång tackla den klassiska 
Boltzmannekvationen. Sedan får läsaren 
följa arbetet fram till november 2010, när 
deras långa artikel On Landau damping 
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accepteras för publicering i Acta Mathema-
tica. Under dessa tjugo månader händer 
också mycket annat. Villani blir utnämnd 
till chef för det berömda Institut Henri-
Poincaré i Paris och föräras Fieldsmedal-
jen3 för de resultat som redovisas i Lan-
dau-artikeln.

I boken får läsaren följa forsknings-
arbetet på nära håll, inte minst genom de 
många avtryckta e-breven mellan Villani 
och Mouhot. Man får också lära sig hur 
rock-konserter, familjeliv och förortståget 
RER B passar in i en fransk elitmatemati-
kers liv.

Med avseende på matematisk förmåga 
är jag som någon som tycker om att pro-
menera i naturen medan Villani är den 
som vinner guld i maraton i OS. Mycket 
av det han skildrar kan jag dock känna 
igen. Det är fascinerande att förstå hur 
mycket han skriver med blyertspenna på 
papper – oftast använder han verbet grif-
fonner, ”klottra, krafsa ner”, för att be-
teckna detta, medan han med écrire tycks 
mena att skriva på datorn. Från boken 
framkommer således att Villani f litigt an-
vänder såväl blyertspenna som person-
dator; han berättar däremot inget om hur 
han avväger mellan dessa två arbetsfor-
mer.

Däremot kommer, en bit in i texten, en 
varm hyllning till datalogen Donald 
Knuth som utvecklat ett datorspråk i vil-
ket man med enkla tecken kan skriva in 
formler och ekvationer så att de på skär-
men vecklar ut sig i vackra integral- och 
summatecken och hela den rikedom som 
tillhör matematikens typografi. Program-
met (som idag närmast är en språkfamilj) 
kallas TEX och används av matematiker 
världen över. För Villanis samarbete med 
Mouhot över nätet var det absolut nöd-
vändigt.

Matematikern Villani använder således 

datorn som ett arbetsredskap i forskningen 
med den för mig oväntade uppgiften att 
kommunicera. Han har uppenbart ett be-
hov – vilket han själv medger – att konti-
nuerligt vara i samtal med någon för att 
därmed tvinga sig att fördjupa och gå vi-
dare med det avancerade tankearbetet.

Självklart är detta överraskande, för är 
det något man inte direkt tänker på i sam-
band med matematik och matematiker så 
är det kommunikation. Spontant uppfat-
tar man ju matematik som något man gör 
för sig själv, inne i det egna huvudet. Vil-
lanis bok får mig därmed att tänka inte 
bara på handens rörelser utan att gå ett 
steg längre – vad är det egentligen för 
 arbete man utför när man sitter och sliter 
med sina formler?

Matematik som arbete

Efter år av erfarenhet anser jag att jag be-
härskar mitt vetenskapliga hantverk gans - 
ka väl. Inte bara ägnar jag mig åt det i 
forskningen, jag försöker också undervisa 
populationsgenetisk analys så att hant-
verkskänslan blir förmedlad.

Tyvärr betyder inte detta att jag där-
med faktiskt vet hur det går till när jag 
utövar mitt hantverk. Härmed skiljer jag 
mig knappast från andra hantverkare, för 
nästan alla är okunniga om vad det är de 
gör när de gör det de alltid gör. I mitt fall 
– med att formulera och lösa ekvationer 
inom populationsgenetiken – är situatio-
nen emellertid något mer besvärlig än så. 

Detta kommer sig av att jag studerade 
en hel del matematisk logik i min ung-
dom. Den logiska positivismens formalis-
tiska syn på matematiken följer därför 
med mig sedan dess, medvetet och omed-
vetet. Matematiska satser blir till tautolo-
gier utan någon egentlig mening. Bevis-
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steg blir till transformationer av matema - 
tiska satser med oförändrat sanningsinne - 
håll.

Som filosofi och logik är detta säkert 
utmärkt och bra. Men som beskrivning av 
vad man gör när man sitter och svettas 
över sina ekvationssteg är det urtråkigt. 
Dessutom får det aktiviteten att framstå 
som något avskräckande. För vem vill sitta 
och transformera triviala, tautologa san-
ningar timme ut och timme in? Hur kul 
är egentligen det? Den formella logiken 
gör min matematiskt baserade analys, över 
vilken jag på något sätt ändå känner viss 
stolthet, till ett mekaniskt nonsensarbete. 

Jag måste således erkänna: I över tret-
tiofem år har jag skjutit ifrån mig alla dju-
pare funderingar över vad det faktiskt är 
jag gör, när jag utövar mitt vetenskapliga 
hantverk. Bortträngningen har varit kom-
plett. Nu om någonsin får jag se till att 
växa ur den.

Den nya utgångspunkten ger sig ome-

delbart. Jag måste vänja mig vid att be-
trakta mitt teoretiska hantverk, som ett 
arbete. I en viss mening har jag naturligt-
vis alltid gjort det; jag vet till exempel att 
det tar tid och gör mig trött. Men jag 
måste också acceptera att det är ett arbete i 
sig. Ett arbete som i likhet med alla andra 
riktiga arbeten har ett syfte. Ett arbete 
som leder någon vart. Och som görs pre-
cis därför.

”Syfte” finns naturligtvis inte med i 
formallogikens karaktärisering av mate-
matiska satser och bevisföljder. Men i mitt 
hantverk spelar det en viktig roll – på 
samma sätt som kommunikation är en 
självklar del av det arbete Villani och 
Mouhot utför.

Det teoretiska arbetets tre syften

Det finns säkert f ler, men efter att ha 
tänkt på frågan ett slag så urskiljer jag 
idag tre viktiga syften för den matematisk-
teoretiska delen av mitt hantverk.4

För det första handlar arbetet – i lugn 
och ro med blyertspennan och det rutade 
blocket – om att hålla ordning på en lång 
tankeföljd. Människor är bra på att ge-
nomföra logiska steg i sitt tänkande, men 
inte särskilt duktiga på att exakt komma 
ihåg dem (detta är datorer mycket bättre 
på, vilket förklarar varför datorer slår 
människor i schack). Längre argument-
följder där precision är viktig måste med 
nödvändighet skrivas ner, förtecknas steg 
för steg.

Tittar jag i efterhand på det skrivande 
jag gjort för mina teoretiska forsknings-
artiklar så utgörs merparten av just detta: 
enkla rader av på varandra följande tan-
kesteg. Oftast bara matematiska satser, 
men ibland kan det på blocket stå sådant 
som ”Now we use the earlier obtained re-

Nya asexuella kloner av femfingerörten (Potentilla 
argentea) kan ha selektiva fördelar som försvinner 
efter hand på grund av bristen på genetisk rekombina-
tion. Detta fenomen ligger bakom frågeställningen i 
min senaste genetiska forskningsartikel. Foto: Svante 

Holm.



KULTURELLA PERSPEKTIV 2014:2

10 Bengt Olle Bengtsson

sult plus that r is small, which give . . .”.5 
Välordnade listor på tankar kan det kal-
las.

Listans betydelse som en av skrivandets 
urformer har intressant diskuterats av Jack 
Goody (1977) i hans The Domestication of 
the Savage Mind, och det tycks mig som 
om de handskrivna sidor jag producerar 
väl kvalificerar sig som exempel på listor. 
Listor med syfte att hålla ordning på en 
lång, precis tankeföljd. Denna tankeföljd 
gestaltas inte bara som den en gång stod 
klar för mig i mitt inre, utan på ett sätt 
som gör att den efterhand kan filas på, 
justeras, förstärkas, presenteras för andra, 
publiceras. Eller – i många fall – hittas fel 
i och förkastas.

Läsningen av Goody får mig också att 
uppmärksamma att det är mer än ekva-
tionsrader som står på mina handskrivna 
papper. Uppe i högra hörnet finner man 
till exempel ibland sådant som: ”q small 
and N large”. Där förtecknas antaganden 
om variabler eller parametrar som gäller 
för allt som händer på sidan (konkret be-
tyder det att alla termer med q2 och N –2 

kan ignoreras). Ofta inleds också sidorna 
med en rubrik, följt av ett schema som i 
halv-grafisk form beskriver modellens 
nyckelantaganden om selektion eller in-
avel eller mutation eller parningssätt. Mitt 
teoretiska hantverk går således inte ut på 
att producera en löpande prosatext (av den 
typ jag nu skriver), men handlar ändå 
uppen bart om ett skrivande. Ett skrivande 
som utnyttjar en förvånansvärt hög grad 
av grafisk komplexitet.6

För det andra innefattar arbetet en kon-
tinuerlig utvärdering av bakomliggande för-
utsättningar och antaganden. När jag skri-
ver mina ekvationssteg och driver beräk - 
ningarna mot sin lösning pågår samtidigt 
två slags tankar i min hjärna. Å ena sidan 
handlar det om att förenkla och förkorta, 

multiplicera in och byta sida, samt allt 
 annat småarbete som behövs för att 
komma närmare lösningen (just den typ 
av regelstyrt arbete som datorer gör så fel-
fritt och bra). Å andra sidan löper tan-
karna friare ovanför det jag gör och ställer 
frågor som, till exempel: ”Förekommer 
selektionsparametern här alltid som en 
produkt tillsammans med populations-
storleken? – Ah, intressant!” eller ”Var fan 
har mutationstakten tagit vägen, har jag 
tappat bort den?”.

Den sista frågan kan vara riktigt bety-
delsefull. Om problemet jag studerar 
handlar om, säg, nya mutationers bety-
delse för evolutionshastigheten, så är det 
ju viktigt att mutationstakten finns med i 
modellens ekvationer. Gör den inte det så 
har jag troligtvis slarvat eller gjort något 
räknefel i ekvationsformuleringen eller i 
beräkningsarbetet. Men det finns också 
en möjlighet att jag har kunnat ”förkorta 
bort” mutationstakten när jag kommit 
fram till de senare delarna av uträkning-
arna, och att jag därmed är ett intressant 
resultat på spåret. Det fenomen jag intres-
serar mig för visar sig kanske ”på ett djupt 
sätt” vara oberoende av mutationstakten; 
slutresultatet blir kanske att i just detta 
sammanhang får man samma utfall med 
såväl en hög som med en låg mutations-
takt.

Att teoretiskt arbete alltid innebär ett 
samtidigt ifrågasättande av utnyttjade an-
taganden och förutsättningar betonas av 
Thomas Kuhn (1977) i hans artikel ”A 
Function for Thought Experiments”.7 För 
honom förklarar detta varför en fysiker 
som gör ett tankeexperiment faktiskt lär 
sig något om världen genom att göra det, 
trots att inga nya fakta samlas in som en 
del av experimentet. Ett tankeexperiments 
syfte är istället att lära ut mer om världen 
genom att tvinga till djupare genom-
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gångar av vad tillgänglig kunskap faktiskt 
betyder när den används i en välspecifice-
rad, oväntad, men inte orimlig situation. 

Därmed har vi kommit fram till arbe-
tets tredje och kanske mest grundläg-
gande syfte, nämligen att producera en inre 
känsla av säkerhet. Det har hänt, när jag 
suttit länge och arbetat med en ekvation, 
att jag blivit så spänd att händerna skakar 
och jag har svårt att skriva. Det rör sig då 
ofta om en situation där jag tidigare gjort 
några snabba uträkningar och kommit 
fram till – vad jag tycker – ett jätteintres-
sant resultat. Och nu sitter jag och försö-
ker steg för steg, och med den noggrann-
het som måste till, ordentligt härleda 
samma resultat. Jag vill så gärna att det 
tidigare uppnådda resultatet skall vara 
rätt, men jag vågar inte vara säker. Plit, 
plit, koll, koll. Till slut orkar jag nästan 
inte mer, spänningen blir för stor. Men 
skulle jag då komma fram till det förvän-
tade, enkla, vackra resultatet, så släpper 
spänningarna och lyckokänslan blir över-
väldigande. Arbetet har lett fram till sitt 
viktigaste syfte – jag har övertygat mig 
själv. Med Ludwig Wittgensteins ut-
märkta nyord kan man påstå att mitt 
forskningshantverks yttersta mål är Sich-
überzeugens, ”självövertygelser”8.

Hur övertygar man sig själv?

Det kritiska parallella tänkandet sysslar 
således inte bara med beräkningarnas för-
utsättningar och antaganden. Det handlar 
också om att hela tiden kontrollera att 
man är säker på att allt man gör är rätt 
och övertygande. Det matematiska hand-
laget har här en unik position i vårt tän-
kande, för är vi övertygade om att vi ”räk-
nat rätt” så är vi också säkra på slutresul - 
tatet.

Att vara säker på sitt resultat är inte 
bara självtillfredssällande. Det är också 
nödvändigt för att man skall kunna våga 
stå för, presentera och publicera insikter 
som andra (förhoppningsvis) inte finner 
triviala. Den egna säkerheten utgör där-
med basen för att kunna övertyga andra, 
vilket utgör ett så viktigt element i all ve-
tenskap.

Vilka metoder använder vi då för att 
övertyga oss själva om att vi tänkt rätt, 
trots den gnatiga inre rösten som ständigt 
ifrågasätter vad vi gör? Otvivelaktigt an-
vänder vi många olika sådana metoder – 
alla vet att det till exempel går att över-
tyga sig om något, om man bara upprepar 
det tillräckligt många gånger för sig själv. 
Den viktigaste metoden vi utnyttjar tycks 
emellertid vara att distansera vårt eget 
tänkande från oss själva, så att vi kritiskt 
kan studera vad vi gör ”utifrån”. Detta är 
basen för allt det vi kallar att ”tänka 
högt”.

Så måste jag, till exempel, när jag för 

Målet är nått: Ekvationerna som beskriver asexuali-
tetens för- och nackdelar är lösta, jag är säker på att 
mina uträkningar är rätt, och forskningsresultaten är 

publicerade (utdrag ur Bengtsson 2012).

If this dynamic system goes to an equilibrium state (i.e.,
a state where xt9 = xt for t $ 0), then the first of the equa-
tions tells us immediately that

W ¼ 12m (3)

and then, in combination with the other two equations, that
the equilibrium frequencies must be

x0 ¼ ð12mÞ=½1þ m  A� 
xt ¼ mð1þ sÞt-1f1 f2 . . . ft-1=ð12mÞt-1½1þ m  A� for all t$ 1;

(4)

where

A  ¼  

�
1þ s
12m

�
f1 þ

�
1þ s
12m

�2
f1 f2 þ

�
1þ s
12m

�3
f1 f2 f3 þ :::

¼
XN

t¼1

�
1þ s
12m

�t Yt

k¼1

fk (5)

(from now on all x-values denote equilibrium frequencies).
The equilibrium frequencies are valid if and only if A

takes a positive, limited value, and the necessary and suf-
ficient condition for this is that there is a positive number
T such that

fT , ð12mÞ=ð1þ sÞ: (6)

(If there is no such value, then the sum A will not converge
to a limited value and there will be no stable equilibrium
state; when condition 6 is fulfilled, on the other hand, the
equilibrium frequencies given by 4 are always valid.) The
fitness of mutants in age-class t is (1 + s)ft, so another way
to express this equilibrium condition is to say that the fitness
of the mutant should be smaller than 1 – m within a limited
number of generations after it has been produced. Note that
this condition is independent of how strong the initial fitness
advantage is and for how long the favorable phase lasts.

The mutational load is, as seen from (3) above, equal to m,
just as in the standard mutation–selection balance for hap-
loids. The average degree of selection against the mutant in
the equilibrium population (denoted s) can be shown to be
(see supporting information, section S1, File S1)

s ¼ ð1þ mAÞ=ð1þ AÞ: (7)

It follows also that

XN

t¼1

xt ¼ 12 x0 ¼ m=s: (8)

We have thereby reached the following important result:
The population will go to a state where the frequency of the
mutant type equals the ratio between the frequency with
which mutants recurrently are formed and the average
degree of selection against mutants in the population. The
difference relative to the standard Haldane-type mutation–

selection balance is that in this case mutants of different
ages are favored or disfavored differently by selection. Thus,
the strength of selection against the mutants is not given by
a constant but by an average over the different mutant age-
classes in the equilibrium population.

The equilibrium distribution of mutant age-classes can be
characterized as follows: In “the young mutant phase,” lasting
for as long as ft . (1 – m)/(1 + s), subsequent age-classes
increase in relative frequency. Then, when ft = (1 – m)/(1 + s),
the frequencies of the age-classes remain unchanged between
generations. Finally, in “the old mutant phase,” for which ft ,
(1 – m)/(1 + s), the age-classes decline in frequency toward
zero. The first two of these phases may be long or short or even
missing, but they must be finite in length and they do not
intercalate.

Since fitness is 1 – m during the second mutant phase (if
it exists), it follows that for all reasonably smooth distribu-
tions of f-values the most common mutant age-class(es) will
have a fitness that is close to—in many situations indistin-
guishable from—the fitness of the standard, nonmutant
type.

One-step fitness drop model

So far, the assumptions of the model have been very general.
Let us now consider a specific example, built on the idea that
newly formed mutations have a high fitness but that this
drops drastically after a specified time (a second example
based on the idea of a continuous deterioration of fitness is
found in section S4, File S1). Or in more formal terms: Let
the mutant type retain fitness 1 + s until and including
generation T – 1, when fitness falls to 1 – z for all consecutive
generations (z . m). In addition, assume that the mutation
rate is very small and that (1 + s)T21 can be approximated by
1 + (T – 1)s. Then the average strength of selection against
the mutant type becomes

s ¼ z=½ðT2 1Þðsþ zÞ þ 1�: (9)

This expression is relatively unaffected by the size of s, as
long as s is small relative to z. Indeed, if the positive effect of
the new mutation is not very great and stays fixed for many
generations before fitness plunges to a strongly deleterious
state, then the mean selection coefficient (9) becomes close
to T21. In this situation, the time structure of the model
rather than the relationship between s and z determines
the properties of the equilibrium population. A numerical
example of this effect is given as supporting information
(see section S2, File S1; and Table S1).

A key assumption in the general model, and also in this
investigated special case, is that all changes in mutant
fitness occur deterministically in time. The importance of
this assumption is shown by the following model extension:
Let the time to fitness drop, T, be a random variable with a
geometric distribution. Denote the mean of the distribution
E(T); this value then equals the inverse of the probability for
fitness to drop per generation.

1394 B. O. Bengtsson
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mig själv vill reda ut en komplicerad 
tanke gång, gå fram till tavlan i mitt ar-
betsrum och skriva upp de viktigaste 
punkterna, föreläsa för mig själv om dem, 
göra dem visuellt synliga för mig som om 
jag vore en utanförstående betraktare.9 
Uppen bart är det precis detsamma som 
Villani behöver den nätanslutne Mouhot 
till: som en ursäkt för att tydligt formu-
lera ett tänkande som han själv klarast be-
skriver i en kommunikationssituation. Jag 
vet inte säkert, men jag inbillar mig att 
även mycket inbundna och ickekommuni-
kativa matematiker talar högt med sig 
själva, om än alldeles tyst.

Tänka högt

Därmed är det dags att återvända till ur-
sprungsfrågan: Varför föredrar jag blyerts-
pennan och blocket framför datorn och 
beräkningsprogrammet?

Ovan skrev jag att det kan ges olika 
slags svar på frågan. Det jag nu kommit 
fram till tycks mig emellertid avgörande. 
Jag tror nämligen att min känsla av att 
vara säker på ett uppnått matematiskt/
teoretiskt resultat är starkare om jag pro-
ducerat det på papper än om jag produce-
rat det på en dator.

Det prydliga intryck en skärmsida eller 
datorutskrift ger övertygar mig inte, sna-
rare tvärt om. I synnerhet i början av en 
längre beräkningsprocess vet jag att det 
finns många felaktigheter – kanske på 
grund av att jag förenklat verkligheten för 
mycket i mina modellantaganden eller 
gjort dåliga approximeringar i starten – 
vilka lätt döljs för mitt kritiska sinne om 
de får en för prydlig gestaltning. Mitt be-
hov av att målmedvetet tänka högt för 
mig själv, steg för steg, materialiseras 
uppen bart bättre av den fula och ojämna 

handstilen på pappret än av datautskriften 
med all dess förmenta exakthet och typo-
grafiska prudentlighet.

Det finns således ingen anledning att 
skylla på datorprogrammens olika svag-
heter när det gäller att förklara varför 
jag helst fortfarande utför mitt teoretiska 
 arbete med papper och penna. Som jag 
ovan misstänkte, visar det sig att jag före-
drar denna arbetsmetod. Det är på papp-
ret jag klarast hör vad jag tänker. Det är 
där jag tydligast kan se felen. Det är där 
som den befriande känslan av att vara rik-
tigt säker starkast väller fram.10

Noter

 1 Jag tackar Orvar Löfgren, Boel Berner, Torbjörn 
Säll, Tommy Nordström, Per Lundberg och Leif 
Lönnblad för olika former av hjälp med denna 
artikel. Tack för ekonomiskt stöd går till Kungl. 
Fysiografiska Sällskapet och Tryggers Stiftelse. 

 2 En rolig bok som anknyter till detta tema är 
Henscher (2012).

 3 Motsvarar ungefär Nobelpriset för matematik.
 4 Självklart innehåller mitt vetenskapliga arbete 

också mera allmänt igenkännbara delar som pro-
blemspecificering, uppsatsskrivande och text-
redigering. Om dessa har jag emellertid inget 
speciellt att säga här. 

 5 Eftersom alla arbetsresultat förhoppningsvis förr 
eller senare resulterar i en vetenskaplig artikel 
brukar jag skriva på engelska, även när anteck-
ningarna i första hand bara är till för mig själv.

 6 Den roll som sidan spelar i matematiken ges en 
inledande beskrivning i Manguel (2006).

 7 Omtryckt i The Essential Tension (1977); ur-
sprungligen en artikel från 1964.

 8 Ordet används av Wittgenstein i § 3 av Über 
Gewiss heit/On Certainty (1969). Denna anteck-
ning skrev han 1950–1951, kort före sin död. Av 
intresse i detta sammanhang är också hans pos-
tumt utgivna bok Remarks on the Foundations of 
Mathematics (1956). En annan livgivande bok 
om logiken i matematiskt arbete, fri från den 
 logiska positivismens snäva ram, är Imre Laka-
tos’ Proofs and Refutations. The Logic of Mathema-
tical Discovery (1976); även detta en postum bok, 
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vilken huvudsakligen baseras på artiklar från 
1963–1964.

 9 I alla miljöer där seriöst teoretiskt arbete pågår 
finns det skrivtavlor på väggarna – i arbetsrum, 
korridorer, kaffehörn. ”Riktiga matematiker” vill 
helst att de skall vara gjorda av frostat glas och 
att man skriver på dem med skolkrita. Från en 
diskussion med en programutvecklare, som ald-
rig skulle fästa något arbetsresultat på papper 
med penna, har jag förstått att väggtavlor är vik-
tiga även i sådana miljöer. Resultatet av en 
gruppdiskussion blir då normalt att skrivtavlan 
man pratat vid blir avfotograferad varefter bilden 
sänds till deltagarna via nätet.

10 Charles Dodgson var en insiktsfull logiker med 
en stark känsla för matematikens paradoxala 
aspekter. Det visade han inte minst när han som 
Lewis Carroll berättade om Alice i underlandet 
och bakom spegeln. Att han förstod vikten av 
att skriva matematik för att uppnå övertygelse 
framgår av följande konversation där Humpty 
Dumpty frågar: 

  “How many days are there in a year?”
  “Three hundred and sixty-five,” said Alice. 

[– – –]
  “And if you take one from three hundred and 

sixty-five, what remains?”
  “Three hundred and sixty-four, of course.”
  Humpty Dumpty looked doubtful. “I’d rather 

see that done on paper,” he said. (Carroll, 1871). 
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Summary

Thinking Aloud with Paper and Pencil
(Tänka högt med papper och penna)

A pad of squared paper, a pencil, an eraser, peace 
and quiet. These are the tools with which I have 
done most of my research in theoretical population 
genetics. But what do I do when I solve my equa-
tions describing evolutionary processes? Inspired 
by among others the French mathematician Cédric 
Villani, I discuss what happens when I chose to 
consider my research craft as a special kind of work 
process. Communication turns out to be surpris-
ingly important in the process – particularly be-
tween different parts of my own thinking. The 
primary aim of my work process seems to be to 
produce the comforting feeling of certainty. To 
reach this goal, my slow pencil-driven handwrit-
ing is often better than efficient and apparently 
fail-safe computer programs. 

Keywords: mathematical models, population genetics, 
certainty, communication, Villani.

Bengt O. Bengtsson, professor emeritus, Genetics, 
Department of Biology, Lund University, Lund, 
Sweden.



Det är med tvif let hvarje forskning börjar. Den som icke tvif lar 
har ingen orsak att besvära sig med sökandet efter sanning, ty 
han inbillar sig redan vara i besittning af denna (Tigerstedt 1919: 
106).

n av grundbultarna i det akademiska livet är 
förmågan att både ge och ta emot kritik. Det 
är känsliga handlag som alla måste lära sig där. 
Högskoleförordningen framhåller att studen

terna ska tillägna sig ett ”kritiskt förhållningssätt”. Ingen 
har väl några invändningar mot det? Men så enkelt är 
det ju inte. För lärare, forskare och studenter är det en 
krävande uppgift att lämna användbara synpunkter på 
andras arbete – för att inte tala om hur skrämmande det 
kan vara att själv få kritik. Får man alls försvara sig? Hur 
bristfällig vågar man visa sig inför kollegor? Kan för 
mycket klander vara hämmande?

Särskilt för forskare blir det en del av yrkesidentiteten 
och det kollektiva ansvaret att alltid vara beredd att yttra 
sig om andras prestationer och att förvalta åsikter om de 
egna. Ändå är det så att konkurrensen mellan kollegor 
som dessutom ska bedöma varandra skapar en oro inom 
akademin. Det är denna ambivalens som ska diskuteras 
här ur ett kulturellt perspektiv. Kritik ses då som en 
ritua liserad praktik stöpt i traditionella former, som för
modligen skiftar mellan olika vetenskapsområden. Den 
är också reglerad av inlärda normer och värderingar för 
hur allvarliga invändningar ska framföras och anam
mas.

Tvivel som drivkraft – och obehag

Den formella, opersonliga granskningen av forskning i 
form av manus till artiklar och böcker har högt anseende 

e
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i en miljö som är genomsyrad av ständiga 
examinationer. Likaså är kollegors mer 
informella kritiska läsning av varandras 
texter i olika versioner ett stående inslag i 
det akademiska arbetet på många håll. 
Målet är att höja den vetenskapliga kvali
teten. Vid sidan av nyfikenhet är därför 
tvivlet, som fysiologiprofessorn Robert 
Ti gerstedt (1919) en gång skrev, en oum
bärlig drivkraft i kunskapssökandet.

Utan kritik är det praktiskt taget omöj
ligt att tänka sig forskning på universite
tet. Den skapar nödvändiga barriärer mot 
ytliga och lättköpta idéer. Den slår mot 
slarv och ogenomtänkta resonemang. Den 
tvingar folk att skärpa sig, allt från stu
denter till professorer. Ingen vill bli under
känd.

I det här sammanhanget definieras be
greppet kritik ganska snävt som tillrätta
visningar och ändringsförslag när det gäl
ler tankar, argument och språkliga for  
mu leringar, särskilt i skrift. Det hand 
lar om hur brister och svagheter påtalas 
i olika bedömningssituationer, särskilt i 
humaniora och samhällsvetenskap. Den 
vetenskapliga kritiken inriktas vanligtvis 
på problem kring teori och metod, nog
grannhet och faktapåståenden, logik och 
slutsatser.

Denna granskande verksamhet formar 
forskares dagliga arbete på f lera olika sätt, 
såväl praktiskt och intellektuellt som 
känslomässigt. Den uttrycks verbalt, 
kroppsligt och även materiellt. Adjektiven 
i en recension kan förstöra en arbetsvecka 
och förvandlas till betonghinder för det 
fortsatta skrivandet. Den skeptiska hu
vudskakningen eller det höjda ögonbrynet 
i seminarierummet är ofta ett tillräckligt 
kraftfullt avståndstagande. Högarna av 
manussidor med andras kommentarer är 
en rent fysisk manifestation av bristerna i 
det egna arbetet.

Att bli hårt kritiserad kan göra rejält 
ont och lämna svårläkta sår. Gamla pro
fessorer skriver i sina självbiografier med 
bitterhet om en negativ anmälan eller ett 
nedvärderande utlåtande de fick för fyrtio 
år sedan och som de inte kan glömma. De 
använder ord som ”sågning”, ”nedsabling” 
och till och med ”avrättning” (Ehn & 
Löfgren 2004:31 ff). Skoningslös kritik är 
uppenbarligen en fin mylla för långsint
het. Det är inte så konstigt. Den påverkar 
ju såväl självkänsla och akademiskt rykte 
som konkreta arbetsförhållanden. Fakul
tetsopponentens nedvärdering av en dok
torsavhandling kan färga in den som sed
lar från ett misslyckat bankrån. Det som 
står i ett sakkunnigutlåtande över en ansö
kan om forskningsmedel eller en anställ
ning är direkt avgörande för ens tillvaro 
på universitetet.

Sak och person

En av de förväntade akademiska lärdo
marna är att kunna skilja på sak och per
son och att inte reagera känslomässigt 
på kritik (Bloch 2007:49). Man ska helt 
enkelt stå pall för att bli strängt mönstrad 
av handledare och kollegor, av fakul tets
oppo nenten under disputationen och av 
peer reviewers, recensenter och sakkun
niga.

Men som de flesta forskare och andra 
som sysslar med kreativa yrken vet är det 
inte så lätt att leva som man blivit lärd i 
detta avseende. Att forska är en personlig 
satsning. Om man får veta att ens arbete 
inte duger påverkar det självförtroendet. 
Då är ”saken”, den skrivna texten eller det 
vetenskapliga resultatet, allt annat än åt
skilt från den egna personen. Reaktionen 
kan bli vrede mot kritikern och/eller 
skamkänslor för nederlaget.
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En annan obehaglig sida med kritik är 
när den tas ut i förväg i form av nedbry
tande tvivel på den egna förmågan och på 
värdet i det pågående arbetet. Då är det 
nog svårt att uppleva misstron som något 
gott för forskningen. Prestationsångest 
och omåttlig självkritik är ofta mer för
lamande än hårda ord från andra. Man 
blir sin egen bödel.

Ibland inbillar jag mig att någon sitter och 
skrattar bakom ryggen på mig när jag skriver. 
Med all rätt. Det finns något så både fånigt och 
fåfängt i att sitta i ett arbetsrum dag ut och dag 
in och fundera på några problem. Försöka 
skriva. Ägna fyra år åt att försöka svara på ett 
noggrant inringat syfte.

Den här upplevelsen som litteraturvetaren 
Maria Jönsson (2007:27) förmedlar när 
hon berättar om sitt avhandlingsarbete är 
hon säkert inte ensam om. Inte heller de 
som har disputerat och skrivit f lera böcker 
och blivit erkända forskare går säkra. En 
del, särskilt kvinnor och personer utan 
akademiska anor hemifrån, talar om att 
de ”känner sig som en bluff ” (McIntosh 
1985).

Snart kommer de att avslöjas, de är inte 
alls lika duktiga och kompetenta som de 
har verkat eller uppgett sig vara. Då kom
mer högst saklig och konkret kritik av en 
bok, en artikel eller ett seminarie inlägg 
som en bekräftelse på vad man befarat. 
Det är jag som inte duger.

Idén om att man inte ska ta kritik per
sonligt är alltså ganska verklighetsfräm
mande. Jag tror inte att jag har träffat nå
gon som lyckats med det. Men det innebär 
inte att man är resistent mot invändningar. 
Tvärtom upplever nog de f lesta forskare 
att det är (bör vara) värdefullt att få ge
nomtänkta anmärkningar på sina texter. 
Går det alls att undkomma detta vankel
mod?

Ständig omprövning

Inskolningen i kritiskt tänkande på uni
versitetet har en dubbel karaktär. När bör 
man ta till sig kritik och när kan man 
skaka den av sig och gå sin egen väg? 
Detta är en kulturell kompetens som är 
svår att tillägna sig i en miljö där man 
både ska vara självständig och anpassa sig 
till rådande normer och förväntningar. 
Vad gör man till exempel med helt olika 
synpunkter från flera läsare? För att 
komma någonstans som forskare måste 
man ju ibland våga släppa på självcensuren 
och inte heller bry sig så mycket om vad 
andra säger och tycker. Det håller ju inte 
att alltid utgå från att andras omdöme är 
bättre än ens eget. Förmågan att balansera 
mellan övermod och ödmjukhet är en vik
tig akademisk talang.

Dessutom måste många av oss stoiskt 
vänja sig vid att uthärda sina egna till
kortakommanden innan det blir något bra 
av det pågående arbetet. Bara att skriva en 
sådan mening sätter igång en lavin av 
misstro. Vad vet jag om det? Är meningen 
begriplig? Borde den formuleras på något 
annat sätt? Även om jag är alldeles ensam 
i rummet och ingen annan ser vad jag 
skriver har jag, precis som Maria Jönsson, 
folk bakom ryggen som är redo att avfärda 
det eller hugga det i småstycken.

En teknik för att hantera misstron är 
att göra ständiga omprövningar till en 
arbets rutin och att då be om hjälp från 
andra. Detta är också kutym i den del av 
universitetsvärlden som jag är bekant med. 
Förorden i böcker och doktorsavhand
lingar innehåller ofta långa listor av namn 
på personer som avtackas för sin kritiska 
läsning. Omslagets enstaka författarnamn 
skulle kunna ses som en pseudonym för 
alla dem som bidragit till den slutliga tex
ten. Det finns ett drag av ömsesidig gene
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rositet i denna gåvoekonomi. Flera av dem 
som avtackas står kanske snart i tur att få 
sitt manus granskat av den aktuella förfat
taren.

För egen del skulle jag nog inte ha fått 
publicera så värst många böcker och artik
lar om jag inte hade rättat mig efter de 
många synpunkter jag har fått genom åren 
av lärare, kollegor, redaktörer och när
stående personer. Den första gången 
minns jag tydligt. Rättningen av uppsat
ser i gymnasiet var ingenting mot detta. 
Som nybliven doktorand i början på 
1970talet skulle jag skriva en recension 

av några etnologiska böcker för en tidning 
och bad en lärare som jag såg upp till att 
läsa och kommentera. Det var min men
tor och senare nära vän Åke Daun, känd 
för sin precisa formuleringsförmåga. Jag 
fick tillbaka texten helt fylld med änd
ringsförslag omsorgsfullt inskrivna mellan 
raderna och i marginalerna med röd kul
spetspenna. Knappt en mening var intakt. 
Hela stycken var strukna. Till synes kall
sinnigt lämnade Åke över sitt dåd.

Min första reaktion var bestörtning. Jag 
tog kritiken väldigt personligt. Det här 
tydde ju på att jag inte kunde skriva! Den 

Försök att inte ta kritik personligt! Foto: Billy Ehn.
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andra reaktionen var ilska. Vad hade han 
för rätt att rumstera om i min text?! Om 
jag följde förslagen skulle det ju inte längre 
vara mitt språk och mina idéer. Den tredje 
reaktionen var uppgivenhet och jag skrev 
om artikeln helt enligt instruktionerna. 
Den fjärde reaktionen, när artikeln publi
cerades, var tacksamhet. Den blev ju myc
ket bättre efter omskrivningen. Och ingen 
läsare visste hur den hade blivit det.

Mina fyra sätt att reagera på kritik den 
gången är nog inte så ovanliga, åtmins
tone inte bland humanister och samhälls
vetare. Efter den lektionen publicerade jag 
sällan något utan att det först blivit om
sorgsfullt granskat av en eller f lera perso
ner. Jag lärde mig också att själv lusläsa 
andras texter och ge konkreta ändrings
förslag. Korrekturläsning har blivit mitt 
speciella gebit.

Även om jag fortfarande ibland reage
rar på ett liknande sätt som första gången, 
när mina texter synas i sömmarna, så är 
känslorna inte lika obetvingliga. Många 
års träning har slipat av de vassa kanterna. 
Den skrivna texten är inte lika kompro
misslöst hopväxt med jaget. Det har upp
rättats en demilitariserad zon mellan or
den och känslorna. Likafullt hoppas jag 
varje gång jag lämnar ifrån mig en tidig 
version för granskning att den ska duga 
som den är – fastän jag mycket väl vet 
(borde veta) att den inte gör det. Det är en 
jobbig insikt. Någon gång ska jag väl ändå 
ha lärt mig att skriva ett felfritt första ma
nus utan hjälp från andra.

Rutin och kreativitet

Varför duger då inte min text? Den verkar 
ju hur klar och tydlig som helst – för mig. 
Jag förstår precis vad som menas och det 
borde väl andra också göra. Men så är det 

alltså ofta inte. Och det går ju inte att följa 
med texten och över axeln på läsaren för
klara hur man tänker. Genom sitt skrupu
lösa läsande ser kritikern helt enkelt något 
annat än vad författaren har avsett. Det 
betyder att den text som skrivs inte är 
densamma som den som läses och att 
många av oss aldrig lyckas bli lika skarp
synta läsare av våra egna texter som av 
andras. Det är bland annat därför vi behö
ver varandra.

Trots allt skrivande, trots alla lärdomar 
som andras kritiska läsning har gett och 
trots att självförtroendet ofta är något 
större än för trettio, fyrtio år sedan, kan 
jag inte göra annat än att hålla med Johan 
Asplund (2002:129) om det mesta när 
han skriver:

Inte heller idag – efter femton böcker, hundra
tals artiklar och lådorna fulla av opublicerade 
manuskript – kan jag säga att nu, nu kan jag det 
här. Den bok läsaren håller i handen har inte 
varit lättare att skriva än de böcker jag skrev för 
trettio år sedan. Jag tror inte att man efter hand 
skulle bli mer förfaren eller kompetent. Det går 
inte undan för undan lättare. I samband med 
varje nytt projekt måste alltsammans erövras en 
gång till. Det är som det ska vara; skrivandet 
bör inte bli till rutin.

Nu går säkert en hel del akademiskt skri
vande ändå på rutin. Det finns ju färdiga 
former, genrer och regler för hur veten
skap bör förmedlas skriftligt. Det är nog 
litet överdrivet att påstå att allt måste er
övras en gång till. Men det kanske beror 
på att Asplund är författare lika mycket 
som han är sociolog. Den förre kan nog på 
gott och ont sägas vara friare i sitt skri
vande än den senare.

Eftersom författandet är vanligt bland 
humanister och samhällsvetare blir språk
behandlingen av största vikt. Nagelfaran
det av en avhandling eller forskningsrap
port innebär då bland annat att uttala sig 
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om hur den är skriven. Att producera en 
sådan text kräver därför att man lägger 
ned mycket arbete på ordval, stil och 
menings byggnad. Målet är att hitta de 
rätta uttrycken och metaforerna. De höga 
språk liga kraven betyder vanligtvis många 
omskrivningar. ”En gång till” är ett ofta 
upprepat mantra framför datorn. Efter 
andras läsning är det dags igen.

Här skiftar förmodligen praxis mellan 
olika discipliner och fakulteter. För många 
humanister blir gärna den skrivna texten 
något som representerar dem själva som 
personer oavsett om pronomenet ” jag” an
vänds eller inte. Att kritisera en sådan text 
kräver fingertoppskänsla för att inte såra 
författaren.

Å andra sidan är den skrivna texten 
huvud saken, inte författarens självkänsla. 
Det gjorde en av mina tidiga och osenti
mentala förlagsredaktörer klart för mig 
när hon i marginalen vid formuleringar 
som jag var särskilt förtjust i skrev: ”Un
derbart! Stryk.” Jag hör hennes ord ringa i 
öronen titt som tätt när jag skriver. Be
hövs detta? Är det tillräckligt klart och 
tydligt? Kommer läsaren att sakna det? 
Nej, stryk.

Peer Review:
Argusögon och självhävdelse

Med darrande händer och halvslutna 
ögonlock öppnar jag bilagan på datorn. 
Det är från en internationell sociologisk 
tidskrift dit jag för ett halvår sedan sände 
en artikel. Nu har den lästs och bedömts 
av två anonyma granskare, som inte heller 
fått veta mitt namn.

Det börjar inte så bra. Jag översätter 
från engelskan: ”Artikeln är baserad på 
sekundärlitteratur, resten är analyser av 
tillfälligt material från det som författaren 

kallar för autoetnografisk metod.” Det är 
något med ordvalet och tonfallet som gör 
att jag får onda aningar. De besannas med 
råge.

Granskaren tycker att artikeln har ”en 
mycket låg ambitionsnivå” med ”en till
fällig vandring i oklar empiri”. Diskussio
nen kring teori och metod duger inte, det 
saknas relevanta referenser och när fors
kare som Turner, Goffman och Bourdieu 
nämns hänger de fritt i förhållande till 
empirin. Slutklämmen kommer nu inte 
som någon överraskning: ”Det är svårt att 
kalla detta för vetenskaplig sociologi. Ar
tikeln har varken tillräckligt systematiska 
data eller teoretisk bredd för att försvara 
en plats i en sociologisk tidskrift.”

Fanns det då inget gott att säga? Jo, 
 litet grann. Tolkningarna av det egna ma
terialet är ”intressanta”, men ”de generella 
konklusionerna är för oprecisa och bygger 
på ett för litet empiriskt underlag”. Inget 
ros utan ris. Det allra bästa är att ”projekt
beskrivningen är mycket intressant, med 
många goda observationer och hypoteser” 
– men det räcker som sagt inte. ”Intres
sant” är för övrigt ett av det akademiska 
språkets mest missbrukade adjektiv (för
såtliga invektiv?). Ofta betyder det ingen
ting alls, när man synar innebörden, utom 
ett försök att vara artig.

Den andra granskaren är något mer 
positiv: ”Det är en välskriven och läsvän
lig text i en essäistisk tradition som ger 
underhållande läsning och möjlighet till 
ny insikt”. Det låter trevligt, men nu är 
det ju en vetenskaplig tidskrift den ska 
publiceras i. Sedan följer en stor mängd 
detaljanmärkningar om vad som saknas 
och vad som borde ha behandlats. Be
grepp som inte har använts, teoretiker 
som inte refereras till, tydligen olästa 
artik lar och tidigare forskning som inte 
nämns. Slutsatsen är att ”detta kan säkert 
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bli en bra fackartikel om den arbetas ige
nom ordentligt när det gäller ’Sorokin’s 
vehicles’ och den materiella vändningen i 
kulturforskningen”. Sorokin’s vehicles? 
Det verkar i alla fall vara belästa och kva
lificerade bedömare.

Sådana utlåtanden skulle väl få vem 
som helst att kasta artikeln i papperskor
gen. Och det var jag på väg att göra. Men 
av någon anledning tyckte redaktörerna 
att jag skulle skriva om den och använda 
mig av kritiken. Så då gjorde jag det och 
artikeln blev så småningom antagen. (An
nars hade jag nog inte berättat historien.) 

Det här är alltså ett exempel på hur det 
kan gå till när artiklar bedöms genom 
anonym kollegial granskning. Det är en 
form av vetenskaplig kritik som både hyl
las och hatas, kanske mest beroende på 
vilka omdömen ens egna alster har fått. 
Här ges bedömarna fritt spelrum att tala 
om vad de anser vara god och dålig veten
skap. De kan briljera med sina egna kun
skaper på området och med teoretiskt 
djupsinne. Här förenas skarpsynta argus
ögon med behovet av att hävda sig själv 
och sina forskningsintressen. Författaren 
har små möjligheter att försvara sig. Inför 
mig själv försökte jag med den lama un
danflykten att så här kan det gå när socio
loger bedömer en etnolog.

Kvalitetskontroll i tävlan

Fallbeskrivningarna från den humanis
tiska världen behöver kompletteras med 
erfarenheter från andra vetenskapsområ
den. Hur ser kritikens rutiner, regler och 
ritualer ut till exempel i medicin, teknik 
och naturvetenskap? Lär man sig andra 
sätt att ge och ta emot hårdföra gransk
ningar? I dag ger sig allt f ler humanister 
ut i hetluften för att även de, i högre grad 

än tidigare, granskas av peer reviewers. 
Då är det viktigt att fördjupa kunskaperna 
om olika former av vetenskaplig kritik och 
dess dolda agendor, inte minst de känslo
mässiga inslagen.

I sin bok Peer Review diskuterar filoso
fen David Shatz (2004) den kollegiala 
granskningens ideologi och praktik inom 
en mängd olika vetenskapsområden. När 
det gäller medicin och naturvetenskap är 
de viktigaste kriterierna för tidskrifts
redaktörerna metodologi, vetenskaplig re
levans, tabeller, statistik och experimen
tella data. Jämfört med humaniora är 
kraven på att forskningsresultaten ska vara 
prövbara och sanna mycket tydligare. 
Språklig kvalitet kommer däremot långt 
ner på listan.

Shatz går också igenom argumenten 
för och emot peer review. Han menar att 
fördelarna är uppenbara: kvalitetskontroll, 
höjda krav på vetenskaplighet och en stän
dig prövning av vad excellens innebär 
inom olika discipliner. En nackdel med 
peer review sägs vara att den har låg relia
bilitet eller tillförlitlighet. Det betyder att 
överensstämmelsen mellan vad olika 
granskare säger om samma text inte är 
speciellt stor och då kan man ju undra 
över hur det står till med normerna för 
vad som anses vara god eller till och med 
”excellent” vetenskap.

Andra nackdelar är att det tar lång tid 
för författaren innan det kommer besked 
och att det är ett tidsödande (och obetalt) 
arbete för bedömarna. Ändå verkar det 
inte vara så svårt att få folk att ställa upp. 
”Peer review är en kärlekshandling”, sva
rade en professor i en undersökning (Jer
kert 2010:6). Han ville gärna vara med 
och bidra till kvalitetshöjningen i veten
skapliga publikationer.

I en studie av akademisk känslokultur, 
Passion og paranoia, skriver den danska 
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kultursociologen Charlotte Bloch (2007) 
om vilka starka emotionella reaktioner 
som just peer reviews kan väcka hos bägge 
parter. På universitetet är det ju meningen 
att vetenskapliga arbeten ska granskas och 
godkännas eller underkännas offentligt. 
Något annat är inte att tänka på. Sam
tidigt är det som man presterar för många 
som sagt tätt knutet till den personliga 
identiteten. Genom prestationerna skaffar 
man sig ett värde i egna och andras ögon. 
Då kan allvarlig kritik upplevas som ett 
hot mot detta värde.

En annan känslomässig aspekt är fan
tasierna om vad kritikern är ute efter. 
Dessa illasinnade anmärkningar kan väl 
inte bara handla om vad jag har skrivit 
 eller mina resultat? Här bryts återigen 
före ställningen om universitetet som en 
plats för opartiskt kunskapssökande och 
distanserad analys mot alla de emotioner 
och invecklade relationer som också hör 
till det akademiska arbetet.

I boken Vetenskap som arbete menar eko
nomhistorikern Ylva Hasselberg (2012:91) 
att vetenskapsidealet ”organiserad skepti
cism” krockar med rådande hierarkier och 
med en verklighet som styrs av kön, klass 
och andra former av ojämlikhet. I den 
prestationsinriktade akademiska miljön 
skapar tävlandet och strävan efter ”excel

lens” inte bara enastående resultat, utan 
också en rädsla för misslyckande och tvi
vel på den egna förmågan. Likaså kan 
man känna sig förhindrad att kritisera 
andras arbeten om de är ens överordnade 
eller etablerade stjärnor. Det gäller verkli
gen att ha lärt sig etiketten för kritikens 
när, var och hur.

Bedömarvrede och andra energier

Att den som blir underkänd känner sig 
kränkt och/eller går i taket är kanske inte 
förvånande. Men Bloch (2007:63) talar 
också om den speciella emotionen ”bedö
marvreden” – granskarens ilska över mi
serabla texter. Den känner jag igen från 
läsningen av många alster genom åren. 
Kommer ett manus som är riktigt svagt 
blir jag arg över att behöva sitta och jobba 
med det i stället för att ägna tid åt något 
mer stimulerande. (Undrar hur arga be
dömarna av min artikel var . . .) Ilskan ger 
dock energi i granskningsarbetet. Ibland 
tar jag i så hårt att kulspetsen trycks rakt 
igenom papperet. När jag i datorn använ
der verktyget ”spåra ändringar” kan de 
färgade strykningarna, ändringsförslagen 
och kommentarerna nästan helt dominera 
över den ursprungliga texten.
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Blochs slutsats är att peer reviews är en 
del av de meritokratiska konkurrensrela
tionerna på universitetet. Eftersom forsk
ning är förknippad med passion, starkt 
engagemang och personligt värde blir 
man sårbar för kollegornas bedömningar. 
Men känslorna av vrede, skam och kränkt
het är inte lätta att hysa och visa i en kul
tur som är så inriktad på intellektuella 
prestationer. Känslorna ska tyglas. Man 
bör hålla masken. Detta är enligt Bloch 
den ena sidan av peer reviews janusan
sikte.

Den andra sidan är att granskarna gör 
stor nytta som vetenskapliga poliser eller 
renhållningsarbetare. Tidskrifter och 
bok förlag vill ju inte publicera undermå
liga produkter och författarna får en gra
tislektion i hur man bör bedriva och skriva 
om forskning. Det kan visserligen vara en 
besk medicin att svälja, men tanken är att 
den ska leda till något gott.

Sammanfattningsvis är kollegial 
granskning alltså en känslig verksamhet, 
för båda parter. Men det behöver inte gå 
överstyr. I handboken How to Survive Peer 
Review ger Elizabeth Wager et al. (2002) 
en mängd konkreta tips om hur man blir 
en konstruktiv granskare och en bra mot
tagare av kritik.

Förutom alla praktiska uppgifter för 
den förra kategorin med att hålla dead
lines, utgå från gällande bedömningskri
terier och ge tydliga, konkreta kommen
tarer betonas betydelsen av att kontrollera 
sina känslor. Bedömarvreden nämns inte, 
den betraktas nog som en värdefull motor. 
Däremot avråds grans karna från att vara 
nedlåtande och sarkastiska besserwissrar, 
medan författarna uppmuntras att inte 
säcka ihop och tolka kritiken som person
angrepp. Ett syfte är ju att texten ska bli 
bättre och då är det bara att tacka och ta 
emot.

Kritik som gåva

Den typ av kritik som nämnts här är ett 
ansträngande, och ibland riskabelt, arbete. 
Det är enklare att bara berömma en text 
och låta den passera, till exempel genom 
att säga ”det här var intressant”. Men en 
sådan slapp inställning är snarast ett ni
dingsdåd mot studenten eller kollegan – 
som att lämna över dem till rovdjuren.

Att i stället ge väl underbyggd kritik av 
ett manus kräver noggrann läsning och en 
förmåga att analysera både språk och tan
kar – en tidsödande syssla. Det behövs 
också ett visst mod för att tala om för 
 någon att han eller hon tänker och skriver 
illa, slarvigt eller obegripligt. Mottagaren 
kan ju få för sig att man är ute för att djäv
las eller visa sin överlägsenhet. Dessutom 
måste granskaren ha rejält med energi, 
kanske i form av bedömarvrede, för att 
idas argumentera tydligt för att en text 
ska refuseras eller arbetas om från grun
den.

Här finns en annan tänkvärd paradox. 
I det konkurrenssystem som akademin är, 
framför allt när det gäller vetenskapliga 
prestationer, innebär kritisk granskning 
av andras verk att man hjälper dem i deras 
strävan att hävda sig. Detta sker som sagt 
genom både formell och informell peer 
review. Mestadels bistår man personer 
inom ens eget forskningsområde och ofta 
på ens egen nivå, så att säga medtävlande i 
kampen om prestige och uppmärksamhet. 
Kritiken blir då en värdefull gåva att vara 
tacksam för.

Då kan man fråga sig vad som är moti
vet för denna oegennyttiga hjälpsamhet 
som bidrar till andras framsteg. Kärleken 
till forskning, svarade den tidigare cite
rade professorn. Visst, men kan det inte 
också vara den mindre rumsrena tillfreds
ställelsen i att hitta fel i deras arbeten för 
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att demonstrera sin egen skriv och tanke
skicklighet? I värsta fall omvandlas bedö
marvreden helt oädelt till ren och skär 
skadeglädje i en miljö där man regelbun
det jämför sina egna prestationer med 
andras. Det gäller därför inte bara att 
framföra hård kritik på ett sätt som gör att 
den kan tas emot, utan att också granska 
sina egna bevekelsegrunder – de handlar 
kanske inte bara om vetenskap.

Trots det något orealistiska idealet om 
att skilja på sak och person är det ändå 
inte livsfarligt att ta kritik ”personligt”. 
Det är heller inget direkt hot mot veten
skapligheten att bli sårad och tillintetgjord 
– ett tag. Men för att känslorna inte ska 
bli destruktiva och ett oöverstigligt hin
der i arbetet gäller det att bygga en mental 
farstu åt dem. Det behövs betänketid för 
att tygla de spontana reaktionerna när 

man får tillbaka ett nedklottrat manus 
 eller avfärdande synpunkter på en ansö
kan. Då är farstun ett bra hjälpmedel. Där 
kan man stampa av sig den värsta ilskan 
och smäleken innan det är dags att sakligt 
diskutera vad som är fel och vad som kan 
förbättras. ”Det är med tvif let hvarje 
forskning börjar” – och fortsätter.
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Summary

Don’t Take it Personally, But . . .
To Give and to Receive Scientific Critique
(Ta det inte personligt, men . . .
Att ge och ta emot vetenskaplig kritik)

Critical thinking is one of the most highly re
spected scientific ideals in the academic life. But 
when it is practiced, for example in reviewing writ
ten texts, it is not always experienced as a good 
thing. It hurts to be criticised. Therefore this prac
tice will for sure generate dissonant feelings, both 
in those who are giving critique and in those who 
are receiving it. In order to manage the ambiva
lence both parties have to learn a cultural compe
tence for presenting and accepting critical view
points as a usable gift.

Keywords: critique, peer review, academic culture, 
emotions, competition, scientific quality.
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Månghundra docenter vandra
på Uppsalas ödsliga slätt.
Där äta de upp varandra,
Men ingen bliver mätt!
(Pontus Wikner)

kvallret är kanske det som allra mest förknippas 
med universiteten som arbetsplats. Baktalande, 
allmän oginhet och ryktesspridning antas till
höra en miljö som är verbal och samtidigt kon

kurrensutsatt, och där individualismen snarare än ge
menskapen råder.

Akademisk folklore

Berättelserna om det akademiska skvallret är legio, både 
i skrift och i tal. Böcker med inblickar i det akademiska 
livet – doserade med ett betydande mått av skvaller – 
kommer med jämna mellanrum. Några klassiska exem
pel är Kingsley Amis Lucky Jim om brittiska nya uni
versitet i det sena 1950talet och David Lodges Chang- 
ing Places om brittisk och amerikansk akademisk kultur 
cirka 1968. Göran Häggs Doktor Elgcrantz, eller Faust i 
Boteå och Ulrika Kärnborgs Som om ger interiörer ur 
svenska akademiska miljöer i olika epoker (1970 och 
1990tal).

Från naturvetenskapens fält kan nämnas sådana hjäl
teporträtt – självbiografiska och starkt självupptagna – 
som de båda DNAforskarna (och Nobelpristagarna) 
James Watsons The Double Helix och Kary Mullis Danc-
ing Naked in the Mind Field. I alla dessa böcker kan man 
läsa – både på och mellan raderna – öppenhjärtiga be
skrivningar av kända och okända akademiker, deras 
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svagheter och tillkortakommanden,  ibland 
med påhittade namn, ibland med riktiga. 

Men huvuddelen av skvallret nedteck
nas inte i skrift utan förblir muntlig. Be
rättelserna om unika individer och hän
delser är otaliga när man äntrar en aka  
demisk miljö: det handlar om konflikt  
fyllda tjänstetillsättningar, dramatiska 
förvecklingar och förbittrade strider, men 
också om heroiska insatser, legendariska 
individer och händelser som markerar 
särart och unicitet. Pratet om enskildas 
förtjänster och brister finns också i de mer 
vardagliga sammanhangen, inte sällan 
med en bister och kanske bitter underton. 
Konkurrensen om plats och position tycks 
skapa ett behov av konfrontation, men 
kanske helst sådan som inte är alltför 
 öppen. Då fyller skvallret funktionen 
av att antagonisera utan att ta en direkt 
strid.

En medarbetare vid ett svenskt univer
sitet uttryckte det så här en gång i ett tal: 
”En av fördelarna med att arbeta vid [det 
omnämnda universitet] är att man inte 
blir huggen i ryggen som på andra univer
sitet – man blir huggen framifrån istället!” 
Det ingår med andra ord i den akade
miska folkloren att skvaller och förtal är 
oundvikligt och, om inte uppbyggligt, så i 
alla fall inte helt bortkastat; det är ett sätt 
att hantera känslor i en sammansatt och 
konkurrensutsatt verksamhet.

Skvallrets sociala funktion

En första fråga är förstås om skvaller är en 
särskild akademiskt specialitet eller om 
det hör till arbetslivets grundläggande 
 sociala förhållanden. Nästa fråga är om 
skvallret fyller någon funktion eller om 
det främst är destruktivt och en utväxt ur 
just den blandning av konkurrens och väl

talighet – kryddad med ett stort mått av 
social okänslighet – som präglar universi
teten. En sista fråga att beakta är om 
skvallrets betydelse inom akademin har 
ändrat karaktär under senare tid.

Skvaller som forskningsfält är ganska 
väl utvecklat. Då har skvallret främst 
klumpats samman med mobbing och då
ligt arbetsklimat som delar av en kultur 
där ryktesspridning och informella struk
turer regerar (Ekvall 1990). Men det finns 
också studier av skvaller som pekar på det 
som en del av ett ”socialt kitt”, ett sätt att 
utbyta erfarenheter och hantera sociala 
relationer och ironier i de givna fasta 
strukturerna (Bergmann 1993). Skvaller 
är i så fall ett slags kommunikativt instru
ment som kan fylla olika slags funktioner 
i olika sammanhang; det kan vara exklu
derande, men också en del av skapandet 
av en social ordning. Skvaller utgör en 
sorts ”diskret indiskretion”, och en del i 
att hantera informationsflöden.

Skvaller, baktalande och ryktessprid
ning – kan det fungera som smörjmedel 
och som delar av en akademisk kultur? Jag 
kommer att argumentera för att det är fal
let. Men jag kommer också att hävda att 
skvallrets funktioner varierar över tid och 
mellan olika sammanhang. Jag skiljer där
vidlag mellan ett modernt och ett post
modernt tillstånd för akademin.

Akademiska tillstånd
i den högmoderna epoken

Universiteten blev moderna efter andra 
världskriget. De byggdes ut och rekryte
ringen till utbildningen vidgades, storska
liga organisationer utvecklades, nationella 
system för kvalitetsgranskning av forsk
ning och utbildning skapades. En viktig 
del i utvecklingen var normbildningen, 
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där lokala och idiosynkratiska kulturer 
ersattes av mer universella värdegrunder. 
Sociologen Robert Merton (1973) har ko
difierat det moderna universitetets grund 
i akronymen CUDOS, som sammanfat
tar de normer som säger att vetenskapen 
(men också universiteten som helhet) ska 
vara universell, baserad i beprövad kun
skap snarare än i bakgrund, och öppen för 
kritik.

En central del av CUDOS är idealet 
om en utmejslad akademisk roll, befriad 
från lokala och partikulära intressen där 
det viktigaste kriteriet för inkludering är 
bidraget till en generell kunskapsmassa 
snarare än personliga kontakter och nät
verk. En annan del av det moderna uni
versitetet är att konkurrensen är institu
tionaliserad: positioner är inte givna, utan 
rörliga och beror på hur kollegiet bedömer 
handlingar (skrifter, undervisning med 
mera). En viktig passagepunkt är förstås 
tjänstetillsättningen men också författan
det och granskningen av artiklar, forsk
ningsansökningar med mera.

Mertons beskrivning av det moderna 
universitetets idealtillstånd präglas av en 
funktionell modell, där individernas livs
öden formas av systemets behov, och där 
normer och liknande informella struktu
rer ser till att skapa legitimitet och tydliga 
förväntningar. Samtidigt är det moderna 
universitetet inte fritt ifrån subjektiva 
känslor. Det bygger på tydliga hierarkier 
mellan olika slags akademiker och akade
miska miljöer, beroende på deras ställning 
och position.

När David Lodge i Changing Places 
 låter Morris Zapp förflytta sig från det 
avantgardiska och elitistiska västkustuni
versitetet Plotinus till det mer medelmåt
tiga Midlandsuniversitetet Rummidge är 
det en passage från parnassen till amatö
rismen. I amatörismen är klassbakgrund 

och social ställning viktigare än det mo
derna universitetets ensidiga fokus på 
ryktbarhet och vetenskaplig produktion. 
Denna spänning skapar i Lodges fram
ställning spänningar mellan olika ideal 
och stilar, vilket tar sig uttryck i just skval
ler och indiskretioner kring det akade
miska livet i olika miljöer. Skvallret och 
berättelserna blir ett sätt att levandegöra 
och förstå spänningarna mellan olika ty
per av akademiska ideal.

En annan viktig faktor bakom skvaller 
i akademiska miljöer gäller mekanismer 
för urval och position. Vem är det som be
stämmer om man bidrar eller inte, om det 
man gör håller hög kvalitet eller inte? 
Sakkunnigförfarandet är en viktig pas
sagepunkt, och i det ryms många källor 
till känslor, skvaller och informationsflö
den, känslor av inneslutning i och uteslut
ning ur den akademiska eliten. De akade
miska eliterna formeras just när de ska 
göra sina urval och när ”rätten att tala” 
förmedlas till vissa, men inte till andra 
(Nilsson 2009). På det moderna univer
sitetet kretsar därför mycket av skvallret 
kring just tjänstetillsättningar och de 
effek ter de får på ämnen, miljöer och per
soner. Då fungerar skvaller som en sorts 
social ventil, men också som ett sätt att 
hantera de inkluderings och exklude
ringsmekanismer som opererar när syste
met formeras via rekryteringar och andra 
positionsbestämningar.

Skvaller i den
postakademiska epoken

I det postakademiska tillståndet har de 
Mertonska normerna kompletterats med 
andra ideal, främst hämtade från ekono
mins värld. Tillståndet har kallats ”post
akademiskt”, med vilket ska förstås en 
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värld där akademiska kärnvärden blandas 
med politiska, ekonomiska och sociala 
ideal (Ziman 2000). Om den moderna 
akademin såg sin uppgift som ganska en
tydig – att sortera tillgänglighet och posi
tion efter upplevd ”kvalitet” i inomveten
skaplig mening – är bilden mer komplex i 
det postakademiska tillståndet.

”Excellens” är den postakademiska 
miljöns ledord och ideal, och i excellens
begreppet ryms en mängd olika dimen
sioner: administrativ följsamhet, organisa
torisk skicklighet, anknytning till utbild  
ningsbehov samt förmåga att hantera 
eko nomiska och politiska krav och för
väntningar (Readings 1996). Om CU
DOS formade de akademiska idealen och 
vägledde sorteringen av akademiska möj
ligheter i den moderna fasen, är det sna
rare ett slags blandnormer som styr da
gens akademi, där många olika kombina  
tioner och möjligheter finns, men där 
idealet är ett där alla krafter förenas. Idea
let är då förmågan att kombinera olika 
krav och hantera dem parallellt. För indi
viden gäller det att vara en framgångsrik 
projektentreprenör, trovärdig forskare 
med många citeringar, engagerad peda
gog, samhällelig förändringskraft och 
duglig ledare. För universitetet är målet 
att vara excellent i många dimensioner 
samtidigt: kritiskt, innovativt och till
gängligt på samma gång.

Om skvallret i det högakademiska till
ståndet framför allt var ett sätt att hantera 
besvikelse (eller skadeglädje) över inklu
dering eller exkludering i en akademisk 
elit, är det postakademiska skvallrets 
funktion snarare ett slags ”coping”. Efter
som kraven och förväntningarna är så 
sammansatta, och möjligheten att balan
sera dem över tiden närmast omöjliga, 
handlar skvallret mer om glipor och ofull
komligheter. Det handlar också om den 

ständiga risken för deklassering i ett aka
demiskt arbetsliv där framgångar och po
sition inte är givna, utan ständigt förhand
lade (Sennett 1998). Tjänstetillsättning  
arna har förlorat en del av sin tyngd och 
betydelse för skvallret; idag handlar det 
snarare om en ständig oro över vilken 
plats och position man har som universitet 
och som akademisk lärare, det som kallats 
”akademisk kapitalism”. Skvallret har bli
vit ett sätt att hantera fundamental osä
kerhet på marknaden för pengar och rykt
barhet:

”Vad säger den senaste rankingen och 
vilken ranking ska man egentligen tro 
på”, frågar sig kanske universitetsrektorn, 
med säker personlig ställning men osäker 
position i det globala universitetslandska
pet. ”Varför går alla forskningsmedel till 
andra områden än mitt”, frågar sig kanske 
den grundforskande naturvetenskapliga 
professorn. ”Varför blev min kollega ut
vald till ’framtidens forskningsledare’ me
dan jag får ta ett lektorsvikariat”, frågar 
sig kanske den unga litteraturvetaren.

Svaret blir inte sällan att distansera sig 
från bedömningarna och att se dem som 
ett spel och ett utfall av tillfälligheter sna
rare än som reflektioner av absoluta vär
den. Där blir skvaller om bedömargrup
per och bedömningskriterier en del i 
kam pen för värdighet och trovärdighet 
som akademiker, där avslag och deklasse
ringar kantar även den mest framgångs
rika akademiska väg.

Det akademiska skvallrets
framtid?

Akademisk verksamhet bygger på sorte
ring och urval: av studenter, personal, pu
bliceringar, lärartimmar, anslag och be
römmelse. Den är beroende av att dessa 
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sorteringar är trovärdiga och inte lokalt 
bestämda utan svarar emot någon form av 
universella kriterier och ideal. Samtidigt 
är mekanismerna i högsta grad mänskliga 
och formade av mänskliga relationer. Det 
är i spänningen mellan de opersonliga 
mekanismerna och det personliga som 
skvallret uppkommer. Det kan ses som ett 
sätt att förstå och hantera sorteringens 
processer och utfall, men också som ett 
sätt att försöka överföra information och 
tolkningar: hur man ska förstå hur det 
akademiska systemet fungerar (eller inte 
fungerar). Även den mest transparenta 
sorteringsmodell rymmer oanade källor 
för ironi, och inom överskådlig framtid lär 
det finns material för det akademiska 
skvallret.
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Summary

Academic gossip
Reflections on an expression of academic culture
(Akademiskt skvaller
Reflektioner kring ett uttryck för akademisk kultur)

Academic gossip is often seen as a vicious expres
sion of academic culture: unproductive surplus 
 energy in a culture of neutrality. In this essay it is 
argued that gossip is instead a key element in cop
ing with the institutional forces of science, in both 
modern and postmodern academia.
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coping.
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många forskares värld utgör seminarierummet en 
förtätad plats. Själva idén om det akademiska text
seminariet är omhuldad, särskilt inom samhälls
vetenskap och humaniora. Det framhålls ibland 

som en konkretion av själva universitetets idé. Det är på 
seminariet de höga tankarna tänks och ventileras, det 
är där lärande och forskning går hand i hand, och det är 
där kollegialiteten praktiseras i sann demokratisk anda. 

Nu vet ju alla som någon gång befunnit sig i ett semi
narierum att den upplevelse och känsloväv som spinns 
kring detta samtal tenderar att skifta i många nyanser. 
Känslor av olust och irritation över akademiskt käbbel 
varvas med eufori och plötsliga insikter om kosmiska 
samband. I seminarierummet pågår dessutom många 
små aktiviteter, även outtalade och underförstådda, som 
nya adepter lär sig genom att iaktta, imitera och inkor
porera. Det hummas, nickas, fnyses och sneglas. En
skilda positioner låter sig utmejslas i förhållande till kol
lektivet – innanför eller utanför, bejakande eller skeptisk, 
bekräftande eller avfärdande. För forskarutbildningen är 
det ett väsentligt lärande som äger rum, men ett lärande 
som har inte bara intellektuella utan också sociala och 
praktiska dimensioner.

Forskarseminariet som praktik

Syftet med denna artikel är att lyfta fram forskarsemina
riet som praktik och som arena för informellt och socialt 
lärande. I Sverige är tidigare forskning om seminarier 
och seminariekulturer knapphändig och sträcker sig till 
en handfull kortare, om än värdefulla, studier, kapitel 
 eller artiklar (Almlöv 1996; Kindeberg 2008; Thorger
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sen & Wennergren 2010; Appel & Ber
genheim 2005:189 ff). Söker man sig till 
seminarierna via forskningen om univer
sitetskulturen i allmänhet och forskarut
bildningen i synnerhet öppnar sig emel
lertid fältet något (se t.ex. Gerholm & 
Gerholm 1999; Schoug 2004; Karlsson 
2004; Ehn & Löfgren 2004). Inte heller i 
internationell forskning tycks seminariet 
som arena för socialt lärande på forskar
utbildningen ha stått i ensamt fokus för 
några mer omfattande studier. Den hög
skolepedagogiska forskning som finns 
om seminarier handlar i första hand om 
grundutbildningen och utgör då ett del
område exempelvis i det betydligt bredare 
forskningsfältet kring cooperative learning. 
Det kan också anknyta till diskussionen 
om smallgroup teaching, och då oftast i 
anslutning till naturvetenskapliga utbild
ningsområden (Slavin 1996; Spruijt et al. 
2013).

I ljuset här står seminariets roll i utbil
dandet av nya forskare. Med ”seminarium” 
kan man mena olika saker, men här vill 
jag reservera begreppet för det klassiska 
högre seminariet vid en institution eller 
centrumbildning, det forum som samlar 
forskare med viss kontinuitet och där dis
kussion kring texter står i centrum (Sund
gren 2008:39 ff; Doktorandhandboken.
nu). Det skiljer sig alltså från såväl PBL
seminarier som frågestunder efter fors
karföredrag och stora evenemang med 
hundratals åskådare. Det skiljer sig också 
delvis från seminarier inom mer homo
gena forskargrupper, där metoden, teorin 
eller åtminstone den mest grundläggande 
frågeställningen är gemensam för alla. På 
det högre, samlande textseminariet möts 
forskare som har arbetsplatsen gemensam, 
men som forskar om olika företeelser och 
med skilda perspektiv.

Hur formas man då till forskare genom 

att delta i seminarier? I litteraturen om 
forskarhandledning finner Gunnar Han
dal och Per Lauvås (2008:55–57) två hu
vudmodeller: tränings eller undervisnings
modellen och lärlingsmodellen. Medan den 
förstnämnda präglas av teknisk rationali
tet, transparent planering, individualism, 
måluppfyllelse och strukturerat kurspro
gram, så präglas den andra av (in)sociali
sering, tonvikt på kontextuellt lärande och 
idén om mognad och utveckling genom 
praxis. Medan den första hämtar sin in
spiration från det amerikanska universi
tetssystemet, har den mer traditionella 
lärlingsmodellen sitt ursprung i det tyska 
systemet.

Det skulle knappast vara någon över
drift att hävda att ramarna för dagens 
svenska forskarutbildning i allt väsentligt 
präglas av det förstnämnda och i långt 
 högre grad resultatinriktade och indivi
dua liserade paradigmet. Hit hör indi
viduella studieplaner, kursmoduler och 
poäng räkning. När idealen för verksam
heten formuleras hämtas emellertid inte 
sällan vokabulären ur det sistnämnda. Då 
handlar det om intellektuell mognad och 
övningar i kritiskt tänkande genom ett 
organiserat meningsutbyte där allas syn
punkter är lika mycket värda, där nya 
adepter fostras in i en solidaritet med och 
respekt för andra perspektiv än det egna. 
Och då hamnar ofta forskarseminariet i 
centrum; idealt är det i detta mikrokos
mos allt utspelar sig. Seminariet är en ve
tenskaplig, kollegial arbetsmetod (Björck 
2013:37–38; Ehn 2001).

Frågan är vad det då är som händer och 
vad det egentligen är vi lär oss på ett fors
karseminarium, som inte låter sig fångas 
med hjälp av det bolognifierade utbild
ningsspråket. Låt mig ta vägen via semi
nariets historia för att synliggöra spän
ningsfältet mellan universitetets två rikt  
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märken: originalitet och kollegialitet eller, 
med andra ord, självständighet och lag
arbete.

Mellan självständighet
och lagarbete

Ordet seminarium kommer av latinets 
 semen, som betyder frö eller egentligen 
plantskola (Kindeberg 2008). Seminarie
rummet är alltså en plats för odling. I NE 
kan man läsa att seminariet är en ”under
visningsform vid universitet och hög skolor 
med aktivt deltagande av de studerande 
genom uppsatser, föredrag och diskussio
ner. Syftet är att träna eleverna i veten
skapligt tänkesätt och vetenskapliga me
toder” (NE.se). Denna undervisningsform, 
som vi känner den i dag, är av tyskt ur
sprung. Den utvecklades under århundra
det mellan cirka 1730 och 1830 i universi
tetsstäder som Halle och Göttingen och 
kom att integrera medeltida och tidig
modern praxis kring privata kollegier 
och lärda teologiska sällskap med modern 
filo logi av mer sekulärt snitt. Semina
rierna skulle utgöra komplement till de 
monologiska föreläsningarna, ett slags 
verkstad där den studerande tränades i 
veten skaplighet (Odén 1991).

Det som var nytt för tiden kring sekel
skiftet 1800 var också att skrivandet nu 
fördes fram som den högsta formen av 
akademisk verksamhet, medan dispute
randet tidigare stått i centrum. Det var i 
första hand samtalet om skrivandet som 
semi nariet skulle kretsa kring, och upp
lysningstidens förkärlek för det talade 
 ordet och retoriken utmanades av roman
tiska idéströmningar om originalitet. Ori
ginellt akademiskt arbete, det vill säga 
forskning, var det som krävdes av semina
riedeltagarna – inte originalitet i dess 

teleo logiska bemärkelse att avtäcka det 
ursprungliga och sanna, utan originalitet 
som i att lyfta fram något nytt, något in
ifrån kommande. Detta, menar veten
skapshistorikern William Clark, innebar 
en förskjutning från ett äldre ideal om 
akademisk kunskap som ett kollektivt 
 lärande till ett nyare ideal där det person
liga akademiska projektet stod i centrum. 
Det tyska forskningsseminariet utgjorde 
då en institution för skapandet av akade
miker som på samma gång var normalise
rade och självtänkande (Clark 2006:141; 
se även Karlsohn 2012).

En centralfigur i detta sammanhang 
var utbildningsreformatorn Wilhelm von 
Humboldt och hans idéer om ett preus
siskt universitetssystem uppbyggt på fri 
vetenskap och en nära länk mellan forsk
ning och lärande. Clark kopplar dock ihop 
utvecklandet av det moderna forsknings
universitetet med en tilltagande byråkra  
tisering under 1800talet, då en juri  
diskteologisk världsbild ersattes med en 
politiskekonomisk. För med detta kom 
andra föreställningar, till exempel den 
om akademisk meritering, som i sin tur 
 funge rade som bas för tilldelning av medel 
och stipendier. Och akademiska meriter 
handlade inte bara, menar Clark, om pap
persarbetet, utan också om att man hade 
tillägnat sig en personlig, akademisk lys
kraft eller karisma och till fullo behärs
kade det sociala kodsystemet (Clark 2006: 
182).

En litet annorlunda bild ges av histori
kern Birgitta Odén, som har skrivit om 
när seminarieövningar ett antal decennier 
senare kom att introduceras i Sverige. 
Inom det stora historieämnet hade det 
före kommit ett antal spridda initiativ un
der senare hälften av 1800talet, men det 
var först kring 1890 som seminarierna 
formellt integrerades i den ordinarie ut
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bildningen efter tysk förebild. Den tydliga 
ambitionen var då att seminarierna skulle 
fungera som laborativa inslag i undervis
ningen och på detta sätt stärka studenter
nas vetenskapliga självständighet. Odén 
konstaterar att medan formen för dessa 
seminarier svarade mot ett naturveten
skapligt och positivistiskt utbildnings
ideal, så svarade innehållet snarare mot 
ett humanistiskt och hermeneutiskt ut
bildningsideal (Odén 1991:194 ff; se även 
Hellqvist 1988).

För historieämnet kom exempelvis 
dessa praktiska övningsmoment att till en 
början handla uteslutande om metoddis
kussioner och källkritik, därefter blev det 
successivt allt vanligare att diskussionen 
kretsade kring de studerandes egna texter, 
i synnerhet efter det att den formella fors
karutbildningsnivån fick sitt genomslag 
under 1930talet. I denna utveckling av 
formen för forskarseminariet låg ytterst, 
menar Odén (1991:267), en förändring i 
synen på hur en forskare skall utbildas. 
”Föreställningen att man bara blir en god 
forskare om man självständigt och i en
samhet bearbetar sitt ämne har fått vika 
för en föreställning om att forskarutbild
ning bäst skedde i en kollektiv forskar
miljö, där kritiken från lärare och kamra
ter successivt lärde adepten att forska”, 
skriver hon.

Här har vi alltså två olika bilder av rela
tionen mellan kollektivism och individua
lism relaterat till seminariets roll i fost
randet av nya forskargenerationer. Clark 
betonar rörelsen från en äldre kollektivis
tisk syn på lärande till en utpräglad indi
vidualism ackompanjerad av 1800talets 
romantiska idéströmningar om originali
tet, medan Odén å sin sida lyfter fram en 
motsatt rörelse, från ett fokus på den iso
lerade studenten till ett fokus på den kol
lektiva forskarmiljön med introducerandet 

av seminariet som undervisningsform i 
Sverige.

Deras olika beskrivningar utesluter för
stås inte varandra. Båda belyser den histo
riska vikt som under 1800 och 1900 
talen lagts vid föreställningen om det 
originella, självständiga arbetet som skall 
bearbetas i en kollektiv samtalsform. Vid 
universiteten bjuds än i dag upp till denna 
pardans av individualism och lagarbete, 
originalitet och konformism, revirtän
kande och solidaritet. Och föreställningen 
om det personliga akademiska projektet 
och forskarens karisma står mot föreställ
ningen om universitetet som en arbets
plats vilken som helst, där det finns ge
mensamma uppgifter och uppställda mål 
för verksamheten. Den ensamme solisten 
är på samma gång ett ideal och ett pro
blem i den akademiska orkestern.

Känslor i den mixade zonen

Vad som egentligen händer på just fors
karseminarier och hur de fungerar som en 
arena för lärande har, som tidigare nämnts, 
inte varit föremål för särskilt omfattande 
tidigare forskning. Intervjubaserade stu
dier av den akademiska kulturen generellt 
har dock visat att inte minst den känslo
mässiga dimensionen av spänningen mel
lan hårdför individualism och tillitsfullt 
lagarbete når sin kulmen just i seminarie
rummet. Seminariet är, precis som det 
akademiska livet i stort, en arena för riva
litet och tuppfäktning, processer av inklu
derande allianser och exkluderande mot
sättningar, byggande av broar och murar. 
Här etableras lätt lokala seminariekultu
rer där talutrymmet fördelas – mer eller 
mindre förutsägbart – efter roll, kön eller 
akademisk status (Almlöv 1995; Kinde
berg 2008; Ehn & Löfgren 2004:102 ff). 
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Detta kan vara ett landskap minst sagt 
besvärligt att orientera sig i som ny dokto
rand. Det är inte alltid lätt att förstå vad 
som egentligen pågår när, med Lena och 
Tomas Gerholms (1992:165) uttryck, det 
underförstådda växer på det uttalades be
kostnad. Under vetenskapsteoretisk täck
mantel kan de senioras inlägg bearbeta 
sårande sakkunnigutlåtanden, och per
sonpolitiska kamper om prestige kan följa 
med in i seminarierummet trots att de 
med fördel kunde ha utkämpas utanför. 
Som Fredrik Schoug (2004:114 ff) fram
hållit i sin studie av unga forskares erfa
renheter av akademin, kan doktorander 
kan då uttrycka stor besvikelse över att 
forskarseminariet inte alls blev den hän
förda resa till integrerad visdom som man 
tycker sig ha utlovats. Cynismen hotar.

I de f lesta humanistiska och samhälls
vetenskapliga discipliner framställs semi
narierna som själva navet i forskarutbild
ningen. Detta kan signaleras uppifrån, 
men också komma från doktoranderna 
själva, vilkas avhandlingsarbeten fortfa
rande oftast är solitärprojekt och vilkas 
behov av tillhörighet därför är stor. I sin 

forskning om doktoranders livsvärldar 
finner sociologen Peder Karlsson (2004: 
153 ff) att unga forskare många gånger 
direkt kopplar samman tillvarons upp 
och nedgångar med hur det har gått på 
seminariet. Känslan av ensamhet i det 
akademiska systemet kan ibland vara 
överväldigande. Man tänker och skriver 
på egen kammare, går ut och får kritik, 
går tillbaka till kammaren och skriver om. 
Seminariet är den arena där ens tankar 
ska upp till mätning. Gränsen mellan sak 
och person flyter betänkligt.

Det finns förstås även tillfällen då dok
toranden varit med om ett stimulerande 
och upplyftande seminarium och trots allt 
finner att belöningen är värd allt slit, all 
ångest. I dessa stunder kan hon eller han 
tvärtom uppleva en stark gemenskapande 
kraft. Den kan skapa en berusande känsla 
av social tillit och intimitet, ett uppgående 
i ett slags högre intellektuell sfär. Semina
riediskussionerna kan då liknas, menar 
Billy Ehn (2001:40), vid ett slags bygglag. 
”Deltagarna samarbetar om att bygga upp 
resonemang och bilder av verkligheten. 
Var och en bidrar med sin del av bygg
nadsmaterialet. Om någon får för sig att 
vilja bygga något annat eller på någon 
 annan plats, blir det oro i gruppen, som 
om det hotar gemenskapen.”

Gemensamma seminarieerfarenheter 
kan också generera interna skämt och be
rättelser med ibland allvarliga undertoner. 
I doktorandkollegiet, framhåller Karlsson 
(2004:173), kan det exempelvis skapas en 
informell och kollektiv medvetenhet om 
institutionens organisation kring makt, 
vem som förkroppsligar den, och hur den 
uttrycks. Ett koordinatsystem utkristalli
seras i vilket nya doktorander orienterar 
sig med hjälp av centrum och periferi och 
förhållandet till olika makt och tillits
relationer.

Bild: Ainur Elmgren.
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En praktiserande gemenskap

Ett sätt att förstå mekanismerna bakom 
formeringen av detta bygglag och dess 
meningsskapande berättelser är just att 
relatera till lärlingsmodellen. Hur ser den 
process egentligen ut i vilken vi tillägnar 
oss de verktyg, perspektiv, insikter och 
berättelser som behövs för att kunna bidra 
till en akademisk diskussion i seminariets 
form? Väldigt lite av detta finns nedprän
tat som instruktioner för enskild instude
ring. Lärandet är i stället invävt i vardags
livet på en akademisk institution, precis 
som på andra arbetsplatser i samhället. 
Det rör sig om ett erfarenhetsbaserat, in
formellt eller socialt lärande, ett slags ko
operativ intelligens.

I ett sådant perspektiv är lärande inte 
bara en intellektuell utan också en social 
process. Seminariedeltagarna lär sig till
sammans med andra genom gemensamma 
erfarenheter. Vem som på pappret är 
handledare är en sak, vad som ska räknas 
som handledning är en annan. Kanske 
sker det mesta av handledningen i ett 
sammanhang där den formella handleda
ren inte alls är närvarande (Handal & 
Lauvås 2008:56)? Sker det till och med 
lika mycket i seminariediskussionen, i 
kafferummets sorl, i väntan vid kopie
ringsapparaten eller över ett par öl på pu
ben som i professorns ned suttna besöks
fåtölj?

Etienne Wengers begrepp praktikge
menskaper (communities of practice) har 
 ibland använts för att beskriva lärlings
miljöer – även akademiska. Praktik
gemenskaper, menar Wenger (1998), ut
gör egentligen den allra äldsta formen av 
kunskapsbaserad social struktur, vilken 
har färdats genom årtusenden från byråd 
vid elden via det medeltida skråväsendet 
till dagens sociala medier. Det handlar 

om människor som kommer samman med 
någon form av regelbundenhet eftersom 
de upptäckt ett intresse eller projekt som 
de har gemensamt, men som inte nödvän
digtvis behöver innebära att de arbetar 
tillsammans varje dag. När de möts står 
spridning av information, gemensamma 
diskussioner, utbyte av råd och tips och 
utforskandet av idéer i centrum (se också 
Boud & Middleton 2003; Thorgersen & 
Wennergren 2010).

En praktikgemenskap handlar inte 
minst om ett gemensamt skapande av 
verktyg, normer och manualer för verk
samheten – ibland kan det röra sig om 
expli cita dokument, men oftare handlar 
det om tysta överenskommelser. Medlem
marna fördjupar sin kunskap och expertis 
i och genom det kontinuerliga samspelet. 
Så småningom kommer de att ha utveck
lat en gemensam berättelse upprätthål 
len av en repertoar av kunskapsinnehåll, 
praktiker och förhållningssätt. Gränserna 
för vilka perspektiv som går att anlägga är 
vid det laget tydliga – om än sällan helt 
och hållet uttalade – för alla. Men det 
handlar inte nödvändigtvis om att etablera 
konsensus och det behöver inte innebära 
en frånvaro av spänningar eller slitningar. 
Medlemmarna kommer att ha utmejs 
lat och intagit olika roller i praktikgemen
skapen, med lägesbestämningar från 
abso luta centra till mer perifera positio 
ner (Wenger, McDermott & Snyder 
2002:4 f).

Wenger urskiljer olika dimensioner i 
praktikgemenskapen: domänen eller det 
gemen samma intresset, vilket förutsätter en 
kollektiv strävan och medlemmarnas ge
mensamma förståelse samt ett delat ansvar 
för vad deras praktikgemenskap står för; 
tilliten eller det ömsesidiga engagemanget, 
där medlemmarna bygger sitt förtroende 
för varandra men där de också väger och 
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förhandlar om sitt medlemskap i gruppen; 
och till slut praktiken eller den delade reper
toaren, som innehåller gemensamma akti
viteter, ramar, idéer, verktyg, stilar, regler, 
språk, berättelser och dokument.

Praktiken förstår Wenger som något 
fundamentalt meningsskapande och den 
handlar verkligen om såväl smått och 
stort. Kanske är de små praktikerna de 
allra viktigaste? Det man har med sig, var 
och hur man sätter sig, och inte minst hur 
man säger det man säger, vilka ord man 
använder och vem man riktar sig till när 
man talar. På seminariet handlar det om 
instämmande nickanden, apostroferingar, 
hummanden, invändningar, pauseringar, 
gester, blickar, skratt och fnysningar (se 
Sundgren 2008:39 ff). Allt bidrar till se
minariekulturens utformning – och vissa 
inslag är förstås mer konstruktiva och dia
loginriktade än andra.

Det goda seminariets framtid

Avslutningsvis finns det anledning att 
ställa frågan om denna 1800talskon
struktion, seminariet som lärandeform, 
egentligen har någon framtid vid uni
versitetet. Självklart, säger förmodligen 
många genast. Seminariet är fortfarande 
en framträdande arena som många värnar 
om, i all synnerhet inom humaniora, sam
hällsvetenskap och delar av naturveten
skapen. I olika sammanhang framförs 
gärna åsikten att samtalet om skrivandet 
är helt centralt i insocialiserandet av nya 
generationer forskare.

Frågan är dock inte gripen ur luften. I 
dag tenderar det högre textseminariet att 
utgöra en anomali i akademins individua
listiska värld. Detta lilla minisamhälle, 
där lär vi oss genom att praktisera gemen
skapen eller, om man så vill, formera 

bygglaget och underhålla kollegialiteten, 
visar tecken på att krympa allt mer. Kort 
efter det att Birgitta Odén 1991 publice
rade sin bok om forskarutbildningens för
ändringar inleddes en omfattande föränd
ringsfas vad gäller det svenska universi  
tets och högskolesystemet som vi av allt 
att döma inte har sett slutet på. Forskar
utbildningen har påverkats på en rad olika 
sätt. De stora doktorandkullarna är för 
humaniora och stora delar av samhälls
vetenskapen ett minne blott medan be
fordringsreformen har gjort att profes
sorskullarna i stället blivit stora. På en 
del institutioner är antalet mästare f ler än 
antalet lärlingar. Seminarieverksamheten 
har på många håll helt avstannat och läm
nat doktoranderna till en värld av kurs
läsande och individuella studieplaner.

För forskarutbildningens del finns det 
mycket att säga om dessa förändringens 
vindar under 2000talet; somliga var nöd
vändiga för en vidare seglats, medan andra 
fått skutan att kränga. Om traditionen 
med högre idé eller textseminarium små
ningom skulle sköljas över bord finns det 
all anledning att känna oro. Det samtal 
som vi låter ske i seminarierummet är inte 
bara en intellektuell verksamhet, utan 
också en social situation i vilken det är 
tilli ten till de andra i bygglaget och för
troendet för universitetet som byggarbets
plats som utgör viktiga förutsättningar för 
lärandet.

Seminarierummet är dessutom långt 
ifrån bara en arena där redan färdig forsk
ning bedöms och kommuniceras, utan en 
plats där forskning faktiskt händer – där 
den enskilde forskaren genom att formu
lera sig kring sin egen och andras forsk
ning utvecklar sin kunskap, sina färdighe
ter och sitt förhållningssätt i samspel med 
andra. Seminariet utgör, som Lena och 
Tomas Gerholm (1992:193) har uttryckt 
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det, ”den kollektiva polen i detta spän
ningsfält mellan det individuella och det 
kollektiva i forskningsprocessen”.

Jag vill mena att idén om det goda se
minariet på så vis knyter an till debatten 
om humanioras roll i kunskapssamhället 
(se Ekström & Sörlin 2012; Forser & 
Karlsohn 2013). Det är i forskarsemina
riet som de två aktiviteterna forskning och 
undervisning löper samman. Båda händer 
här. Det lärande som äger rum följer en 
traditionell lärlingsmodell som kanhända 
har försvunnit ut ur dagens resultatfoku
serade forskarutbildningsplaner, men som 
inte desto mindre har fortsatt praktisk 
aktua litet för många av oss som verkar vid 
universitetet.

Det är alltså viktigt att värna om det 
tidskrävande, kritiska och kollegiala sam
talet i en tid då många vägvisare inom 
högskole och universitetsvärlden pekar i 
en helt annan riktning under ledstjärnor 
som new public management, och då be
greppet forskning allt oftare ledsagas av 
”innovation” än av ”utbildning”. Ett sätt 
att ta upp kampen är att uppmärksamma 
och försöka sätta ord på vad som sker i 
våra seminarierum och hur det går till 
när vi lär oss arbetet i den akademiska 
verkstaden. Därefter handlar det förstås 
om hur vi bäst får omvärlden att förstå att 
det goda seminariesamtalet inte bara är 
ett tänkbart medel, utan också ett viktigt 
mål i sig självt. Den kollegiala kultur som 
skapas i seminariets öppna och explora 
tiva diskussioner, där hållningar och me
ningar bryts mot varandra, är en grund
förutsättning för vetenskaplig kunskaps  
bildning.
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Summary

The Good Seminar
On Independence and Collegiality
in the Academic Workshop
(Det goda seminariet
Om självständighet och lagarbete
i den akademiska verkstaden)

The research text seminar is generally a cherished 
element in academic life. Ideally, this is the place 
for the exchange of high intellectual thoughts in 
an atmosphere of mutual respect. But the text 
seminar, if viewed from the perspective of its his
torical roots in German academia, is also an arena 
for collective, informal and apprenticeship learn
ing that is today challenged by a much more indi
vidualistic, formal and bureaucratic model for third 
cycle education. The seminar could be seen as what 
Etienne Wenger has called a “community of prac
tice” in which we learn our trade and whose quali
ties we need to safeguard.

Keywords: seminar, academic culture, communities of 
practice, informal learning, apprenticeship learning.

Marie Cronqvist, associate professor, Journalism and 
Media History, Department of Communication and 
Media, Lund University, Lund, Sweden.



Det fanns en ung lärare på vår institution, som alltid kallades in 
för att sitta med i kommittéer och arbetsutskott, därför att han 
läste – grundligt – alla papper som skickades ut – till skillnad 
från de äldre kollegorna som bara skummade PM, ansöknings
handlingar och utlåtanden. Jag sa till honom: Du kommer aldrig 
överleva här om du inte lär dig slarvläsa som de andra, allt lä
sande kommer ta kål på dig!

ucken kommer från en ärrad samhällsvetare, 
som lärt sig konsten att överleva på universitetet 
genom att allt snabbare bläddra sig igenom tex
ter och navigera i f loden av information som all

tid hotar att dränka arbetsvardagen. Forskare lever i ett 
ständigt överflöd av kunskap, de samlar helst på sig för 
mycket information. Laddar ner filer och länkar, kopie
rar uppsatsar, skaffar böcker som aldrig blir lästa, men 
kan vara ”bra att ha”. Skrivbord och hyllor fylls till brist
ningsgränsen, hårddiskar ropar på mer minneskapacitet. 

Den selektiva kunskapens organisation

I ett pågående tvärvetenskapligt projekt kring ”Manag
ing overflow” (se Czarniawska & Löfgren 2012 och 
2013) intresserar jag mig för de överlevnadstekniker och 
taktiker forskare utvecklar för att välja bort kunskap 
och definiera vad som är viktigt, intressant eller onödigt. 
Det handlar om konsten att ignorera, förbise eller strunta 
i. Utan sådana försvarsmekanismer skulle forskning bli 
omöjlig. Man kan tala om selektiv glömska, strategisk 
ignorans eller kreativt slarv. Och ändå forskas det för
våningsvärt lite om just bortväljandets konst som akade
miskt handlag.

Att välja eller välja bort, minnas eller glömma, är 

s
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verksamheter fyllda av normer och värde
ringar. I skenbart alldagliga rutiner döljer 
sig ofta tysta antaganden om makt och 
auktoritet. Tidigt som student lär man sig 
att veta vad som är viktigt eller oviktigt, 
relevant eller irrelevant, och gränserna 
dras på olika sätt i olika discipliner och 
forskargenerationer. Här handlar det om 
färdigheter som ofta sitter starkare i krop
pen än i medvetandet. Hur lär man sig att 
snabbt bläddra igenom en mapp, skumma 
en ansökan, surfa genom listorna på Google 
Scholar eller att bedöma en bok genom att 
väga den i handen och bläddra lite här och 
där? Forskare skapar sina egna tricks och 
tekniker för att minnas och organisera 
material, till exempel att bygga små mini
arkiv på skrivbordet eller hårddisken. Det 
är sådana färdigheter som intresserar mig 
och de lärs sällan ut under föreläsningar 
eller i kursböcker. De hör till de kunska
per man informellt tar till sig genom att 
imitera andra, lyssna på korridorsnack och 
framförallt genom att pröva sig fram.

Detta handlar om kunskap som både är 
ganska omedveten och dessutom svår att 
sätta ord på, vilket gör fältet till ett kne
pigt studieobjekt. Jag har valt att intervjua 
forskare och doktorander från olika gene
rationer, för ofta är det när nya forsknings
teknologier och informationsvägar dyker 
upp som principer för materialsamlande 
och bortväljande blir tydliga. Främst fo
kuserar jag på dem som upplevt över
gången från analogt till digitalt på univer
sitetet. Vad har denna utveckling betytt 
för materialhantering och forskningshant
verk?

Utgångspunkten är de forskargenera
tioner som under 1940 och 1950talen 
växte upp i en analog medievärld av rese
grammofoner, filmstjärnebilder, bandspe
lare, lådkameror och batteriradio, och 
som inledde sin vetenskapliga karriär med 

skrivmaskiner, karbonkopior och kortlå
dor, för att sedan successivt möta de nya 
digitala teknikerna. Ibland kallas de för 
digitala immigranter, till skillnad från 
yngre generationer, som då kallas digitala 
infödingar. Ett sådant begreppspar riske
rar visserligen att bli lite fyrkantigt. Jag 
väljer dock att använda det mer metafo
riskt. Kan man lite lekfullt tala om analoga 
sökrutiner och digital glömska?

I det följande berör jag några olika te
man i den selektiva kunskapens organisa
tion. Jag startar med konsten att läsa tex
ter och välja ut det väsentliga, och går 
vidare till sätt att destillera och ordna 
kunskap. Hur man skapar sökrutiner och 
lär sig spara eller slänga, är nästa fråge
ställning. Till sist tar jag upp temat om 
systematisk ignorans.

Att snabbläsa och vika hundöron

Många av de tekniker som används idag 
för att snabbt ta sig fram i texter och fånga 
det viktiga har en lång historia. Vi kan ge 
oss tillbaka till 1600talet då f lera fors
kargenerationer försökte finna nya sätt att 
hantera det våldsamma utbudet av böcker 
och texter som den nya boktryckarkonsten 
medförde. Klagomålen var många. Hur 
ska man hinna läsa allt det nya? Hur ska 
man veta vad som är väsentligt eller inte? 
Eller som en forskare uttryckte det 1630: 
”Det som tidigare tog tio män att kopiera 
med gåspenna trycks nu av fyra män på 
en dag” (jfr Blair 2010). En ny akademisk 
infra struktur av hjälpmedel och rutiner 
växte fram kring bokläsandet. Man för
bättrade gamla och utvecklade nya tekni
ker för informationsbehandling. Sådana 
nutida självklarheter som paginering och 
bokstavsindexering blev viktiga sökverk
tyg, liksom framväxten av encyklopedier, 
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kompendier med sammanfattningar, lärda 
tidskrifter och recensioner. Somliga fors
kare stoltserade med det nymodiga bok
hjulet där f lera böcker kunde snurras runt 
på bordet, så att man snabbt kom vidare. 
För dåtida forskare skapade ett sådant 
förvärv en känsla av överlägsenhet gent
emot mer lågteknologiska kollegor (Graf
ton, 1999:210).

Att träna sig att läsa snabbare, att 
skumma texter, blev viktigt – den färdig
het som den unge samhällsvetaren i inled
ningscitatet ännu saknade. Inte minst den 
ögonmotoriska forskningen har lärt oss 
nya ting om hur läsare utvecklar sådana 
snabbtekniker för att fånga det viktiga på 
en boksida eller klicka vidare på nätet 
(Holmqvist & Nyström 2011).

Bland forskare idag finns det många 
som inte kan låta bli att skryta lite över 
hur snabba läsare de blivit. Hur lång tid 
tar det att avgöra om en avhandling eller 
en studentuppsats är OK? Skummandet 
av böcker har resulterat i olika mikro 
koreografier. Somliga startar bakifrån, 
läser baksidestexten, glider genom biblio
grafin (vem finns med, kanske jag?), kol
lar innehållsförteckning, inledning och 
avslutning med lite stickprov här och där 
dessemellan. En forskare talar om att 
”lukta sig till om en bok är läsvärd”, en 
annan hävdar att han upplever att han 
l äser böcker genom osmos. Bara genom 
att ha dem i en trave på skrivbordet kan 
han efter en tid övertyga sig själv om att 
han har läst dem. Detta påminner om den 
franske litteraturprofessorn Pierre Bayards 
(2007) underhållande handbok How to 
Talk About Books You Haven’t Read.

Men det räcker inte med att läsa snabbt, 
man måste utveckla urvalstekniker. Un
der 1600talet började forskare mer syste
matiskt stryka under och göra marginal
anteckningar, vika hundöron eller riva ut 

viktiga sidor. Somliga blev särskilt skick
liga i att göra sammanfattningar och no
teringar, deras arbeten kunde bli hårdva
luta på den akademiska marknaden. Det 
gällde att hitta nya sätt att navigera i kun
skapsfloden och hitta genvägar i sökan
det.

Den kanske viktigaste innovationen 
blev en så skenbart enkel sak som att börja 
använda lösbladssystem för att hantera 
kunskap. Under 1600talet hade pappret 
hunnit bli ett betydligare billigare arbets
material och genom att skriva in anteck
ningar och excerpter på lösa blad kunde 
man arrangera stoffet efter olika system. 
Det är här vi möter starten till modern in
formationsbehandling. Kunskapen orga
niserades inte längre lineärt som i boken 
eller anteckningshäftet utan man expe
rimenterade med olika sökprinciper och 
kate goriseringar.

Med lösbladssystemet organiserade 
kunskapen i boxar och filsystem, från 
1600talets kabinettskåp till 1800talets 
hängmappar (se Burke 2012 och Vismann 
2008). Nästa steg var nya sätt att hantera 
kort med hjälp av hålsortering och andra 
liknande föregångare till datorn, men den 
viktiga poängen är att systemet med kort i 
lådor öppnade för det som senare skulle 
bli digitala söktekniker.

För många i 1900talets analoga fors
kargenerationer blev den egna lilla kort
lådan med idéer, excerpter och referenser 
en viktig resurs. Den franske socialantro
pologen Claude LéviStrauss konstaterade 
att det var kortlådan som höll hans forsk
ning igång:

I get by when I work by accumulating notes – a 
bit about everything, ideas captured on the f ly, 
summaries of what I have read, references, quo
tations. And when I want to start a project I 
pull a packet of notes out of their pigeonhole 
and deal them like a deck of cards. This kind of 
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operation, where chance plays a role, helps me 
revive my failing memory. (Citerad efter Krapp 
2006:361.)

Hans franske samtida Roland Barthes var 
också en forskare för vilken kortblandan
det var en viktig forskningsteknik. Under 
sin forskartid samlade han över 12 000 
kort som konstant organiserades om. Att 
blanda och ge blev en viktig aktivitet som 
fick Barthes att argumentera för att kort
samlingen borde anges som medförfattare 
till hans texter (Krapp 2006:363).

Sökmotorer

I takt med att kunskapsmassan växte och 
lagrades i böcker och arkiv måste hela 
 tiden nya sökrutiner utvecklas. Forskare 
lärde sig att alltid vara på jakt efter mate
rial, låta fingret glida längs biblioteks
hyllor, rota i bokhandlar och antikvariat, 
bläddra i bibliografier, samt inte minst 
konsultera de vandrande encyklopedier 
som somliga äldre forskare utgjorde. De 
utvecklade tekniker för att inte gå vilse i 
de snabbt växande arkiven (se Fellmann 
2013).

När en medicinprofessor idag ser till
baka på sin karriär minns han det besvär
liga litteratursökandet under doktorand
tiden:

Det fanns ett hav av tidskrifter vi måste söka i. 
Vår institution prenumererade på ett vecko
nyhetsbrev, Current Contents, där medicinska 
artiklar fanns i abstracts. Det var ett litet häfte 
som vi alla köade för att få läsa. Vi sökte efter 
intressant material och kopierade författarnas 
adresser. Institutionen gav oss förtryckta vy
kort, med vilka vi kunde be om särtryck, med 
en returadress som kunde rivas av. På en vecka 
kunde vi sända ut fem–femton sådana kort och 
om vi hade tur fick vi särtryck tillbaka i hälften 
av fallen. Långsamt byggde vi upp vårt eget 
forsknings bibliotek.

 Vi kunde också gå till universitetsbiblio teket 
och betala för en litteratursökning. Men det var 
dyrt och jag förberedde mig noga. Det kändes 
ganska högtidligt att vandra upp till biblioteka
rien med önskemålen och så komma hem med 
en näve abstracts.
 Idag sker allt på nätet. Jag har sedan länge 
slutat att skriva ut texter. Allt sökande och 
kopie rande sker på nätet. Jag får fortfarande 
tryckta tidskrifter, men jag slänger dem bara. 
Finns ingen plats för dem och jag har aldrig 
tid att läsa dem. Numera läser jag nästan bara 
abstracts.

Bland forskare i den analoga generation 
jag intervjuat är det f lera som berättar om 
känslan av berusande frihet som det nya 
digitala sökandet på nätet innebar. Nya 
världar öppnade sig, och nu måste man 
lära sig söka kunskap på andra sätt. Men 
som Olof Sundin påpekar i sitt bidrag i 
det här numret så är denna frihet skenbar, 
sökrutiner är förprogrammerade på sätt 
som sällan är gripbara för den enskilde 
forskaren.

Men hur lär man sig söka på nätet? Det 
är återigen en teknik som är svår att sätta 
ord på. När man klickar sig fram krävs det 
blixtsnabba beslut om vilka trådar man 
ska följa eller inte. Etnologen Hanna Jans
son (2010) har försökt rekonstruera hur 
hon lärde sig detta i sitt sökande efter ma
terial om nutida hemslöjd. Hon såg hur 
klickandet blev alltmer selektivt och hur 
hon navigerade allt snabbare genom blog
gar och hemsidor. För att få grepp om 
materialet började hon skriva ut nätmate
rial på papper och satt sedan med buntar 
av utskrifter. Denna förvandling från di
gitalt till analogt innebar f lera förvand
lingsnummer, färger blev grå, dynamiken 
fastfrusen. Nätets värld blev endimen
sionell på f lera sätt, när den hamnade på 
papper.

Forskare utvecklar egna tekniker för 
selektivt surfande, som ibland kan verka 
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mycket oorganiserade. Litteraturvetaren 
Lorie Roth samlade upp utskrifter från 
studenters surfande ur papperskorgarna 
på ett universitetsbibliotek. Hennes slut
sats var att det inte fans någon tydlig sök
process, ingen logik eller systematik i 
sökan det (se Jackson 2008: 164). Men har 
hon rätt i detta? Det fanns troligen kul
turellt bundna praktiker även hos hennes 
studenter, som inte minst handlar om när 
man ska fortsätta eller ge upp. Men egna 
sökprofiler kan vara svåra att redogöra för. 
En sociolog uttryckte det så här:

Jag ville anställa en forskningsassistent för att 
gå igenom tidningar och annat mediematerial 
för mitt nya projekt. Han frågade mig: ”Ja, vad 
ska jag leta efter?” Jag svarade: ”Sök efter sånt 
som verkar intressant.” Då insåg jag att det var 
allt jag kunde säga, men nu när jag arbetat med 
material själv ett tag kan jag gå tillbaka och 
vara mer specifik, men då i starten levde jag 
mest med en magkänsla, som inte kunde för
vandlas till tydliga sökinstruktioner.

Save or delete?

frågar datorn uppfordrande, men denna 
fråga har alltid varit en del av forsknings
processen. Forskare prövar olika vägar för 
att spara och ordna material, men ofta blir 
det halvhjärtade eller ofullbordade ord
ningsprojekt, som hos 1700talsfilosofen 
Leibniz:

After having done something, I forget it almost 
entirely within a few months, and rather than 
searching for it amid a chaos of jottings that I 
do not have the leisure to arrange and mark 
with headings I am obliged to do the work all 
over again. (Blair 2010:88)

Just i sätten att ordna och klassificera 
forskningsmaterial skapas ofta personliga 
rutiner. Var och en blir sin egen arkivarie, 
antingen det gäller att organisera bok

hyllorna eller hårddisken. För många blir 
dessa system tydliga först när det är dags 
att byta arbetsrum. Plötsligt tvingas man 
gå igenom åratal av ackumulerat stoff. Det 
kan kännas som att göra en arkeologisk 
utgrävning av den egna forskarkarriären. 
För äldre generationer blir det att röra sig 
i ett analogt ruinlandskap av karbonko
pior av brev, xeroxkopior, avskrifter och 
utskrifter, anteckningar för hand, gamla 
otympliga manus enligt klipp och klistra
metoden, diabilder, overheadblad, boxar 
med foton, intervjuer på kassett och ob
servationer på videokassetter.

Uppröjningen aktualiserar även frågan 
vilken grad av kontroll man har över sina 
materialsamlingar. När man möter tidi
gare halvhjärtade försök att ordna materia
let, ställa i rader, och etikettera, eller bara 
trava i oaptitliga högar, blir balansgången 
mellan ordning och oordning tydlig. Den 
har diskuterats av Eric Abrahamson som 
kritiskt granskat vad han kallar ”the un
cluttering industry” med en expanderande 
värld av ordningskonsulter och nya städ
verktyg i software eller filsystem. Han på
pekar att ordnandet allt för ofta ses som 
en konstruktiv möda, medan letandet i 
oordningar ses som improduktiv tidsspil
lan. Men ibland är det tvärtom. Det in
tressanta här är hur letandet kan skapa 
oplanerade men kreativa möten mellan 
idéer och material. Abrahamson argu
menterar för en balans som ibland kan få 
formen av ”the perfect mess” – den goda 
oordningen har sina egna potentialer 
(Abrahamson & Freedman 2006). Det 
upptäckte en av de forskare jag intervjuat. 
Inför ett byte av arbetsrum städade hon i 
den gamla röran och flyttade sedan in det 
nya arbetsrummet, där hon hade ställt allt 
prydligt ordnat i mappar och hyllor. 
Skrivbordet låg blankt, men inte inbju
dande. Hon insåg att den gamla kreativi
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teten hade städats bort i processen: ”Jag 
kunde inte jobba i en sådan ordningssam 
miljö som den jag nu skapat.”

I f lytten från arbetsrummet ställs man 
inför ett annat klassiskt problem: slänga 
eller spara. Eftersom det inte är helt lätt 
att göra sig av med böcker, utkast och 
PM, tillämpar många det som Kevin 
Hetherington (2004) kallat systemet med 
dubbla eller successiva begravningar. Oin
tressanta böcker hamnar först på nedersta 

hyllan eller i en skrubb, manuskript och 
texter travas i ett hörn av skrivbordet. 
Men detta är bara hållplatser på vägen 
mot slutstationen. Sakta men säkert kry
per högarna närmare papperskorgen och 
en dag kan de slängas.

Att göra sig av med analogt material 
innebär en kroppsansträngning – ting 
måste handgripligen lyftas bort, rivas itu, 
slängas i sopcontainers. Digitalt behöver 
man bara trycka på deleteknappen, men 

I akademiska arbetsrum sedimenteras sakta men säkert olika generationer av forskningsverktyg. Pärmar och 
kortlådor trängs med hårddiskar och pensionerade datorer. Ny och gammal teknik i salig blandning, det pappers

lösa kontoret känns mycket avlägset. Foto: Billy Ehn.
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som Viktor MayerSchönberger (2009) 
påpekat i sin bok Delete. The Virtue of For
getting in the Digital Age så är problemet 
snarare att det blivit för lätt att spara ma
terial på datorn – vem orkar sortera och 
slänga bland alla filer eller manusutkast? 
”Do you really want to delete this?” som 
datorn i en anklagande ton kan fråga. 
Hårddisken blir alltmer oöverskådlig och 
ordningen i datorn kan hanteras på olika 
sätt. En yngre forskare konstaterar:

Jag har svårt att radera på datorn, utom bland 
mejlen. Jag behåller myriader av gamla textut
kast, kan bara inte slänga dem även om jag vet 
att jag aldrig kommer att läsa. Men jag har ju 
hur mycket minnesutrymme som helst.

En annan forskare använder sina gamla 
datorer som arkiv: ”Jag orkar aldrig f lytta 
material, när jag får en ny.”

I intervjuerna framträder olika analoga 
och digitala former för att spara, ordna, 
slänga och glömma. Slående är att som
liga forskare kan ha järnkoll på boksam
lingen, men inte på hårddisken – och vice 
versa. Ordningssamheten har sina favorit
platser, men även sina svarta hål.

Agnatologi

är termen för studiet av hur kunskap orga
niseras i olika forskningssammanhang ge
nom att ignoreras, bortses från eller glöm
mas bort (Proctor & Schiebinger 2008). 
Det är aktiviteter som är nödvändiga men 
problematiska i den akademiska världen 
och det är ett sammansatt fält. Å ena  sidan 
finns det den aningslösa ignoransen, som 
ofta skrivs i passivum, till skillnad från 
den aktiva förmågan att ignorera, vifta 
bort eller strunta i. Det kan handla om 
ointresse, men även om ett systematiskt 
blockerande eller undertryckande av kun

skap som man av olika skäl inte vill ha 
kvar.

Det kan handla om kunskap som gått 
förlorad eller övergivits som inaktuell, 
men oftast om sådant som definierats bort 
som irrelevant och oviktigt. Alla forskare 
ägnar sig åt medvetet och omedvetet bort
väljande. De förbiser eller undviker som
liga motargument, bestämmer sig för 
att inte ta med vissa ståndpunkter eller 
undersök ningar. Här handlar det om allt 
från ouppmärksamhet till ointresse. Varje 
foku sering innebär även ett bortseende, 
somligt f lyger bara förbi under radarn 
 eller gömmer sig i skuggan.

En beprövad form för utestängande av 
kunskap är att upprätta stängsel gentemot 
andra forskningstraditioner eller grann
discipliner, som när handledaren säger: 
”Du behöver inte bry dig om vad psyko
logerna eller statsvetarna har att säga om 
detta. Håll dig inom vårt eget fält.” Lo
kala och nationella traditioner kan även 
skapa olika gränsdragningarna mellan det 
relevanta och irrelevanta.

En kulturgeograf som startade sin dok
torandutbildning i Tyskland skrev färdigt 
avhandlingen vid ett franskt universitet. 
Han upplevde det som att f lytta mellan 
två kunskapskulturer. Hans tyska kollegor 
fastnade ofta i krav på att läsa in all slags 
relevant forskning för att visa en nödvän
dig beläsenhet. Det resulterade i långa 
inle dande forskningsöversikter i avhand
lingstexten.

I Frankrike mötte han en mer bohe
misk inställning och rådet att inte bry sig 
för mycket om vad som skrivits tidi gare 
i ämnet. (En jämförelse av referenslistan i 
tyska och franska avhandlingar bekräftar 
denna skillnad.) “Det var som att f lytta 
mellan två mycket olika akademiska tra
ditioner, som både kändes något extrema”, 
konstaterade han.
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Selektionsmekanismerna bakom ord 
som ”ointressant” eller ”irrelevant” kan 
illu streras på olika sätt, som till exempel 
då jag bad en kollega gå igenom en littera
turlista till en nyutkommen bok. Det tog 
honom cirka 30 sekunder per sida med 
pennan i högsta hugg: ”Många okända 
författare här”, sa han. ”Jag letar efter in
tressanta eller mystifierande titlar. Kolla 
den här, den ser intressant ut. Nästa är all
deles för gammal (från 1974). Jag är på 
jakt efter något nytt. Jag skippar titlar som 
verkar komma från fel discipliner eller 
med teoretiska ingångar jag inte gillar.” 
Till slut hade han markerat tre av 200 tit
lar, som värda att kika närmare på.

Rutinens makt

Spänningen mellan aktivum och passi
vum i ignoransens värld går igen i myc 
ket av andra sätt att selektera kunskap. 
Glöms ka är ett bra exempel, hur går det 
till när man bara tappar bort en referens 
eller ett forskarnamn? Handlar det om 
konsten att slå bort något ur tankarna  eller 
om att bara låta det falla ur minnet? Rätt 
vad det är konstaterar man: ”det bara för
svann”. Vad är det som gör att vi så lätt 
lyckas glömma namnen på somliga kolle
gor eller arbeten, frågade sig den tyske 
etno logen Utz Jeggle (1969) i en diskus
sion om det undermedvetnas spel.

Det finns all anledning att fundera mer 
över hur forskare i olika miljöer lär sig 
hantera kunskapsfloder och utvecklar 
tekniker för kunskapsnavigation genom 
att välja och vraka. Här handlar det om en 
gradvis utvecklad kompetens i att hitta 
genvägar, bläddra sig fram, blixtsnabbt 
avgöra vilka mejl som ska besvaras eller 
bedöma en bok genom att väga den i han
den. Många av dessa kompetenser som jag 

diskuterat ses ofta inte som tekniker utan 
som överlevnadsknep.

Men hur lär man sig dem? Man kan 
visserligen se sådana färdigheter som nå
got individuellt, men många av de exem
pel jag gett är i själva verket produkter av 
traditioner, konventioner och värderingar 
i skiftande akademiska miljöer – det kan 
vara en generation, en disciplin eller en 
forskargrupp. Denna dimension av kultu
rell delaktighet framträder inte minst när 
vissa tekniker och urvalsprinciper ifråga
sätts. Därför är den historiska jämförelsen 
viktig, den kan hjälpa oss att se hur nya 
handgrepp lärs in och andra glöms bort. 

När en forskargeneration ser tillbaka på 
karriären kan det ibland krypa in en nos
talgi i minnena. ”Förr” var forskning mer 
sinnlig eller rejäl. Alternativet är ironise
randet över äldre tiders aningslöshet eller 
primitiva forskningstekniker. Med det di
gitaliserade kunskapssökandet kryper det 
även in föreställningar om ytlighet. ”Det 
känns inte som jag var en riktig forskare 
när jag bara är ute och surfar på nätet”, 
klagar en doktorand och grips av en nos
talgisk föreställning om hur konkret och 
tydligt det forskades förr, med vita rockar 
på labbet och böjda ryggar i universitets
biblioteket. En annan doktorand klagade 
över att hon kände sig som en fuskare, när 
hon stod i valet mellan att läsa en bok eller 
bara kolla urvalet av ”mest citerade passa
ger” på Google.

Sådana känslor berättar även om hur 
forskningsrutiner kan bära på moraliska 
övertoner eller kulturella normer. Vem på 
universitetet har rätt att ta genvägar, 
skum ma texter eller nonchalera viss forsk
ning? Det är inte bara så att de handgrepp 
jag diskuterat ofta baseras på en lång in
lärning. Hur man använder dem beror 
även på ens position i forskarvärlden. Vad 
får en doktorand eller en professor lov att 
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göra när det gäller att selektera kunskap? 
Här kommer vi in på frågor som rör auk
toritet, tvivel, tillit, osäkerhet eller ned
tystande (Tuana 2008: 109).

Antropologen Michael Herzfeld (2010) 
har påpekat att det i forskningsvärlden 
ofta finns ett hantverksideal, där många 
regler och rutiner inte är tydligt formule
rade. Hur vet man att man har nog med 
material, referenser och argument? Många 
forskare menar att de vet när detta ögon
blick inträffar, men har svårt att svara på 
hur det går till.

Diskussionen om selektiv kunskap vi
sar att vi i mycket högre grad har anled
ning att fokusera på akademiska handlag, 
som annars bara avfärdas som enkla ruti
ner eller personligt knåpande. Det är 
nämligen just här vi finner teoretiska 
överväganden och metodologiska val som 
sakta osynliggjorts och blivit oproble
matiska. En av lärdomarna från studiet 
av underströmmen av akademiska hand
lag är att makt ofta trivs bäst i handgrepp 
och färdigheter som inte ifrågasätts 
eller ses som ointressanta. Här kan hierar
kier baserade på genus. klass, ålder och 
andra auktoritetspositioner osynliggöras 
och leva vidare.
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Summary

The Art of Ignoring and Overlooking
On Selective Knowledge
(Konsten att ignorera och välja bort
Om selektiv kunskap)

In Academia archives, office desks and filing cabi
nets are bursting with material, hard disks are 
overloaded and calling for more memory space. 
This paper looks at the routines of selective knowl
edge. How do scholars learn to decide what is im
portant or not, irrelevant or worth knowing in a 

given setting and how do we get at such skills that 
often sink into the unconscious?
 The focus is on everyday practices of academic 
work, how people gradually develop routines for 
handling information, collecting materials or 
learning to ignore and forget as well. How does 
one acquire the motoric dexterity of rif ling through 
a filing cabinet, skimming Google pages, deleting 
emails, or judging a book by holding in it one’s 
hands? The power of such everyday routines comes 
from the ways that academic norms and hierar
chies are hidden in what seems as nothing more 
than “the way we do things here”.

Keywords: selective knowledge, academic skills, 
research routines, ignorance, media.

Orvar Löfgren, professor emeritus in European 
Ethnology, Department of Cultural Sciences, 
University of Lund, Lund, Sweden.

Vad blev det av alla stämplar på universitetet? "Får ej spridas", "Beviljas" eller "Mindre tillförlitlig" som arkiva
rien på Folklivsarkivet stämplade vissa uppteckningar. Med dem försvann även en underbar handrörelse, att 

kraftfullt få sätta sin prägel på ett papper. Ett kort ögonblick av akademisk maktberusning. Foto: Billy Ehn.



v en händelse upptäckte jag bibliotekstjäns
ten Boka en bibliotekarie vid Lunds univer
sitets Humanistiska och teologiska fakulteter, 
med vars hjälp man ska kunna få ”handled

ning i informationssökning”. För att kunna erhålla hjäl
pen ska man att fylla i ett formulär där det vid första 
fältet något uppfordrande står ”Beskriv ditt informa
tionsbehov”. Jag känner igen formuleringen från lik
nande erbjudande från bibliotek om hjälp med att hitta 
litteratur. Intentionen att hjälpa studenter och forskare 
med att hitta litteratur är förstås god; det är lätt att gå 
vilse i det överflöd av digitala resurser och publikationer 
som finns. Samtidigt är det något som skaver. Vad är 
egentligen ett informationsbehov och kan det beskrivas i 
en tom ruta i ett formulär? Är det egentligen informa
tion vi söker när vi letar efter litteratur?

Litteratur som vetenskapligt bränsle

Den akademiska litteraturen är en integrerad del av 
forskningens vardag. Som forskare är vi ständigt om
givna av litteratur. Vi söker den, vi läser den, vi refererar 
den, vi publicerar den och vi undersöker även hur våra 
egna publikationer refereras av andra. För humanistiska 
forskare är, till skillnad från naturvetenskapliga forskare, 
litteraturen ofta också ett viktigt ”empiriskt” underlag 
som forskningen skapas utifrån. Litteraturen är både un
derlaget för och resultatet av vår forskning. Den är bräns
let samtidigt som vi med den definierar oss som forskare 
och vår ställning i forskarsamhället. Genom tjänster som 
Google Scholar, Google Books, Open Accessrörelsen och 
webben i stort har den enskilde forskarens utblick blivit i 
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det närmaste oändlig, samtidigt som vår 
mänskliga förmåga att kunna överblicka 
litteratur knappast har förändrats.

Under senare tid har dessutom den 
akademiska litteraturen i allt större ut
sträckning utgjort underlag för att värdera 
vad som anses vara forskningskvalitet. 
Genom bibliometriska analyser av våra 
publikationer undersöks deras ställning 
och genomslag inom forskarsamhället. 
Denna utvärderingstrend har vuxit sig 
starkare med digitaliseringen av både lit
teraturen och dess system för återvinning 
och kvantifiering. Litteraturen kan alltså 
sägas vara viktigare än någonsin och ut
budet har aldrig varit större.

Denna diskrepans mellan kraven på 
synlighet och den digitala tillgänglighe
ten å den ena sidan och våra mänskliga 
begränsningar att hinna med å den andra 
riskerar skapa en frustration hos den en
skilde forskaren. Det finns alltid en möj
lighet att den viktigaste publikationen för 
det egna projektet är just den vi ännu inte 
tagit del av, samtidigt som det kan vara 
frustrerande att den publikation vi själva 
är mest nöjda med i egenskap av författare 
inte tycks läsas eller refereras av andra. I 
det följande diskuterar jag denna diskre
pans genom nedslag i litteraturen, genom 
exempel från webben och genom frågor 
jag ställt till ett mindre antal forskare.1 Jag 
försöker fånga forskares relation till litte
ratur i en forskarvardag där krav på syn
lighet i kombination med tidsbrist tycks 
vara två signifikanta kännetecken.

Vägar till litteraturen

Förutsättningarna för och förväntningar  
na på litteratursökning skiljer sig åt från 
ämne till ämne, men det är ändå möjligt 
att beskriva litteratursökning i form av två 

typer (Höglund 1985). Den ena är den 
kontinuerliga, ofta rutinartade, läsningen 
som håller oss uppdaterade inom det eller 
de forskningsfält vi verkar inom. Den 
andra är en mer uppgiftsorienterad sök
ning som tar sin utgångspunkt i en speci
fik fråga vi brottas med, kanske vid initie
ringen av ett nytt projekt eller när vi 
fördjupar oss i ett begrepp.

För båda dessa typer av litteratursök
ning etableras vanor under forskarutbild
ningen, eller ännu tidigare, som sedan 
följer med och utvecklas under forskar
karriären. Man socialiseras in i ett sätt att 
förhålla sig till litteraturen som efter hand 
blir en så självklar del av forskningens var
dag att vi tenderar att inte tänka på den. 

Det är också möjligt att skilja mellan 
formellt orienterad litteratursökning, ba
serad på noga utvecklade system som arti
keldatabaser och bibliotekskataloger, och 
socialt orienterad litteratursökning som 
bygger på tips och råd från personer i vår 
närhet (Seldén 1999). Den formellt orien
terade informationssökningen äger ofta 
rum vid tydligt definierade frågor eller i 
samband med att ett nytt forskningsom
råde ska läsas in. Eller som en av mina 
tillfrågade forskare skriver:

I början av mitt avhandlingsarbete använde jag 
NN [en specifik bibliografisk ämnesdatabas]. 
Jag använder mig i regel av etablerade system 
för litteratursökning, Google Books, eller äm
nesdatabaser för att skaffa mig överblick och 
biblio tekskataloger när jag vill belägga en bok 
jag redan vet finns.

Den socialt orienterade informationssök
ningen, däremot, tycks vara vanligare som 
hjälp för den kontinuerliga läsning vi som 
forskare alltid ägnar oss åt. En av mina 
kollegor berättar att ”ofta tar jag genvägen 
att söka fram tips jag fått från handledare, 
kollegor och andra i mitt nätverk”. De 
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nätverk vi är en del av fungerar här som 
filter som hjälper oss att värdera vad som 
är viktigt. En annan forskare skriver:

När det gäller att hålla mig uppdaterad litar jag 
i väldigt hög grad på att det som är intressant/
relevant ’kommer till mig’ genom mina nät
verk.

Litteraturvanorna skiljer sig även åt be
roende på var vi befinner oss i forsknings
processen. En forskare berättar hur lit
teratursökningens och läsningens roll 
skiftar:

En viktig och rolig del i starten på en forsk
ningsuppgift, en nödvändig del av arbetet och 
en lite slitsam och jobbig del mot slutet av arbe
tet med en text när det gäller att kolla upp och 

komplettera material där det blivit luckor i tex
ten.

I början blir läsandet spännande och ro
ligt när ett nytt område ska läsas in, me
dan i slutet handlar det främst om att de
monstrera att man har placerat in sig inom 
forskningsfältet och inte har missat något 
väsentligt.

För egen del följer jag tre till fyra tid
skrifter vars innehållsförteckningar jag 
åter kommande läser och mellan två och 
fyra tidskrifter tycks de f lesta följa även 
om en av de tillfrågade forskarna också 
skriver att ”speciella tidskrifter följer jag 
egentligen inte regelbundet”. Jag undrar 
hur det skulle sett ut om jag ställt samma 
fråga för ett tiotal år sedan. Kommer tid

Idag har många universitetsbibliotek förvandlats till cybercaféer, där studenter gör grupparbeten med hjälp av 
uppkopplade laptops. De stora boksamlingarna blir mest bakgrundsdekor. Foto: Billy Ehn.
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skriften gå samma väg som CDskivan – 
att den bryts ned och kommuniceras i 
mindre beståndsdelar, dvs. själva artikeln 
eller rent av i ännu mindre delar? Belga
ren Paul Otlet, som också brukar kallas 
för dokumentaliströrelsens grundare, skri
ver under tidigt 1900tal om den ”mono
grafiska principen” som i Otlets ögon ut
gör grunden för den Universal Book of 
Knowledge som han förespråkade:

[Information] will be recorded on separate leav  
es or cards rather than confined in volumes . . . 
By gathering these leaves together, and classi
fying and organizing them according to the 
headings of a reliable and detailed classifica
tion, we will create the ‘Universal Book of 
Knowledge’ (Otlet 1903 i Rayward 2008:15). 

Denna syn på kunskap bygger på att alla 
texter kan brytas ner till kunskapens 
minsta beståndsdelar som sedan klassifi
ceras och kombineras snarare än att man 
läser hela böcker, rapporter eller till och 
med artiklar. Vid en första anblick tycks 
det vara fråga om en utopisk tanke, färgad 
av en positivistisk tro på att det går att re
ducera alla texter till ett slags faktablad 
med vars hjälp kunskapens bok ska byg
gas, individuellt anpassad till den enskilda 
läsaren. Men vid närmare anblick är det 
faktiskt på många sätt så webben, inte 
minst den semantiska webben,2 fungerar. 

Flera av de utopiska visioner om auto
matiserade kunskapssystem som finns i 
historien kan sägas vara om inte förverk
ligade så i alla fall mindre utopiska genom 
Google Scholar, Google Books och andra 
webbresurser. Hela bibliotek kan rymmas 
på en hårddisk, eller kanske snarare ”in 
the cloud”, och vi har nya sätt att orga
nisera och hitta det andra skrivit samt 
synliggöra och ”saluföra” det vi själva skri
ver. Samtidigt saknas något centralt i ci
tatet ovan. Akademiska texter bedöms 

långt ifrån enbart för sitt innehåll, utan 
dess akademiska värde skapas i en kom
plex process som involverar förlag, biblio
tek, citeringar, institutionell hemvist med 
mera.

Otlets delvis naiva vision om att bryta 
ner texter i enlighet med den monogra
fiska principen ligger trots allt knappast 
runt hörnet. Undantaget är kanske hur 
böcker  ibland används när man vill be
lägga citat. Jag har själv vid något tillfälle 
sökt fram en viss passage i en text genom 
Google Books och sedan nöjt mig med det. 
Förfarandet lämnade en viss bitter efter
smak; vad tappas när helheten går för
lorad, när texter kan omorganiseras och 
läsas på andra sätt än författarens tänkta 
ordning?

Sökmotorforskaren Alexander  Halavais 
(2009) lyfter fram funktioner i Google 
Books som möjliga vägar för framtida sätt 
att söka bland litteraturen. Han visar att, 
utöver fulltexttillgången, ger Google Books 
möjlighet till att se exempelvis viktiga ord, 
liknande böcker, vilka passager i boken 
som har blivit mest citerade, vilka andra 
publikationer som citerar boken samt re
censioner. Med andra ord en rad paratex
ter forskare kan använda för att värdera 
publikationens betydelse utan att egentli
gen behöva läsa den. Google Books utnytt
jar här samma funktioner som gjort Google 
Search så populär. Bland annat påverkar så 
kallade inlänkar till webbsidor sidornas 
ranking i Google. Det bygger på ett synsätt 
där utgångspunkten är att om många län
kar till en sida så måste den vara viktig. 
Och om en sida anses ha en hög trovär
dighet blir den länkad till ännu mer. Det 
är i grunden samma syn som mycket av 
dagens utvärderingskultur bygger på; om 
många refererar till en publikation måste 
den vara betydelsefull och då blir den 
också det.
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Ett digitalt lapptäcke

Sedan en tid tillbaka finns ett växande ut
bud av sociala medier och nätverkstjänster 
där forskning publiceras, kommuniceras 
och indirekt värderas. Gränserna mellan 
det privata och det professionella suddas 
ut när forskare använder Facebook för att 
kommunicera med sina ”vänner” i och ut
anför akademin. För många utgör Twit-
ters kärnfulla kommunikation en central 
resurs för att ta del av omvärlden i form av 
ens twitternätverk.

Genom nätverkstjänster som Research 
Gate och Academia.edu kan forskare öka 
sin synlighet, skapa förbättrad tillgänglig
het till sina egna publikationer och ta del 
av all möjlig statistik. Dessa sociala me
dier och nätverkstjänster, och hur de är 
integrerade i varandra, suddar delvis ut 
gränsen mellan det jag ovan beskriver som 
formellt orienterad litteratursökning och 
socialt orienterad litteratursökning. En av 
forskarna hävdar:

Sedan sker en slags litteratursökning hela tiden 
genom den omvärldsbevakning man har genom 
kollegor, genom nya tidskriftsnummer eller nya 
böcker, genom att man följer upp litteratur som 
är refererad i det man läser, genom olika ”f lö
den” eller ”kanaler” som Twitter och diskus
sionslistor.

Nya kanaler för kommunikation bidrar 
till att man värderar och gör distinktioner 
mellan publikationer. Twitter och diskus
sionslistor blir en viktig del av de person
liga nätverken, liksom Linked In. En ar
tikel som tipsas av någon vi tillskriver 
kun skaper och position inom ett område 
känns i regel mer angelägen att läsa än en 
för oss tidigare okänd artikel som dyker 
upp i en ämnesordssökning i en multidisci
plinär databas (jfr Seldén 1999).

Vi kan se på de resurser vi har i vår om

värld som filter till ett överflöd av veten
skaplig litteratur. Vare sig de är hand
ledare, kollegor, bibliografiska databa 
ser, referenslistor, innehållsförteckningar, 
bi bliotek eller twitterflöden hjälper de oss 
att göra distinktioner mellan vad som är 
viktigt och det som är mindre viktigt. 
Utan dessa resurser skulle vi inte kunna 
klara att orientera oss, men samtidigt 
måste vi reflektera över hur sådana filter 
fungerar. Ett illustrerande längre citat 
från en annan forskare som berättar om 
sina litteraturvanor får avsluta denna del: 

Jag följer 3–4 tidskrifter vars toc [table of con
tent] jag blir mailad regelbundet. Det är tid
skrifter jag har själv publicerat mig i. 2–3 andra 
kollar jag upp när det faller mig in. Annars 
kommer tips genom twitter och kollegor. När 
jag söker aktivt för ett projekt/artikel använder 
jag olika sätt: Google Scholar (som leder till 
böcker), Google, kedjesökning, forskares webb
sidor, projektwebbsidor, ytterst sällan [biblio
grafiska databaser] och i så fall oftast mot slutet 
av en artikel bara för att vara säker att jag inte 
ha missat någon från fältet eller för att fylla på 
referenser. Jag brukar söka i Google Scholar tills 
jag har hittat några få artiklar som är verkligen 
relevanta, sedan följer jag de som refererar till 
dem. Ibland söker jag direkt efter vem som 
refe rerar en viss text.

Det framgår här tydligt att litteratursök
ningen är mer komplex än vad en beskriv
ning av ett informationsbehov kan ge 
upphov till. Forskarens beläsenhet fram
står nästan som ett digitalt lapptäcke. 
Komplexiteten avser både de vägar vi an
vänder för att finna det vi och andra be
dömer vara relevant litteratur och vilken 
roll som litteraturen faktisk ges. Vi kan 
här identifiera två aspekter på littera turens 
funktion i forskningen – att kommunicera 
ett innehåll och att etablera betydelser, 
hierarkier och trovärdighet (Frohmann 
2004).
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Två aspekter av
litteraturens funktion

Google Scholar, Googles tjänst för akademisk 
litteratur, har en berömd metafor som 
 valspråk: ”Standing on the shoulders of 
 giants”. Metaforen, som framför allt är 
känd genom Isaac Newton (1643–1727), 
avser betydelsen av att utgå från vad andra 
redan har kommit fram till för att kunna 
”se längre”. Den viktigaste metoden för 
det brukar traditionellt anses vara att läsa 
artiklar, böcker och andra akademiska 
 typer av texter. Det är främst mot denna 
bakgrund som bibliotek och andra infor
mationssystem är uppbyggda och motive
rade. Samtidigt har forskningen som in
tresserat sig för dessa frågor på olika sätt 
argumenterat för att akademisk litteratur 
fyller en uppgift att skapa trovärdighet 
och objektivitet åt den akademiska kun
skapen, samt för att skapa distinktioner 
mellan forskare beroende på var och hur 
ofta man blir publicerad och refererad. 
Bruno Latour och Steve Wolgar skriver 
på ett utmanande sätt:

Most published papers are never read, the few 
that are read are worth little, and the remaining 
1 or 2 precent are tranformed and misrepresent  
ed by those who use them (Latour & Woolgar 
1986:252).

Förhoppningsvis är Latours och Woolgars 
påstående kraftigt överdrivet, i alla fall 
inom humanvetenskaperna, men det 
väcker ändå frågor om litteraturens funk
tion. Å ena sidan finns det en stark tilltro 
till nödvändigheten av att ta utgångspunkt 
i tidigare kodifierad kunskap. Å andra 
 sidan tycks det som att denna litteratur i 
praktiken inte läses eller refereras i så stor 
utsträckning som man först kan tro. Bernd 
Frohmann (2004) visar, med denna para
dox som utgångspunkt, hur forskningslit

teratur används både för kommunikation 
av ett innehåll och för produktion av tro-
värdighet åt forskningen.

I Google Scholar är det till exempel både 
möjligt att söka litteratur för egen läsning 
och att beräkna den egna forskningens så 
kallade ”impact” genom dess citeringsdata
bas. Den förstnämnda aspekten, litteratu-
ren som kommunikation av ett innehåll, är 
den som vi ofta tar som utgångspunkt när 
vi talar om litteratursökning och läsning. 
Bara det att bibliotekens terminologi ofta 
talar om ”informationssökning” visar på 
den starka ställning som litteratur som 
kommunikation av ett innehåll har. Också 
termen ”informationsbehov” får nog anses 
höra till denna familj av begrepp som alla 
knyter an till en kanalmetafor där infor
mation överförs mellan en sändare och en 
mottagare. Med denna aspekt i förgrun
den blir det ett verkligt problem att det 
finns så mycket litteratur vi aldrig hinner 
läsa. Någonstans där ute i alla publikatio
ner finns det verkliga guldet – det gäller 
bara att hitta det.

Men den andra aspekten, den om litte
raturen som skapare av trovärdighet, är 
minst lika intressant. För om litteraturen 
inte läses i någon större utsträckning, vil
ken roll kan den då ha? Litteraturen bi
drar här snarare till att upprätthålla och 
skapa hierarkier mellan det som anses vara 
god forskning och det som anses vara 
mindre betydelsefullt. Genom att referera 
till viss litteratur positioneras forskare i 
relation till andra inom fältet och genom 
att publicera sig i vissa tidskrifter värderas 
dessa texter högre än om man publicerar 
sig i andra. Inte minst har så kallade cite
ringsdatabaser bidragit till detta. I Web of 
Science, och numera i ett f lertal andra 
tjänster (inte minst Google Scholar), kan 
man ”mäta” sitt genomslag som forskare 
genom att beräkna hur ofta ens egna pu



55Akademisk vardag på en global referensmarknad

KULTURELLA PERSPEKTIV 2014:2

blikationer är citerade och vilken tyngd 
de tidskrifter som citerar en anses ha. 
Även förlag för monografier och antolo
gier har olika ställning i forskarsamhället 
och fungerar därför på liknande sätt i 
skiktningen av den vetenskapliga littera
turen.

Att vara synlig

”Increase your readership” står det i inled
ningen i ett mail som förlaget Emerald när 
detta skrivs skickat till mig i egenskap av 
att vara en av deras artikelförfattare. I 
mailet ger förlaget tips på hur jag genom 
att skapa länkar från egna hemsidor till 
artiklar i fulltext på Emeralds webbplats 
kan öka nedladdningen av mina artiklar. 
Det är bara ett av alla de råd jag fått den 
senaste tiden från olika digitala tjänster 
och bibliotek om hur jag ska bli mer syn
lig som forskare.

Den internationella digitala nätverks
tjänsten Research Gate använder ett mått 
på synligheten som kallas för ”RG Score” 
och som tjänsten beskriver som: ”The RG 
Score takes all your research and turns it 
into a source of reputation” (Research Gate 
20130903). Principen bygger på att du 
får ett högre ”värde” som forskare ju mer 
andra forskare interagerar med dig och 
dina uppladdade publikationer:

Your RG Score is calculated based on how other 
researchers interact with your content, how 
 often, and who they are. The higher their score, 
the more yours will increase.

Varje vecka får jag som medlem ett mail 
från Research Gate med en sammanfatt
ning av hur ofta min profil har besökts 
och hur mina publikationer har laddats 
ned samt en jämförelse med hur motsva
rande uppgifter om andra forskare vid 

min institution. Publikationers populari
tet blir här till en slags tävling med sig 
själv och med sina kollegor där kvantitet 
är utgångspunkten.

Att bli synlig i Google Scholar, twitter
flöden, Facebook, på bloggar, sökmotorer 
och nätverkstjänster, tenderar att värderas 
som allt viktigare. Det finns olika försök 
att hitta nya mått för att mäta forsknings
kvalitet som företrädarna hävdar är bättre 
lämpade för samtiden och framtiden. RG 
Score är ett exempel. Ett annat förhåll
ningssätt, med bredare ansats, är altme-
trics. Detta strävar efter att, utöver tradi
tionella bibliometriska inslag, även ta 
hänsyn till antalet nedladdningar, bloggar 
och tweets som kan knytas till en forskare 
– dvs. inte enbart traditionella citeringar. 
Det innebär ett slags mätning av den to
tala digitala uppmärksamhet forskare får. 
Det finns redan idag en oblyg marknads
föring som många forskare gör av sin egen 
forskning i digitala kanaler.

Utanför akademin anpassar sig webb
producenter ständigt till Googles algorit
mer för att rankas högre i träff listan 
(Halavais 2009). Det finns till och med 
en term för detta – sökmotoroptimering – 
och för inte minst företag är det av stor 
vikt att få uppmärksamhet i sökmotorer. I 
en akademisk sektor med krympande re
surser och ökade krav på synlighet torde 
det alltmer bli så också för forskare. José 
van Dijck (2010) diskuterar hur särskilt 
Google Scholar inte är en neutral databas 
för forskningslitteratur, utan hur denna 
digitala resurs genom sina algoritmer som 
främjar popularitet i högsta grad är en 
medproducent till vilken kunskap vi vär
derar som viktig. Google Scholar blir här en 
aktör som bidrar till att forma akademisk 
kunskap. Att skapa synlighet åt sin egen 
forskning i sökmotorer har till och med 
blivit så viktigt att ett specifikt begrepp, 
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med tillhörande akronym, har skapats för 
att beskriva detta. Genom en enkel sök
ning i Google Search hittar jag en akade
misk publikation som i sitt abstract skri
ver:

This article introduces and discusses the con
cept of academic search engine optimization 
(ASEO). Based on three recently conducted 
studies, guidelines are provided on how to opti
mize scholarly literature for academic search 
engines in general, and for Google Scholar in 
particular. (Beel et al. 2010)

Vetenskaplig publicering ses här snarast 
med ett perspektiv hämtat från begreppet 

”upplevelseekonomin” där vissa metoder 
för att skapa uppmärksamhet premieras 
framför andra (Davenport & Beck 2001; 
jfr Eklöf & Mager 2013). Att skapa upp
märksamhet åt vetenskapliga publikatio
ner i nätverkssamhället bedöms här på 
samma sätt som att skapa uppmärksamhet 
åt vilken ”vara” som helst. Kommer samti
dens fokus på synlighet och utvärderings
kulturens tryck på citeringar i konstruk
tionen av trovärdighet och upprättandet 
av hierarkier mellan forskare att leda till 
en ökad narcissism hos forskare? Är det 
så att en ny slags akademisk litteracitet 
växer fram, en som premierar förmågan 

Spikningsträd för avhandlingar i Ekologihuset, Lunds universitet. Även i nätpubliceringens tidevarv finns det 
en längtan efter att handfast få spika fast sin färdiga avhandling – en gammal övergångsrit som på senare år fått 

en renässans och broderats ut med vin i glasen och gratulationer. Äntligen färdig! Foto: Billy Ehn.
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att synliggöra sig själv på nätet, en som 
optimerar den egna forskningens synlig
het i sökmotorer? I vilken utsträckning 
samspelar traditionella filtermekanismer i 
form av exempelvis förlag och bibliotek 
med de nya som växer fram? Utgör peer
reviewsystemet och andra traditionella 
kvalitetskontroller en balanserande funk
tion? Dessa är viktiga frågor som förtjänar 
att belysas i forskningen.

Från litteraturens långsamhet
till nätverkens filter

Att söka efter litteratur var tidigare en 
långsam process. Jag minns hur jag som 
student under tidigt 1990tal hade be
stämda ställen på UB där jag, beroende på 
ämne, letade efter litteratur. Sedan läste 
jag boken. Att leta efter litteratur upplev
des som tredimensionellt och taktilt, med 
en tydlig förankring i rum och tid. Jag 
 letade i index och bibliografier, skrev be
ställningsblanketter och fick vänta till 
nästa dag innan en bok hade plockats fram 
ur magasinet. I värsta fall fick boken fjärr
lånas och det kunde ta veckor innan bo
ken hittade fram till mig. Publicering av 
akademisk litteratur hade jag vid denna 
tid endast en vag förståelse för.

I den digitala eran ligger i regel all lit
teratur, särskilt om man vistas inom ra
men för ett välförsett bibliotek, några 
klick bort. Är det fråga om en artikel är 
den ofta tillgänglig i fulltext som man når 
via Google Scholar och är det fråga om en 
bok kan man i regel åtminstone skaffa sig 
en uppfattning genom Google Books. Det 
som tidigare kunde ta dagar eller veckor 
kan göras nu. Inom loppet av några minu
ter kan du söka fram artiklar inom i stort 
sett vilket område som helst, kommuni
cera dem vidare genom exempelvis Twit-

ter, skriva ut dem för att lägga dem i port
följen (där de många gånger stannar) eller 
läsa dem i Ipaden.

Det är inte enbart sökandet efter litte
ratur som förändrats. I minst lika stor ut
sträckning har också förutsättningarna för 
och kraven på forskarens publicering på
verkats. Och det räcker inte att publicera 
sig om inte någon refererar till ens publi
kationer. I den utvärderingskultur vi är en 
del av värderas vårt arbete allt oftare i 
kvantitativa termer. De tendenser vi ser på 
hur forskare arbetar med att synliggöra 
sig och sin forskning blir den logiska kon
sekvensen.

Förmågan att finna litteratur, att läsa 
och att kommunicera sin litteratur till 
omvärlden, är på en och samma gång enk
lare och mer komplex än vad den ofta be
skrivs som. Tillgängligheten i nätverks
samhället är enorm, men samtidigt skapar 
sökmotorer, referens och nätverkstjänster 
en ny ordning. Litteraturens funktioner 
pendlar mellan kommunikation av ett inne-
håll och produktion av trovärdighet. Inled
ningsvis beskrev jag biblioteken vid Lunds 
universitets Humanistiska och teologiska 
fakulteter. Det oskyldiga önskemålet om 
att be forskare och doktorander att be
skriva sitt informationsbehov tycks utgå 
från kommunikation av ett innehåll. Hade 
det enbart varit en fråga om överföring av 
ett innehåll hade bibliografiska databaser 
räckt långt, men vad som framstår som 
särskilt viktigt när man närmar sig frågan 
om litteratursökningens vardag framöver 
är hur vi får hjälp att värdera vilken litte
ratur som är viktig; både genom person
liga nätverk och genom digitala informa
tionssystem. Då blir mängden litteratur 
inte nödvändigtvis ett problem, utan hur 
vi filtrerar denna.

Vi behöver reflektera över hur de digi
tala filtermekanismer som vi kommer att 
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bli mer och mer utelämnade åt fungerar 
och hur de samspelar med de ökade kra
ven på kvantitativ produktivitet. Att söka 
efter litteratur och att kommunicera det vi 
själva skrivit är viktigt, även om det ibland 
kan gå till överdrift, men vi måste framför 
allt reservera tid åt de aktiviteter som trots 
allt är centrala och förhoppningsvis de 
viktigaste i relation till litteratur – att läsa 
och att skriva.

Noter

1 Strax innan julen 2012 mailade jag några frågor 
till fem forskare jag är bekant med och som alla 
har en viss erfarenhet av forskningslitteraturens 
digitalisering. Frågorna rörde deras vanor i rela
tion till att söka, organisera och läsa litteratur i 
forskningen. De befann sig på olika ställen i den 
akademiska världen, allt från doktorand till eme
ritus.

2 Nationalenycklopedin beskriver den semantiska 
webben med att ”webbsidors information kodas, 
länkas och organiseras så att datorer och andra 
apparater med processorer lättare kan bearbeta 
data för effektivare kommunikation, sökningar 
och kunskapsdelning” (NE, 20130925).
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Summary

Academic Every Day Life in a Global
Reference Market
(Akademisk vardag på en global referensmarknad)

Scholarly literature is integrated into the fabric of 
scholars’ everyday life. The literature serves both 
the purpose of communicating content and of con
structing the trustworthiness of research and es
tablishing distinctions between scholars. New dig
ital tools, such as Google Scholar or Research 
Gate, act as filters, yet they also inf luence and re
shape the way people search and publish. As schol
ars, we need to be aware how these new filters 
function, and in what ways they answer to contem
porary audit culture which emphasizes visibility 
and productiveness.

Keywords: Google, litteratursökning, trovärdighet, 
vetenskaplig publicering, litteracitet.

Olof Sundin, Information Studies, Department of 
Arts and Cultural Sciences, Lund University, Lund, 
Sweden.



ur många gånger har man inte genomlidit en 
tråkig PowerPoint-presentation med den ena 
punktlistan efter den andra? Och hur många 
gånger har man inte inspirerats av tankeväc-

kande bilder och originella tolkningar? En typisk aka-
demiker exponeras säkert för tusentals bildprojektioner 
 under en karriär, kanske tiotusentals, och visar lika sä-
kert själv upp hundratals eller tusentals egna, både för 
studenter och för forskningskolleger. Att hantera projek-
tioner i form av overhead, dia och digitala bilder är nu-
mera så trivialt att det måste sägas vara en del av varje 
akademikers vardagspraktik. Något vi sysslar med varje 
vecka och snart sagt varje dag, utan att egentligen re-
flektera över det.

Projektioners värde och betydelse

I den här artikeln vill jag historiskt studera hur olika 
tekniker för att åstadkomma stillbildsprojektioner, från 
camera obscura till datorprojektorer, har uppfattats. Mitt 
perspektiv på teknikens betydelse är att den inte bara 
tillhandahåller ett sammanhang för akademiska handlag 
utan också i någon mening är konstituerande (Danius 
1998). Det innebär inte att alla akademiker determinis-
tiskt använder bildprojektioner i sin vardagspraktik – det 
är delvis en generationsfråga, delvis en fråga om disci-
plintraditioner, men också beroende av den enskilde 
lära rens bildintresse och pedagogiska smak – men alla 
är medvetna om sin egna praktik liksom kollegernas 
oavsett om det innebär anammandet av eller avstånds-
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tagande från ljusbilder i vardagen. Fokus 
här är forsknings- och undervisningssam-
manhang, men även underhållnings-
aspek ter och andra användningsområden 
för olika typer av bildprojektioner kom-
mer att vara viktiga. Bildanvändning inom 
vetenskaplig forskning och undervisning 
tenderar nämligen att vara omöjlig att 
särskilja från annan populär verksamhet 
på och utanför universiteten (Jülich 2002; 
Short 2012).

Ur ett strikt konst- och mediehistoriskt 
perspektiv är stillbildsprojektioner nästan 
alltid reproduktioner och därmed föremål 
för mycket långtgående analyser om för-
hållandet mellan original och dess olika 
avbildningar. På samma sätt tycks projek-
tioner nästan alltid visas upp för en sam-
ling åhörare och befinner sig på så sätt 
också i skottlinjen för debatter om huru-
vida mediepubliker har passiviserats eller 
tvärtom är mer deltagande i dag än tidi-
gare. För historiker är utgångspunkten 
numera ofta att förhållandet mellan origi-
nal och reproduktioner lika mycket som 
mellan en föredragshållare och hennes 
åskådare är beroende av det specifika 
sammanhanget och sällan eller aldrig kan 
underkastas fasta utvecklingslinjer be-
roende på medieform eller innehåll, två 
storheter vars relationer för övrigt också 
har diskuterats (Ekström et al. 2011).

Men trots att stillbildsprojektioner som 
medieform alltså befinner sig i skärnings-
punkten för f lera olika konst- och medie-
historiska debatter saknas historiska ana-
lyser av deras skiftande betydelse över 
tidsperioder som är så långa att de inbe-
griper projektionsteknisk förändring. För-
klaringen är förmodligen att dagens histo-
riker liksom akademiker i allmänhet är så 
vana vid ljusbilder att vi sällan reflekterar 
över att de faktiskt kräver teknik av olika 
slag, allt från bildband till PowerPoint 

 eller något alternativ som Prezi eller Key-
note.

Mitt syfte är alltså att undersöka hur 
betydelsen av en akademisk vardagsprak-
tik som visandet av stillbildsprojektioner 
har blivit, förändrats eller bevarats över 
korta och långa tidsspann. Jag vill under-
söka om ljusprojicerade bilder har skapat 
särskilda betingelser eller upplevelser hi-
sto riskt. Med tanke på hur ofta och ore-
flekterat akademiker både har visat och 
exponerats för projektioner av olika slag är 
frågan värd en aldrig så liten utredning. 
Den kan ge oss ledtrådar till en viktig as-
pekt av dagens akademiska handlag.

Utgångspunkten här är alltså att våra 
uppfattningar om projektionernas bety-
delse och värde varierar över tid och över 
olika historiska sammanhang. Samtidigt 
tycks det hypotetiskt finnas en mer eller 
mindre konstant fascination för projice-
rade bilder eller i alla fall ett allmänt er-
kännande av deras effektivitet i föreläs-
nings- och presentationssituationer, något 
som inte minst blir tydligt när man be-
tänker hur vanligt det är och har varit att 
ta hjälp av projektioner för att förstärka 
argumentationen i olika akademiska var-
dagssammanhang (inte lika vanligt vid 
fest faktiskt). Samtidigt tycks projektions-
tekniken, återigen hypotetiskt, ha viss be-
tydelse för hur vanligt förekommande 
projektioner är i akademiska sammanhang 
enligt den enkla formeln att mer tillgäng-
lig teknik skapar större användning. När 
det gäller projektioner kan vi alltså under-
söka om akademikers fascination för dem 
varierar med tillgängligheten till projek-
tionsteknik.

Platons grotta och camera obscura 

Historiens mest kända projektion är för-
stås den som förekommer metaforiskt i 
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Platons grottliknelse i dialogen Republi-
ken från ungefär 380 före vår tidräkning 
(Petroski 2006). Där lät Platon Sokrates 
beskriva en grupp människor som levde 
sina liv fastkedjade i en grotta och som 
endast kunde se skuggor som projicerades 
på grottväggen framför dem tack vare en 
eld bakom dem. Om en av dessa grott-
människor befriades från sina bojor och 
fick se elden skulle denne ändå tro att 
skuggbilderna var verkligare än ljusskenet 
som skapat dem. Även om denne släpades 
ut i solskenet skulle den befriade till en 
början bara förblindas av ljuset. Platons 
poäng var att människor är som de fast-
kedjade och att det vi upplever som verk-
liga fenomen endast är projektioner av de 
ideala formerna, yttringar av en högre och 

sannare idévärld med elden i grottan och 
ännu mer solljuset utanför som källan till 
all vår kunskap om den.

Förmodligen ungefär lika gammal som 
Platons grottliknelse är den projektions-
teknik som kallas camera obscura och har 
beskrivits så tidigt som fyrahundra år före 
vår tideräkning. Camera obscura är en så 
kallad hålkamera som släpper in ljus i ett 
mörkt rum genom ett litet hål i en av rum-
mets väggar. Det är förstås en händelse 
som ser ut som en tanke att Platons grott-
liknelse uppkommer ungefär vid samma 
tid som de första beskrivningarna av ca-
mera obscura, men det är med största san-
nolikhet en tillfällighet eftersom skugg-
bilder på en vägg framkallade av eldsken 
från en eld eller annan ljuskälla säkert 

Figur 1. Platons grottliknelse i en gravyr från 1604 där grottväggen med skuggor finns utanför bilden till höger. 
Notera solljuset utanför grottans öppning. Gravyren har tillskrivits den nederländske konstnären och grafikern 

Jan Pieterszoon Saenredam.
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funnits sedan mycket lång tid redan under 
antiken.

En av de tidiga mer ingående beskriv-
ningarna av en camera obscura kommer 
från den muslimske astronomen och ma-
tematikern Ibn al-Haytham (som latini-
serats Alhazen) för ungefär tusen år se-
dan. Han genomförde en rad experiment 
med en sådan anordning och andra op-
tiska instrument för att undersöka syn- 
och ljusfenomen. Vad som framför allt var 
förbryllande var att bilden i en camera 
 obscura vändes upp och ned. En av hans 
slutsatser var att ljus fortplantas rätlinjigt, 
en insikt han använde för ytterligare ana-
lyser av optiska fenomen (Sabra 2007).

Camera obscura kom senare att använ-
das både för optiska undersökningar och 
konstnärliga avbildningar. Tekniken var 
också viktig som modell för en förståelse 
av ögats uppbyggnad och i den funktio-
nen fick camera obscura ett uppsving i 
slutet av 1500-talet och början av 1600- 
talet samtidigt som teleskopet och mikro-
skopet bidrog till att den traditionella 

aristoteliska världsbilden allt mer ifråga-
sattes (Wade & Finger 2001, Lefèvre 
2007). Annars verkar camera obscura 
framför allt ha använts för att observera 
solförmörkelser och andra astronomiska 
fenomen som inte kunde undersökas di-
rekt utan krävde någon slags projektion.

Sammantaget kan konstateras att pro-
jektioner under lång tid spelat en mycket 
viktig roll i vår kulturhistoria. Inte bara 
bygger en av historiens mest kända liknel-
ser på projektioner. Även teknikhistoriskt 
är camera obscura en uråldrig anordning 
som under sekler utnyttjats för att studera 
optik, ögats uppbyggnad liksom stjärn-
himlen och mycket annat. Uppenbart är 
redan att projektioner har utnyttjats på 
olika sätt och de verkar framför allt ha 
haft tre principiellt olika funktioner. För 
det första har de använts metaforiskt med 
Platons grottliknelse som det främsta och 
allt annat överskuggande exemplet. Ut-
ifrån grundantagandet att det överhuvud-
taget är möjligt att göra en uppdelning 
mellan begreppen och det som begreppen 
antas representera utnyttjades här projek-
tionen för att diskutera relationerna mel-
lan de begrepp vi använder för att beskriva 
och förstå verkligheten och verkligheten 
själv. Den i pedagogisk mening positiva 
kopplingen mellan ljus och kunskap har 
sedan levt vidare. Vi talar om att olika 
ämnen blir belysta när vi lär oss något om 
dem. Den epok i Europa som kallas upp-
lysningen har till och med fått sitt namn 
av vår föreställning om ett samband mel-
lan ljus och kunskap, mellan mörker och 
okunskap (Jay 1993:83–147).

En andra funktion har varit att utnyttja 
projektionstekniker som camera obscura 
för att söka kunskap om olika ämnen som 
optik eller medicin. Som nämnts använ-
des camera obscura tidigt för att studera 
ljusstrålars utbredning, inte minst för att 

Figur 2. Tidig illustration av camera obscura. Från 
Reinerus Gemma-Frisius, De Radio Astronomica 

et Geometrica (1546).
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lära sig varför projektionen i en camera 
obscura hamnade upp och ner, men också 
för att försöka förstå hur ögat fungerar. 
Centralt här var egentligen inte själva pro-
jektionen, utan snarare att undersöka hur 
den uppkommit och varför den såg ut som 
den gjorde.

En tredje funktion låg sedan i själva 
projektionsbilden. Den kunde användas 
för att studera astronomiska fenomen som 
solförmörkelser. Ett annat mycket vanligt 
och populärt användningsområde för ca-
mera obscura-projektioner var inom kon-
sten där exempelvis mycket av det hol-
ländska måleriets guldålder på 1600-talet 
antas ha byggt på extensiv användning av 
tekniken. Det är också själva projektions-

bilderna som är centrala inom dagens 
akademiska vardagspraktik där just sam-
manställning och visandet av projektioner 
måste ses som ett nära nog oumbärligt 
akademiskt handlag, i alla fall för många 
av oss som lärt akademins praktik i en tid 
som präglats av projektionsteknikens tri-
vialisering.

Laterna magica

Det var på 1650-talet som en ny projek-
tionsteknik utvecklades, laterna magica. I 
princip handlade det om en tidig slags 
diaprojektor med en ljuskälla och framför 
den först en glasmålning och sedan en lins 

Figur 3. Frontespis från Athansius Kircher, Ars Magna Lucis et Umbrae (1646) som visar hur ljuset emanerar 
ur och reflekteras i himmelska företeelser för att belysa och skapa samband med jordelivet.
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som spred ljuset så att bilden förstorades 
när den projicerades på en vägg eller skärm 
en bit bort. Det kan tyckas förvånande att 
en så enkel apparat inte utvecklades förr än 
under mitten av 1600-talet, men om man 
betänker laterna magicas alla delar separat 
är det inte längre lika konstigt. För det 
första krävdes en ljuskälla med relativt 
starkt fast sken som inte heller fick ut-
veckla allt för mycket rök, exempelvis en 
oljelampa. För det andra krävdes ett väl 
avpassat system av noggrant slipade linser 
tillverkade av rent glas. För det tredje 
krävdes en förståelse av hur bilder kunde 
förstoras och förminskas med hjälp av 
konkava och konvexa linser.

Just den optiska förståelsen hade för-
stärkts under 1600-talet genom tillverk-

ning och spridning av teleskop och mikro-
skop. Laterna magica var i allt väsentligt 
ett inverterat teleskop och 1600-talet ett 
sekel när intresset för ljusstrålars sprid-
ning, böjning och reflektion var stort. Inte 
sällan hängde det samman med en syn på 
ljuset som bärare både av kunskap och 
försyn. Ett bra exempel på tilltron till lju-
set är utredningar av den lärde jesuiten 
Athanasius Kircher som fick stor sprid-
ning i den lärda världen under denna tid. 

Tekniken att visa projicerade bilder 
med hjälp av laterna magica fick också 
snabb spridning efter 1600-talets mitt. 
Det är inte helt klarlagt vem som först 
konstruerade en laterna magica, men de 
f lesta pekar ut den holländske matemati-
kern och naturfilosofen Christiaan Huy-

Figur 4. Ur Athansius Kircher, Ars Magna Lucis et Umbrae (1671) som visar en felkonstruerad laterna 
 magica.
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gens. På 1660-talet förekom kringresande 
laterna-magica-förevisare som också kun - 
de sälja apparater med stor förtjänst. En 
av dessa var gotlänningen Thomas Ras-
mussen Walgensten som studerat i Leiden 
samtidigt som Huygens och möjligen 
hade lärt sig tekniken där (Hankins & 
Silverman 1995:48). Underhållningsvär-
det var stort och bidrog till populariteten, 
tillsammans med teknikens koppling till 
den lärda världens spekulationer om ljus 
(Mannoni 2001). Laterna magica placera-
des i skärningen mellan teknik, matema-
tik och fysik, ämnen som på 1600-talet 
fortfarande hängde samman i ett kun-
skapskomplex allmänt beskrivet som na-
turfilosofi (Vermeir 2005). I andra uppla-
gan av Kirchers Ars Magna Lucis et Umbrae 
från 1671 fanns exempelvis en illustration 
av laterna magica medan första upplagan 
25 år tidigare bara hade beskrivit tekni-
ken i text. Märkligt nog var Kirchers bild 
av apparaten felaktig genom att den visade 
hur bilden som projicerades placerades 
 efter linsen istället för mellan lins och 
ljuskälla som är nödvändigt om det ska 
fungera (en förklaring ges i Vermeir 2005: 
146–151).

I början av 1700-talet ökade naturfilo-
sofernas intresse för laterna magica, något 
som hängde samman med demonstratio-
nens betydelse för den nya naturfilosofin. 
Nya idéer och teorier om naturfenomen 
spreds nämligen genom en föreläsnings- 
och demonstrationskultur som inbegrep 
experiment med hjälp av mer eller mindre 
avancerade utrustningar och tekniska ap-
parater. Kring föreläsare f lockades dåti-
dens aristokrati och borgerskap för att få 
lära sig om de nya idéerna. Bland vatten-
pumpar och kikare, kugghjul och kemiska 
försök kunde det även finnas plats för 
later na magica både för att underhålla och 
samtidigt visa på intressanta optiska feno-

men i form av projicerade bilder (Hankins 
& Silverman 1995:36–71).

Samtidigt har det stora intresset för 
 laterna magica under 1600-talets andra 
hälft kopplats samman med det barocka 
kulturlivet och i synnerhet teatern där 
illu sionen var ett viktigt sätt att skapa 
uppmärksamhet. Det är inte tillfällighet 
att barockteater såg en uppsjö av olika 
maskiner för att skapa ljus- och ljudfeno-
men. Här fanns rörliga kulisser som kunde 
skapa illusionen av havsvågor liksom ap-
parater för att framkalla åskdunder. Tea-
terns nära koppling till illusionen går 
också igenom i dramatiken där Shake-
speares En midsommarnatts dröm (1600) 
med en pjäs i pjäsen kanske är det allra 
tydligaste exemplet (Vermeir 2005).

I det sammanhanget passade laterna 
magica väl in i och med även den utnytt-
jade illusionen som ett retoriskt verktyg, 
illusio, där budskapet delvis var dolt, men 
samtidigt kunde föras fram implicit. I 
illu sionen, oavsett om den presenteras i 
form av en projicerad ljusbild, en mång-
bottnad målning eller ett teaterstycke med 
specialeffekter, finns ett gap mellan det 
som visas upp och det som egentligen av-
ses. Illusionen som retorisk figur kan 
också kopplas samman med andra reto-
riska figurer som ironin eller allegorin. 
Samtidigt kan illusionen leda till felaktiga 
slutsatser och till och med syndigt be-
teende om den avslöjas för sent. Illusionen 
demaskerar inte en dold verklighet, men 
förför och förvrider sinnena till att upp-
fatta annat än verkligheten. Laterna ma-
gicas skuggiga bilder låg närmare dröm-
mar, visioner eller till och med andevärlden. 
För första gången kunde en fiktiv bild ge-
nom en ljusprojektion bara delvis materia-
liseras utan att bli solid som en målning 
eller teckning. Effekten förstärktes förstås 
när olika monster eller djävlar projicera-
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des. Genom illusionen överbryggade later - 
na magica spänningen under 1600-talets 
andra hälft mellan öppenhet och sluten-
het inom olika kunskapstraditioner där 
magi och mystik inom exempelvis alke-
min påkallade esoterism samtidigt som 
den nya naturfilosofin stod för en öppnare 
kunskapsspridning i publika föreläsningar 
och så småningom också i vetenskapliga 
tidskrifter (Vermeir 2012).

Intressant nog kombinerades illusions-
retoriken med optikintresset i början av 
1700-talet när den holländske naturfilo-
sofen Willem Jacob ’s Gravesand, profes-
sor i matematik och astronomi vid univer-
sitetet i Leiden gav ut boken Physices 
elementa mathematica, experimentis confir-
mata (1721) med demonstrationer över 
den nya fysiken. Här fanns en beskrivning 
av laterna magica som tillsammans med 
dem som gavs av många andra tekniska 
konstruktioner kom att bli standard under 
det kommande seklet. Vad som framför 
allt framhölls här var varken tekniken 
 eller projektionen utan istället den optiska 
förklaringen, demonstrationen, till att bil-
den projicerades som den gjorde (Hankins 
& Silverman 1995:49–52). Samtidigt vi-
sar ’s Gravesands illustration att laterna 
magicas bildkonventioner var seglivade i 
och med att projektionen är något slags 
monster eller djävul.

Framför allt utvecklade Gravesands in-
strumentmakare Jan van Musschenbroek 
laterna magica till en dåtidens mest avan-
cerade apparat för att skapa projektioner 
och hans konstruktion kan mer liknas vid 
en optisk bänk än en diaprojektor. Ljus-
källan bestod av en oljelampa med fyra 
vekar placerade i kvadrat, linssystemet av 
tre linser. Ljusstyrkan pressades ytterli-
gare med hjälp av en ställbar spegel. Här 
fanns också ett hölje som hindrade ljus att 
spridas utanför de bilder som skulle proji-

ceras (Rossell 2002). Sammantaget höjdes 
prestandan avsevärt med hjälp av dessa 
olika förbättringar som samtidigt visade 
hur laterna magica utvecklades genom 
samspel mellan dåtidens tekniska hant-
verkskunnande och den naturfilosofiska 
expertisen.

Även Jan van Musschenbroeks bror 
Pieter van Musschenbroek, som efter-
trädde Gravesand som professor i mate-
matik och astronomi i Leiden, förnyade 
laterna magica genom att kombinera f lera 
projicerade bilder så att de upplevdes som 
delvis rörliga. Med denna möjlighet blev 
förstås inte förevisningarna med laterna 
magica mindre publikknipande. Tenden-
sen att blanda underhållning och under-
visning förstärktes ytterligare mot slutet 
av 1700-talet då ljusshower, s.k. phantas-

Figur 5. Illustration från Willem Jacob ’s Gravesands 
Physices elementa mathematica, experimentis 
confirmata (1721) som visar optiken bakom bildpro-
jektionen i laterna magica. Här användes tekniken för 
att visa och förklara optiska fenomen även om laterna 

magicas bildkonvention ännu hängde kvar.
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magoria, organiserades med laterna ma-
gica som projicerade bilder mot publiken 
på halvtransparanta dukar eller till och 
med rök snarare än på en vägg eller oge-
nomskinlig skärm. En förutsättning var 
starkare ljuskällor. Genom att själva pro-
jektortekniken doldes för åskådarna bak - 
om duken förstärktes effekterna ännu mer. 
Samtidigt intensifierades diskussionerna 
om laterna magicas kulturella ställning. 
Frågan var om den skulle användes för att 
i vinstsyfte roa och överraska en obildad 
publik eller för att skapa större förståelse 
för optik och andra naturfenomen (Han-
kins & Silverman 1995:54–64).

Under 1700-talet kan laterna magica 
sammantaget sägas ha använts på f lera 
olika områden. För det första handlade 
det om att utnyttja tekniken för att under-
söka olika optiska fenomen, hur ljus bröts 
i olika typer av linser och reflekterades i 
olika typer av speglar. De kunskaper som 
vanns kunde sedan användes för att i sin 
tur förbättra de optiska apparaterna. För 
det andra användes laterna magica för un-
dervisningsändamål, både för att illustrera 
naturfenomen och som ett sätt att åskåd-
liggöra optik. För det tredje användes tek-
niken också för att skapa underhållande 
illusioner i form av projicerade bilder före-
ställande exempelvis spöken och monster. 
För det fjärde finns också exempel, även 
om det inte behandlats här, på att appa-
raten användes för att visa bilder av fram-
stående personer vid festliga tillfällen som 
jubileer eller högtidsdagar (Staubermann 
2011).

Projicerad underhållning
och projektionernas trivialisering

Under slutet av 1800-talet utvecklades se-
dan en mängd varianter av laterna magica 

för att visa mer eller mindre rörliga proji-
cerade bilder. Noterbar är en sal i 1830- 
talets London med sex laterna magica in-
stallerade för att kunna användes samtidigt 
i en enda ljusshow. Parallellt utnyttjades 
tekniken också för att förstora och de-
monstrera olika fysikaliska fenomen som 
eldslågor och rökplymer. Senare under 
sek let blev tekniken dessutom användbar 
inom astronomin (Staubermann 2001). 
Men det allt annat överskuggande skälet 
tycks ändå ha varit industrisamhällets 
allt större efterfrågan på underhållning. 
Faktiskt använde själve Karl Marx phan-
tasmagoria som en metafor för den illu-
sion han hävdade skymde förståelsen för 
kapitalistisk ideologi och den kommodi-
fierade kulturens illusoriska representa-
tion av produktion (Hetherington 2007: 
57–61).

Underhållningstendensen märktes i ett 
förändrat språkbruk och 1869 lanserades 
det populära begreppet skioptikon i USA 
för laterna magica med större förstorings-
grad och ännu starkare ljuskälla, vilket 
möjliggjorde visningar för desto talrikare 
åskådarmassor. Här måste också nämnas 
möjligheten att från 1850-talet inte bara 
projicera målade bilder utan även fotogra-
fier, något som blev allt vanligare mot 
1800-talets sista decennier. Projicerade 
bilder började alltså uppträda som mass-
medium och åren från mitten av 1880- 
talet till slutet av 1900-talets första decen-
nium har kallats höjdpunkten för den 
organiserade handeln med laterna magica-
projektioner (Crangle 2000). Fortfarande 
var blandningen mellan underhållning 
och undervisning vital för mediets popu-
laritet och ämnena tycks ha varit mer eller 
mindre outtömliga. Populära i detta den 
europeiska kolonialismens tidevarv var 
exempelvis fantasieggande ljusshower om 
främmande kulturer förklädda till antro-
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pologiska föreläsningar (Short 2012:148–
151).

Nu blev skioptikonföreställningar med 
överlagrade fotografier och bilder som 
projicerades på halvgenomskinliga skär-
mar i olika former och med olika färger 
tillsammans med ljud- och ljuseffekter ett 
medium som inte stod filmen långt efter 
när den lanserades från mitten av 1890- 
talet. Idag betonar medieforskare också 
gärna kontinuiteten mellan äldre ljuspro-
jicerande medier och filmen snarare än 
skillnaderna, något som tidigare bidrog 
till att marginalisera de äldre optiska 
ljusshowerna i en tid då den kommersiella 
spelfilmen erövrade världen. Filmen tog 
också över en hel del av phantasmagorians 
former och innehåll. De projicerade bil-
dernas magi överfördes till filmmediets 
trickfilmning och filmen innehöll på så 
sätt relativt ofta sekvenser som speglade 
äldre tiders konventioner (Stephenson & 
Phelps 1989; Snickars 2001).

Samtidigt som de projicerade bildernas 
underhållningsvärde och magi tycks ha 
glidit över till filmmediet projicerades 
stillbilder istället med hjälp av overhead-
projektorer och bildband som ofta ackom-
panjerades av inspelat ljud på rullband-
spelare. Overheadprojektorn fanns i tidig 
form redan på 1880-talet, men utnyttja-
des inte i större utsträckning förrän ame-
rikanska armén använde den i utbild-
ningssyfte mot slutet av andra världskriget 
(Kidwell, Ackerberg-Hastings & Roberts 
2008). I undervisning blev den vanligare 
mot slutet av 1950-talet då genomskin- 
liga skrivbara blad utvecklades av 3M och 
också rullbandspelaren slog igenom i 
större skala.

Så småningom blev overheadprojekto-
rer så vanliga att det går att tala om ljus-
bildernas trivialisering i meningen att 
bildprojektionerna inte längre var fantas-

terier som väckte intresse tack vare sin 
form oavsett innehåll. Stillbildsprojektio-
ner hade definitivt förlorat sitt underhåll-
ningsvärde och sin magi. Istället utveck-
lade filmen under 1960- och 1970-talen 
allt mer avancerade trickfilms- och spe-
cialeffekter liksom nya tekniker för större 
format, komplexare ljudbild m.m. för 
att klara konkurrensen med televisionen 
(Cook 1981). Denna, den kommersiella 
spelfilmens förändrade uttryckssätt, ver-
kar också ha bidragit till att projicerings-
teknikerna för stillbilder och i synnerhet 
overheadbilder gav ett allt tråkigare in-
tryck. Bland lärare blev overheadbilder 
annars populära under 1970-talet efter-
som de byggde på en relativt enkel och 
billig projektionsteknik som sparade tid 
för en lärare som enkelt kunde återan-
vända sina transparenta blad. Nackdelen 
var förstås inlåsningseffekterna som upp-
kom när lärare använde samma overhead-
bilder presentation efter presentation, år 
efter år, utan att förnya sig. Tidsbespa-
ringarna hade ett pris och möjligen är det 
just den insikten som gav overheadtekni-
ken dess dåliga rykte mot slutet av 1900- 
talet.

Sammantaget kan alltså tre olika fak-
torer ha bidragit till att stillbildsprojek-
tioner av olika slag trivialiserades under 
efter krigstiden. För det första blev de ge-
nom teknisk enkelhet och förhållandevis 
lågt pris så vanliga på alla undervisnings-
nivåer, från grundskola till universitet, att 
det inte längre sågs som exklusiva eller på 
andra sätt publikknipande. För det andra 
framstod de som simpla och tråkiga, i alla 
fall i kontrast till den kommersiella spel-
filmens nya uttryck, men även i jämförelse 
med televisionens rörliga elektronsken 
som snart nog under 1970-talet allt oftare 
kunde ses i färg. För det tredje inbjöd 
overheadtekniken till återanvändning av 
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samma bilder gång efter annan och där-
med en risk att lärare blev mindre benägna 
att förnya sina presentationer.

Mot slutet av 1990-talet kom också 
som på beställning dataprojektorn som en 
räddare i nöden. Med hjälp av dator kunde 
overheadprojektionernas enkelhet lättare 
kombineras med diabildernas estetik och 
livfullhet. Ännu utnyttjas knappast da-
torns fulla potential i olika presentations-
program eller av de lärare som använder 
dem. Overheadteknikens punktlistor do-
minerar fortfarande datorpresentationer - 
na, vilket gör att även denna projektions-
teknik har trivialiserats. För att väcka 
nyfikenhet eller i alla fall hålla publiken 
vaken krävs därför numera viss ekvilibris-
tik i hanteringen av datorpresentationer. 
Andra sätt att ladda projektionerna med 
äldre tiders illusionskraft och magi är att 
använda ny mjukvara. Prezi är ett utmärkt 
exempel på det senaste i raden av försök 
att förnya vårt sätt att skapa projicerade 
bilder som är lika mycket underhållande 
som kunskapsförmedlande som magiska 
(se exempelvis prezi.com 2013). Men 
också själva tekniken för att projicera di-
gitala bilder förnyas som i mobiltelefoner 
med inbyggd dataprojektor som nog delvis 
kan återskapa intresset för den projicerade 
stillbilden, i alla fall tillfälligtvis.

Slutsatser

Här har det konstaterats att stillbildspro-
jektioner historiskt haft tre olika funktio-
ner: en metaforiskt kunskapsförmedlande 
betydelse där ljus med olika pedagogiska 
förtecken knutits till kunskap, en kun-
skapssökande där projektionsskapandet 
varit centralt för en bättre vetenskaplig 
förståelse av ljusets olika egenskaper och 
en underhållande som fokuserat på bild-
upplevelsen, vilken gärna laddats med 
illu sionära eller rent av magiska egenska-
per. Historiskt har stillbildsprojektioner 
allt så präglats av treenigheten pedagogik, 
vetenskap och underhållning som skapat 
föränderliga betingelser och upplevelser. 
Om ändå något mönster sammanfatt-
ningsvis ska skönjas tycks det som om i 
tider då den dominerande projektionstek-
niken varit under utveckling och relativt 
exklusiv så har intresset varit stort för att 
med dess hjälp söka kunskap om ljusstrå-
larnas natur och hur de varseblivits. Sam-
tidigt har de projicerade bilderna beskri-
vits som magiska och övernaturliga eller 
åtminstone setts som ett redskap för illu-
sioner och trolleri. De vetenskapliga och 
underhållande funktionerna har domine-
rat. När projektionsteknikerna blivit billi-
gare och vanligare tycks de vetenskapliga 
och underhållande funktionerna ha blek-
nat samtidigt som de pedagogiska aspek-
terna lyfts fram.

Mer specifikt bygger den projicerade 
stillbildens trivialisering under  1900-talets 
sista decennier till stor del på filmmediets 
axlande av 1800-talets phantasmagoria- 
och skioptikonunderhållning. I takt med 
att den konstituerande tekniken transfor-
merades från skioptikon till filmföreställ-
ningar bleknade lyskraften hos universi-
tetslärarnas ljusbilder som ju till stora 
delar förblev orörliga även om också un-

Figur 6. Reklam för mobiltelefon med inbyggd data-
projektor.
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dervisnings- och dokumentärfilmer ut-
gjorde en allt annat än föraktlig del av 
filmproduktionen. Stillbildsprojektioner i 
klassrum och föreläsningssalar har trots 
allt inte kunnat uppbåda samma under-
hållningsresurser som den kommersiella 
spelfilmen och istället fått lita till sina 
eventuella kvaliteter som pedagogiskt 
verk tyg.

En aspekt har samtidigt fallit bort från 
treenigheten pedagogik, vetenskap och 
underhållning som följt ljusbildernas aka-
demiska historia under seklerna, nämligen 
ljusprojektioner som vetenskap. Camera 
obscura, laterna magica och skioptikon 
användes alla för att undersöka eller åt-
minstone illustrera optiska fenomen, inte 
genom bilderna som visades utan som 
illu stration i sig på hur ljus- och andra na-
turfenomen uppträdde. Ljusprojektioner-
nas trivialisering verkar idag ha inneburit 
att de sedimenterade upplevelserna av 
peda gogik, vetenskap och underhållning 
som ljusprojektioner historiskt har för-
medlat på gott och ont reducerats till di-
kotomin pedagogik-underhållning.

I spänningsfältet mellan pedagogik och 
underhållning ligger också många akade-
mikers schizofrena förhållande till bild-
visning som en vardagspraktik än idag. Å 
ena sidan kan en presentation med Power-
Point leda till pedagogiska genvägar, å 
andra sidan ytlig underhållning där for-
men tillåts dominera på bekostnad av 
innehållet.

Här har jag försökt visa att sådana 
skilda upplevelser av ljusbilder – som in-
tellektuellt stimulerande eller tomma illu-
sioner – bygger på en mycket lång tradi-
tion av mer eller mindre akademisk an - 
vändning av bildprojektioner. Försöken 
att återladda stillbildsprojektionerna med 
deras förmoderna magi och illusionsvärde 
genom att använda den allra senaste pro-

gramvaran eller projektionstekniken änd-
rar knappast på det förhållandet.
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Summary

From Plato’s Cave to PPP
The History of Technology of Projections and 
cademics’ Everyday Practices
(Från Platons grotta till PPP
Projektionernas teknikhistoria och
akademikernas vardagspraktik)

Academics use projections in everyday practices, 
both in teaching and research presentations. The 
custom is so common it passes almost without re-
f lection beyond what may be regarded as good and 
bad practices. In this article, the use of projections 
in research and academic teaching is exposed from 
Plato’s allegory of the cave via camera obscura and 
laterna magica to skiopticon and overhead projec-
tors. The resulting historical narrative of the aca-
demic use of projected images revolves around 
their interpretation as pedagogical tool, scientific 
instrument and entertaining gadgetry.

Keywords: history of science, history of technology, 
camera obscura, laterna magica, sciopticon, Power-
Point, scientific instruments, illusions, baroque 
science.

Thomas Kaiserfeld, professor, History of Ideas and 
Sciences, Department of Arts and Cultural Sciences, 
Lund University, Lund, Sweden.



edaktörerna av detta temanummer har inbjudit 
till reflektion om den akademiska vardagens 
många förgivettagna handgrepp och rutiner. 
Det har blivit en volym fylld av kluriga och 

vassa analyser. Bidragen samtalar med varandra, bygger 
ut och förgrenar bilden av vad det är vi egentligen har för 
oss inom akademin.

Min uppgift är att fundera över någon sorts slutsats. 
Vad handlar dessa artiklar om akademiska handlag om? 
Vilka praktiker ger de uttryck åt, vilka teman och vilken 
underförstådd moral kan man finna i texterna?

Här infinner sig genast ett antal paradoxer.
Den första handlar om en oxymyron, en semantisk 

kullerbytta. För att få perspektiv på materialet gick jag 
nämligen först till SAOB, Svenska akademiens ordbok, 
rikslikaren för ords betydelser. Jag finner då (i kort och 
selektiv sammanfattning) att:

Akademisk syftar på: studierna vid ett universitet; något uteslu
tande teoretisk och utan praktiskt intresse. En akademisk fråga 
är något de lärde tvistar om, och som är ”af jämförelsevis ringa 
räckvidd”. I överförd betydelse även något regelmässigt, med 
”viss stelhet och konventionalism”.1

Något stelt, teoretiskt och utan praktiskt intresse, så
ledes.

Handlag är, enligt samma källa, något långt mer jord
nära, f lexibelt och användbart. Det är:

tillvägagångssätt, metod, manöver. Det syftar på skicklighet eller 
färdighet i händernas bruk, händighet; (naturlig) fallenhet eller i 
övning förvärvad förtrogenhet, anger sätt att bruka sina händer, 
hantera redskap eller verktyg i sitt arbete.2

Dessa båda ord tycks motsäga varandra. Sammanställ
ningen ”akademiska handlag” går inte riktigt ihop – men 
det är kanske redaktörernas avsikt. Vi ska känna skon 
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skava, stimuleras av glappet mellan det 
stela teoretiserandet och den sinnliga för
trogenheten med redskap och verktyg. 
Vilja fylla ut tomrummet och skapa gräns
överskridanden, se teori som praktik och 
händigheten som styrd av underförstådda 
teoretiska föreskrifter.

Så kan man läsa tidskriftsnumrets tex
ter.

Hos några av författarna finns en up
penbar förtjusning över vetenskap som 
arte faktuellt kroppsarbete. Pennans efter
tänksamma plitande av matematiska 
formler hos Bengt Olle Bengtsson, skiop
tikonapparatens handstyrda ljussken hos 
Thomas Kaiserfeld, sorterandet och bort
sorterandet av pappershögar och böcker 
hos Orvar Löfgren. Händernas rörelser 
styrs av tanken, men styr den även. Att 
skriva är att tänka, det må vara formler 
 eller kritiska marginalanteckningar till 
någon annans skrivande. Ibland kan man 
omvandla intellektuella problem till hand
fasta manövrar där den manuella sorte
ringen av utkast, artiklar, papperslappar 
med idéer hjälper tankens ordnande i ka
tegorier och begrepp.

Påtagligt är dock att detta handfasta 
arbete sker utan större kroppslig ansträng
ning. Den mentala mödan är ofta desto 
större. Texterna andas ångest. Kommer 
ekvationen att gå ut? Vågar jag skriva vad 
jag egentligen tänker om XX:s artikel? 
Har jag säkert hittat de rätta referenserna, 
de som visar att jag ingår i fältet? Sedan 
lättnad när resultaten stämmer, sökningen 
lyckats, och reviewutlåtandets kritik kan 
hanteras med några lätta omskrivningar. 

Tydligt framkommer i texterna även att 
det akademiska hantverket sker inomhus. 
Ingen av författarna rör sig egentligen 
bort om skrivbordet, seminarierummet el
ler föreläsningssalen. Vart tog exkursio
nerna ut i naturen vägen, eller fältarbetet i 

exotiska miljöer? Föreläsningarna i Fol
kets Hus för ett kunskapstörstande folk 
(jo, Kaiserfeld tangerar dem)? Det akade
miska rörelsemönstret tycks begränsat; 
kroppen nedanför armar och händer får 
inte mycket motion.

I stället stirrar forskarna på pappret 
 eller in i datorn, alltmer sällan dock på 
provröret eller i mikroskopet, de klassiska 
forskningsattributen. Eller så hanterar de 
powerpointprojektorn, snitsar till föreläs
ningen med lustiga bilder hämtade från 
Google. Det visuella tar alltså rätt stor 
plats i en akademikers vardag. Liksom det 
auditiva: korridorsskvallret (som, med viss 
risk, även kan ske via epost eller twitter) 
och som Mats Benner skriver om; semi
nariediskussionerna som Marie Cronqvist 
tar upp.

Här kommer vi till numrets andra pa
radox, som handlar om moral. Det akade
miska handlaget är en individuell för
måga, men den kan bara läras in och ut  
övas socialt. Envar är inte sin egen profes  
sor. Tydligast framkommer det i Marie 
Cronqvists artikel om samtal i seminarie
rummet. Seminariet är en arena för både 
självständighet och kollegialitet. Än idag, 
menar hon, ageras här ut såväl individua
lism som lagarbete, originalitet som kon
formism, revirtänkande som solidaritet. 
Seminariet företräder på vis det i huvud
sak goda akademiska habitus som hand
lagen måste inkorporeras i. Solisten kan 
ibland få glänsa men måste också sam
spela med orkestern. Man ska komma 
med egna tolkningar men också lyssna 
och lära av andra.

Samma moraliska dubbelhet mellan 
självständighet och samhörighet går igen i 
Billy Ehns diskussion om konsten att lära 
sig ge, ta och hantera kritik. Kritik är 
smörjmedlet i det akademiska maskine
riet; utan det ingen rörelse framåt. Sam
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tidigt ger kritiken friktion, i själen och i 
arbetet. Det gäller att hålla känslorna i 
styr. Blir man avslöjad som en bluff, duger 
man? Hur vågar man gå vidare? Semina
riediskussionernas, liksom review och 
sakkunnigutlåtandenas arenor känneteck
nas av ambivalens. Här uttrycks oginhet 
och rivalitet – men tillräckligt ofta också 
nyfikenhet och uppskattning, ges kon
struktiva uppmuntranden och goda råd.

Den enskilde forskaren måste således 
lära sig balansera mellan ödmjukhet och 
övermod. Kunna lägga band på känslor av 
att ha blivit personligen förorättad, skapa 
en buffertzon mellan kritiken och sig själv. 
Billy Ehn kallar sin metod att hantera 
kritik för att gå in en mental farstu. Där 

kan man stampa av sig ilskan över att ha 
blivit alldeles och orättvist missförstådd, 
samla tankarna och gå vidare.

Jag ser akademisk verksamhet som en 
moralisk ekonomi, där resurser – materiella 
och immateriella – utbytes mellan aktörer. 
När begreppet först användes i detta sam
manhang av Robert E. Kohler (1994) i 
studien Lords of the Fly syftade han på den 
utbytesekonomi som vissa genetiker ut
vecklade under tidigt 1900tal. De distri
buerade utan kostnad flaskor med banan
flugor, standardiserade enheter som hade 
ett centralt bruksvärde inom den gene
tiska forskningen. Flugornas bytesvärde 
räknades i anseende och kontakter, inte i 
pengar. På så vis skapade man en viktig 

”Ibland undrar jag om jag verkligen sysslar med forskning, när jag sitter hemma och surfar på Nätet”, klagar en 
doktorand i humaniora. ”Tänk om man istället fick ta på sig en vit rock och vandra in i labbet. Då skulle man 

säkert känna sig som en riktig forskare!” Foto: Billy Ehn.
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uppsättning moraliska regler för tillgång 
till forskningens resurser och redskap, för 
hur förtjänster och skulder utbyttes mel
lan forskningsmiljöer, och för hur mora
lisk auktoritet förmedlades från en gene
ration forskare till nästa.

På samma sätt sker en stor del av da
gens akademiska utbyte altruistiskt eller i 
varje fall i form av ickemonetära gåvor 
och gengåvor, på moraliskt förpliktigande 
och ofta indirekta sätt. Åtskillig tid och 
möda läggs ner på att läsa avhandlingar 
inför disputationer, skriva kommentarer 
till okända personers mer eller mindre 
hopplösa artiklar, redigera antologier och 
tidskriftsnummer. Det ger inget klirr i 
kassan och inte heller mycket poäng i ci
teringsindex (och därmed mer klirr). Men 
utan dessa hjälpande handtag, denna mo
raliska gåvoekonomi, stannar forskning 
som kollektiv verksamhet av. Att inse att 
också det slitsamma, ointressanta arbete 
som görs för det gemensamma bästa är 
nödvändigt – och dessutom bra för det 
egna tänkandet – är en viktig del av in
skolningen i akademins habitus (se John
son 2005).

Det för oss till en sista paradox, om 
emotionernas viktiga roll i vad som rim
ligen förmodas vara det analytiska och ra
tionella tänkandets högborg. Dessutom är 
dessa känslor paradoxala. Uppenbarligen 
gillar tidskriftens författare sin verksam
het. De är stolta över de många, ofta osyn
liga, handlag som de över åren lärt in och 
som finns (im)materialiserade i semina
riekulturer, akademiska rutiner och ritua
ler, förväntningar och belöningar. Dock 
dominerar i texterna ett annat tonläge.

Det verkar vara jobbigt att vara akade
miker. Bara Bengt Olle Bengtsson tycks 
uppleva glädje och tillfredsställelse i det 
akademiska hantverket i sig. Övriga blir 
glada om artikeln accepteras eller semina

riediskussionen lyfter. Men i övrigt är 
man kluven. Maktrelationer, hierarkier, 
gränsdragningar tycks mer eller mindre 
uppenbart vara ingrodda i akademin. Att 
hantera dem ingår i de mentala och prak
tiska handlag som också måste läras in. 
Dagens akademiska vardag kännetecknas 
av känslomässiga berg och dalbanor – 
och värre tycks det bli!

Vi verkar idag i Sverige och annorstä
des överge den tillvaro där ”sociological 
man” styrde inom akademin, hen som 
motiverades av den CUDOSnormativitet 
som Mats Benner lyfter fram och som i 
varje fall ideologiskt antogs känneteckna 
den högmoderna forskningsverksamhe
ten. Då var oegennytta och gemensamhet 
honnörsord (om än ej alltid verklighet). 
Nu inträder vi i stället i ett skede där ”eco
nomic man” får och ska breda ut sig inom 
akademin. Nu ska konkurrens och indivi
duell vinstmaximering gälla, i New Public 
Managements spår – var och en sin egen 
entreprenör! Marie Cronqvist ser dokto
randernas seminariedeltagande, och där
med det kollektiva ansvarstagandet, 
minska när varje doktorand ska producera 
snabbt och mera, och individuella studie
planer och kursläsande tar över. Olof Sun
din visar på narcissismen i citeringsma
skineriets och publiceringshetsens spår 
liksom på läsandets snuttifiering på web
ben. Mats Benner lyfter fram den ständigt 
närvarande rankningens och de otydliga 
och motsägelsefulla nya normernas frä
tande på det akademiska egot. Här och i 
övriga artiklar ges moraliska diagnoser 
och även, direkt och indirekt, preskriptio
ner för vad som bör känneteckna det goda 
akademiska livet.

Mot denna verklighet – eller verklig
hetsbild – kan man anlägga moteld. För 
att anknyta till titeln på en dokumentär
film om Pierre Bourdieus akademiska liv: 
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La sociologie est un sport de combat – socio
logi är en kampsport! Och kanske inte 
bara sociologi. Alltså: Upp till kamp för 
de goda akademiska handlagen, för ny
fikenhet, ihärdighet och gemensamt an
svars tagande, för kunskap och kritiskt 
tänkande! Kanske är det en strid mot vä
derkvarnar. I vilket fall är den nödvändig 
för att bevara en värdig och värdefull aka
demisk vardag. Så kan man också tolka 
detta tidskriftsnummers budskap.

Noter

1 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.
 phtml?filenr=1/9/16.html (21 januari 2014).
2 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.
 phtml?filenr=1/93/139.html#HANDLAG
 (21 januari 2014).
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Summary

Afterthoughts: Paradoxes and Moralities
(Eftertankar: paradoxer och moraliteter)

The article highlights themes and paradoxes found 
in the issue’s articles about everyday academic 
“savoirfaire”. One paradox concerns the oxy
moronic character of the topic: is academic savoir
faire to be seen as handson theory or as theoreti
cal sleights of hand? The second paradox depicts 
academic life and routines as both intensely indi
vidual, even narcissistic, and social and altruistic. 
A third paradox concerns the high prevalence – 
and even necessity – of emotions in what are sup
posed to be rational academic practices and envi
ronments. These paradoxes can be seen as con 
taining an implicit moral diagnosis of the current 
state of affairs within Swedish academia.

Keywords: paradoxes, morality, academic
savoir-faire, individual/collective, emotions/ 
rationality.

Boel Berner, professor, Department of Thematic 
Studies – Technology and Social Change, Linköping 
University, Linköping, Sweden.
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Kom igen, nu kör vi, drick 
lite vatten, sen klättrar vi på 
varandra. Kom ihåg, ge max 
nu och söla inte, nu ökar vi 
pulsen och tempo på full gas 
och tar ut det sista vi har i 
blodet och köttet.1

Så kan det låta under ett ty
piskt träningspass i Renyi 
Umeås budolokaler. Det luk
tar svett när jag går nerför 
trapporna vid Västra Espla
naden till gymmet. Här 
trängs cirka femton 
kampsportare för att träna i 
kampsporten ”mixed martial 
arts” (MMA).

Utpumpad sitter jag och 
vilar i pausen tillsammans 
med Eli, en av mina tränings
kamrater, som blivit en nyc
kelinformant under mitt fält
arbete det senaste året. Under 
tre år har jag bedrivit del
tagande observation bland 
kampsportare genom att an
vända min egen kropp som 
ett verktyg för att inifrån lära 
mig hur MMA fungerar. 
Den norske etnologen Geir 
Øygarden (2000), som skri
vit en avhandling om boxare, 
kallar detta arbetssätt för 
”fullkontaktsociologi”.

Genom att närma mig mi 
na träningskamrater kropps
ligt inkännande har jag utar
betat min fältarbetsmetodo
logi, en ”autofenomenologisk 
etnografi” (Stenius 2012:85). 
Att bedriva den här sortens 
forskning innebär att försöka 
komma bort från förutfattade 
idéer om våld och maskulini
tet i relation till MMA. I 
stället utsätter jag min egen 
kropp för MMA och får där
igenom direkt kunskap om 
kampsporten (Stenius 2012, 
se också Chang 2008 och 
Meleney & Young 2005).

I min avhandling undersö
ker jag hur våld och maskuli
nitet formeras inom MMA
sporten. För mig som etnolog 
har fältarbetet varit en fysiskt 
ansträngande upptäcktsresa 
med syftet att förstå hur ut
övarna ser på och utövar 
kroppsligt våld i den här 
kampsportskulturen. Detta 
våld, den fysiska kollisionen 
mellan två kombattanter, 
skildrar jag utifrån utövarnas 
egna upplevelser och erfaren
heter, som de har förmedlats 
till mig genom ord och 
kroppsspråk.

Vad innebär MMA?

Detta är en sport som väcker 
starka känslor, både av upp
skattning och ogillande. Inte 
minst har den mött kritik och 
massivt motstånd från medi
cinskt håll. Detta har gjort 
det svårt att som kulturfors
kare undersöka MMA på ett 
förutsättningslöst sätt. Strä
van att förstå sporten kan på 
sina håll tolkas som att man 
tar de våldsamma sidorna av 
den i försvar. Men MMA är 
faktiskt mer än bara våld.

”Att vara MMAfighter är 
att konsumera kroppar”, sä
ger Eli under ett tränings
pass. Varje tisdag kommer 
han hit till Renyis gym för att 
”käka och bli käkad och dela 
mandomen och gemenskapen 
tillsammans”. I pauserna sit
ter vi och samtalar om våld, 
disciplin och elit idrott. Eli är 
32 år, professionell fighter 
och har kontrakt med UFC 
(Ultimate Fighting Organi
sation) i USA, där han tjänar 
cirka 8 000 dollar per match. 
Dessutom tillkommer 50 000 
dollar i bonus, för bästa per
formance. Eli har vunnit en 

Antecknat

I samhället är vi fångade, men i buren är vi fria
Om kampsporten MMA, killar och ”kickar”
Av MAgnus stenius
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bonus och kunde därmed 
fortsätta träna professionellt 
på heltid.

Eli är inne på sitt sjunde år 
som kampsportare. Han för
står dem som kritiserar 
MMA för att vara brutal, 
men tror att det handlar om 
okunskap. ”Vi slår inte ihjäl 
varandra.” Tvärtom menar 
han är det en idrott som är 
full av respekt och ödmjuk
het. ”Sporten går faktiskt ut 
på ett ’samtycke’, där vi kör 
med rent spel.” Denna idé 
kring ”rent spel” betonar 
kraftmätningen mellan unga 
män, där både sinnelaget och 
den atletiska kroppen ska 
disciplineras genom hård trä
ning.

I sin mest utpräglade form 
är MMA en hårt regelstyrd 
integrering av kroppsliga 
upplevelser kämpar mellan. 
Man tävlar under överinseen  
de av domare i en åttasidig 
bur, oktagonen, och utan 
hjälm. Reglerna är tydliga. 
De innefattar att man får 
strypa sin motståndare i ”sub
mission choke holds”. Vidare 
får man vrida varandras ar
mar och ben ur led. Det är 
också tillåtet att använda 
slag, sparkar och knän samt 
armbågar. Det man inte får 
göra är att slå varandra i bak
huvudet, knäa en motstån
dare som ligger ner, slå mot 
genitalierna, peta i ögonen, 
dra i håret eller ta tag i 
kroppsöppningar.

En stor del av matcherna 
består av brottning. Ibland 
liknas MMA vid ett parti 
schack, ”det är som att för
söka sätta motståndaren i 

matt”, säger Tor Troeng som 
är en av Sveriges mest kända 
UFCfighters. ”Man försöker 
hitta en taktik, en strategi 
och sina positioner för att 
identifiera motståndarens 
svaghet. Visst, det kan se 
obehagligt ut, men det är 
egentligen en bild som inte 
stämmer med verkligheten.”

Före varje match under
söks varje fighter av en läkare 
och vägs för att placeras in i 
rätt viktklass. Eli talar om 
invägningsprocessen som en 
central funktion inom spor
ten, ”det gör att vi alla till
sammans tar ansvar för vår 
idrott”. Dessutom måste 
MMAförbundet i Sverige 
godkänna var och en av de 
tävlande innan de går in i bu
ren.

Från dödsgala
till idrottsgala

MMA fick sitt genombrott 
1993 genom organisationen 
UFC i delstaten Colorado, 
USA. Där arrangerades en 
turnering av den brasilianske 
familjen Gracie. Rorion Gra
cie, huvudtränaren, ville be
visa att hans kampsportstek
niker (Brasilian Jiujitsu) do
minerade över alla andra for
mer av mänskligt kroppsför
svar. Där fanns en sumo
brottrare, en kickboxare, en 
streetfighter och så Roycie 
Gracie, som var totalt över
lägsen och chockade alla ge
nom att med till synes enkla 
medel låsa fast och brotta ner 
sina kombattanter och där
efter strypa ut dem. Den nya 

sporten MMA var född. Det 
speciella med den kan sägas 
vara att den mixar olika 
kampsportsstilar från hela 
världen.

MMA, som i Sverige länge 
var en okänd kampsport och 
från början gick under den 
japans ka termen ”shoot” 
(dyka) blev på kort tid ökänd, 
efter att kvällstidningarna i 
mitten på 2000talet rap
porterade om ”dödsgalor” i 
Solnahallen (se Expressen 27 
september 2004). På senare 
tid har detta dramatiska syn
sätt nyanserats och Expressen 
har numera en egen MMA
avdelning på sportsidorna, 
där man regelbundet rappor
terar från matcher och galor 
världen över. Sporten växer. I 
nästan varje stad i Sverige 
exis te rar det nu MMAklub
bar, som tillhör Svenska Budo 
och Kampsportsförbundet 
och därmed också Svenska 
Riksidrottsförbundet.

Det största genomslaget 
för MMAsporten kom för 
två år sedan i samband med 
att UFCfightern Alexander 
”The Mauler” (stridsyxan) 
Gustafsson gick en match i 
Globen 2012. Arenan blev 
helt utsåld på bara några tim
mar och under kvällen den 14 
april kämpade The Mauler 
mot brasilianaren Thiago 
Silva. Det blev succé med 
vinst och kännedomen om 
MMA spred sig via sportsi
dorna. Nu uteblev ramaskrina 
i medierna.

I årets idrottsgala inter
vjuades Alexander Gustafs
son av programledaren för 
SVT i direktsändning där 
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man inför alla gäster på stor
bildskärmar visade upp delar 
av hans titelmatch mot ame
rikanen Jon Jones. Det blev 
tydligt att Alexander Gus
tafsson, i likhet med andra 
elitidrottsmän i Sverige, 
framhölls som en förebild för 
unga idrottsutövare. MMA
sporten fick komma in i fin
rummet, från att tidigare 
bara existerat i undangömda 
hallar och källarskrymslen.

Varför MMA?

En fråga jag ställt under av
handlingsarbetet är varför 
många unga män ägnar sig åt 
denna krävande sport. Ett 
svar är att den ger dem något 
som de inte får någon annan
stans. Till skillnad från i 
samhället utanför buren som 
med lagar, regler och tabun 
förbjuder människor att an
vända våld, erbjuder MMA 
ett utrymme där utövarna 
 tillåts ”spöa skiten” ur var
andra under ordnade former. 
Våldet inom MMA kan vis
serligen te sig okontrollerat, 
men i själva verket är sporten 
omgärdad av en välstrukture
rad säkerhetsapparat. Den 
utövas i ett slags panoptikon
system, som gör att minsta 
avvikelse från reglerna och 
överenskommelserna bestraf
fas (jfr Stenius 2014).

I ett av våra samtal säger 
Eli att han ”älskar MMA”, 
den får honom att känna att 
han lever intensivt i en annars 
monoton tillvaro.

Det är samma visa, plugga, 
festa, vecka ut vecka in. 

MMA har fått mig att venti
lera ut mitt inre, jag kan 
släppa vardagen. I buren är vi 
fria, ja rena, det är utanför 
den i samhället man är in
låst.

Jag frågar varför han tror att 
MMA har fått en sådan ge
nomslagskraft i vår tid.

Killar behöver någonting 
mer, du vet, det är Sverige, 
jämställdhetens högborg, 
ingen vet vad vi vill eller vart 
vi ska eller vad som förväntas 
av oss längre, hur man blir 
man eller växer upp. Det är 
tack vare sporter som MMA 
som många män får utlopp 
för sina aggressioner och kan 
bli av med sina inre demoner.

Eli är förstås inte ensam om 
den här föreställningen om 
killar som ”naturligt” aggres
siva och i behov av att kanali
sera inre demoner. Den kan 
ses som ett sätt att legitimera 
mäns ”okontrollerade behov” 
av att få ut sina fysiska kraf

ter utanför kroppen (jfr Sund 
2007). Här utgör MMA en 
kulturell arena där denna 
form av maskulinitet är till 
låten och även hyllas.

 Det finns också en viktig 
emotionell dimension i 
kamp sporten. Att kämpa i en 
bur tillsammans på lika vill
kor, med en domare på plats 
inför en publik och i en 
idrottshall, skapar en kraft
full upplevelse – som att gå 
på en rockkonsert (Stenius 
2011:89). Det är en extremt 
både fysisk och känslomässig 
kick och uppvisning av kon
sten att hantera smärta som 
publiken får ta del av.

I kontrast till de våld
samma holmgångarna i buren 
och den upphetsade stäm
ningen under matcherna kan 
man konstatera att MMA
sporten ändå är en relativt 
säker miljö för sina deltagare. 
I mitt fältarbete har jag kun
nat observera hur kampspor
tarna skapar en kultur där 
våld tillämpas under mycket 

Magnus Stenius (överst) ses här träna grappling(brasiliansk brottning) 
med en av sina deltagare i studien. Foto: Ivan Minjic.
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kontrollerade former i en 
strikt reglerad miljö, där dis
ciplinerade och vältränade 
utövare visar upp sina kropps
liga förmågor i oktagonen.

Not

1 Renyi kampsportsklubb.
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Summary

In the Society we are Locked Up 
but In the Cage we are Free
(I samhället är vi fångade
men i buren är vi fria)

This article is about the rela
tively new combat sport mixed 
martial arts (MMA). The focus 
is on how the practice emerged 
and, how it has developed over 
time. Most of all, however, it is 
centering on the kinds of atti
tudes that have been projected 
onto the sport by nonpracti
tioners. It is based on an ethno
graphic fieldwork that has been 
carried out over several years. 
Yet it is specializing on the con
versations that I have had in the 
gym with one particular inform
ant, who also happens to com
pete professionally in the UFC. 
In the article I argue that in 
MMA a special sort of freedom 
is produced which allow fighters 
to act semi independent of out
side societal demands.

Keywords: body, ethnography, 
martial art, MMA, performance 
studies, sport, violence.
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Friedrich Kittler, Nedskriv-
ningssystem 1800 • 1900. Med 
förord av Tommy Andersson, 
Otto Fischer & Thomas 
Götselius. Översättning av 
Tommy Andersson. Göte-
borg: Glänta produktion, 
2012.

Hur formar medier den kul-
tur vi lever i, och hur beroen - 
de är vi egentligen av olika 
mediala förutsättningar?

Vår tids förhållningssätt 
till texter och olika mediefor-
mer ställer många intressanta 
frågor på sin spets. Är vi pro-
dukter av ett redan överspelat 
”nedskrivningssystem”? Är 
skriften på väg att marginali-
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seras som medium på bekost-
nad av de nya audio visuella 
teknikerna? Har skrivandet, 
läsandet, grund bultarna för 
den kulturella och intellek-
tuella identiteten, som vi så 
länge tagit för given, nu spe-
lat ut sin roll, eller ser vi inte 
vad det är som reflekteras av 
dagens nedskrivnings system? 

Den tyske mediefilosofen 
Friedrich Kittler (1943–2011) 
har på ett inträngande vis och 
med ett alldeles eget idiom i 
ett stort antal texter disku-
terat och ref lekterat utifrån 
dessa utgångspunkter. Han 
definierar ett medium som en 
teknologi som förmår att 
lagra, vidarebefordra och be-
arbeta information, eller för 
att vända på det: information 
kan bara tänkas i samband 
med medier. Det innebär i en 
förlängning att själva tänkan-
det inte kan uppfattas som 
fristående i förhållande till de 
materiella betingelserna. En 
av Kittlers grundtankar är att 
vi sällan, oavsett vad vi tän-
ker eller skriver, står helt fria 
från de medieformer som 
möjliggör just tänkandet och 
skrivandet.

Med docentavhandling en 
Aufschreibesysteme 1800 •1900 
(som utkom 1985 och nu fö-
religger i svensk övers.) eta-
blerade sig Fried rich Kittler 
inom litteraturvetarskrået 
som en av det sena 1900- 
talets mest originella tänkare 
och medieteoretiker. Boken 
ses redan som en kontrover-
siell klassiker och en grund-
läggande skrift för den me-
diehistoriska vändningen 
inom humaniora under det 
inledande 2000-talet.

I Foucaults efterföljd, me-
nar han (under det att han 
förbinder diskursteori à la 
Foucault med mediehistoria) 
att det är först med vår tids 
medier, med det digitala in-
formations- och kommuni-
kationssy stemet, som gamla 
medier görs synliga som just 
medier.

Nedskrivningssystem 1800 • 

1900 är ett i f lera avseen- 
den banbrytande och teore-
tiskt mångfrestande arbete 
där Kittler sammanfattar sina 
tankar kring medier och 
makt. I stället för att i bokens 
första del, med rubriken 
”1800”, pliktskyldigast utgå 
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från romantiken diskuterar 
han kring det tidiga 1800- 
talet som ett informationssy-
stem baserat på skriften och 
de praktiker som omger den. 
På liknande sätt gör han i bo-
kens andra del ”1900”, där 
han i ställer för att diskutera 
ismerna omkring sekelskiftet 
1900 låter diskussionen om 
modernismen handla om ti-
dens experimentella psykove-
tenskaper som grammofonen, 
filmen, fonografen och skriv-
maskinen.1

Det var en ny slags teori-
arkitektur som Kittler lade på 
bordet, och det var ett i 
många stycken krävande 
akade miskt arbete som först 
efter en utdragen process med 
nio inblandande sakkunniga 
kunde godkännas. Dessför-
innan hade Kittler fått skicka 
in ett förklarande – men ald-
rig tryckt – förord i avsikt att 
tydliggöra syftet med av-
handlingen. Han redogör här 
för arbetets teoretiska förut-
sättningar och den princip-
diskussion om litteraturens 
mediala villkor som är av-
handlingens huvudsakliga 
frågeställning.2

Förordet finns nu återgivet 
i medietidskriften Zeitschrift 
für Medienwissenschaft (april 
2012), tillsammans med ut-
låtandena från betygsnämn-
dens sakkunniga. I sanning 
en intressant läsning!

 Om den inte alldeles själv-
klara boktiteln ”Nedskriv-
ningssystem” skriver Kittler 
själv i sitt förord: ”I fokus står 
alltså texter på deras rena exi-
stensnivå, inte främst i form 
av det som de betyder eller 

beskriver, återspeglar eller 
kritiserar. [. . .] En vetenskap-
lig textanalys gör emellertid 
klokt i att rikta uppmärk-
samheten mot den materiella 
 basen information, eftersom 
läsningen för den också utgör 
ett forskningsämne och inte 
någon självklarhet. Nyktert 
betraktat är böcker ansam-
lingar av tryckta ord. Och 
under de villkor som gäller i 
en samtid med helt andra 
data bearbetningstekniker än 
böcker är den mest angelägna 
frågan vad orden presterar 
och vad de inte presterar, 
vilka regler som gäller vid 
nedskrivningen och lagringen 
av dem, vilka regler som 
 gäller vid läsningen och tolk-
ningen av dem. Målet är ett 
utkast till organisationsplan 
för det informationsflöde 
som vi kallar litte ratur, angi-
vandet av de enskilda instan-
ser och positioner som sam-
mankopplats enligt [Claude] 
Shannons schema källa/ 
avsändare/kanal/mottagare: 
vem upp träder som källa – 
alltså vem får ett språk genom 
texterna – och vem uppträder 
som textförvaltare eller -ut-
tolkare – allt så vem låter käl-
lan komma till tals? Detta, 
och inget annat, är titeln 
nedskrivningssystem tänkt 
att be tyda.”3

Kittler diskuterar i sitt ar-
bete kring texters status som 
lagrings- och överföringsmo-
deller. Goethe och Nietzsche 
får tjäna som klassiska exem-
pel eftersom deras texter som 
”nedskrivningssystem” leder 
vidare till en aldrig sinan - 
de produktion av andra, nya 

sekundära texter i nya me-
dier.

Mediernas historiska ut-
veckling skapar ramar för vad 
som är möjligt att erfara och 
skriva. I det tidiga 1800-talet 
var det Goethes penna som 
var spetsteknologin, och den 
hermeneutiskt inriktade lit-
teraturen kunde intressera sig 
för diktarnas tänkande och 
tänkarnas texter. När en ny 
läspedagogik tog kontroll 
över alfabetet kunde roman-
tiska poeter utvinna hallu-
cinatoriska bilder och texter 
ur tryckta dikter. Kittler ser 
Goethe som en funktion av 
Centraleuropas alfabetisering 
och att det självmedvetande 
som utmärker hans skrift-
praktik, inte är något annat 
än resultatet av nya lagrings-
former. Länge var litteratur-
vetaren/forskaren blind för 
materialiteten hos sina forsk-
ningsprojekt.

När så skriftens urgamla 
monopol cirka 100 år senare, 
omkring 1900, hotades av 
nya fysiska medier som fil-
men, telegrafen, fono grafen 
och skrivmaskinen blev sam-
tidigt även böckernas tekno-
logiska status mer uppenbara. 
Det rådande ”nedskrivnings-
systemet” vältes över ända. 
När filmen och grammo-
fonen började lag ra verkliga 
bilder och röster vid förra se-
kelskiftet avslöjades litteratu-
ren som teckenskrift och mo-
dernismen var ett faktum.

Och drar vi ut detta till i 
dag när datorernas numeriska 
kod förvandlat alfabetets 
bokstäver till ett f limrande 
gränssnitt, uppstår frågan om 
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vi faktiskt kan säga att det är 
vi som skriver? Där makten 
tidigare upprätthölls och ut-
övades genom själva skriften, 
så är skriftpraktiken nu över-
lämnad till maskiner som gör 
jobbet, menar Kittler.

Friedrich Kittler har med 
fog kallats den siste littera-
turvetaren – en slags rebell. 
Han har placerat sig vid sidan 
om, någon har även menat 
långt bortom, det egna äm-
nets tradition. Hans genea-
logiska ambitioner, där han 
velat frilägga de dolda histo-
riska förutsättningarna för 
den disciplin där det egna 
tänkandet haft sin grund, har 
fört honom vidare i forsk-
ningen kring de mediehi-
storiska perspektiv som blev 
hans signum. Han blev också 

följdriktigt med tiden profes-
sor i estetik och mediehisto-
ria vid Humboldtuniversite-
tet i Berlin.

Det är en inte alltid lätt- 
tillgänglig framställning som 
Kittler lägger fram – han 
prövar verkligen sin läsare, 
och pockar på uppmärksam-
het. Men han är konstruktivt 
kritisk, ständigt analyseran - 
de, diskuterande, ifrågasät-
tande, men mycket mer väg-
visare än profet, och den illu-
sionslöshet han ibland kan 
uppvisa ger läsaren möjlig-
heter att själv ref lektera över 
mediers materiella förutsätt-
ningar och kulturyttringars 
betydelser och innehåll; man 
inbjuds på ett tilltalande vis 
till en långsam närläsning 
och till att bli medverkande 

i en stimulerande, spännan- 
 de och svindlande diskussion 
kring mediers makt och 
form.

Efter Friedrich Kittler är 
världen sig inte längre lik, 
vanliga begrepp som medier, 
texter och makt och för den 
delen nya begrepp som ”ned-
skrivningssy stem” har för 
överskådlig tid fått nya inne-
börder.

Noter

1 Se under rubriken ”Mediehi-
storiskt bibliotek” på Glänta 
pro duktions hemsida: glanta.
org.

2 Friedrich Kittlers tidigare 
otryckta förord finns mycket 
förtjänstfullt återgivet i ett 
kommenterat urval i svensk 

En skrivmaskin av märket  Imperial 2 från 1900-talets början, ännu i fullt dagligt bruk år 2014. Man kan ju 
undra om dagens Mac:ar kommer att fungera om hundra år? Foto: Josef Jacobsson-Lindh.
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översättning på Glänta pro-
duktions hemsida (hämtad 
2014-04-11) under rubriken 
”Mediehistoriskt bibliotek”: 
glanta.org.

3 Ibid.
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