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Förord 

Att skriva en uppsats om förmedling av vetenskaplig kunskap blev intressant för mig efter att jag 

under tre år på en utbildning, som jag uppfattar som ‘förmedlingsinriktad’, kämpat med att försöka 

hitta sätt att offentliggöra, förklara, och presentera de arbeten som jag genomfört i utbildningens 

teoretiska moment. I dessa förmedlingar, på utbildningen kallas de gestaltningar, konfronteras man 

hela tiden med målgruppstänkandet och med den eviga frågan om den tänkta publikens 

förförståelse. I det praktiska arbetet med gestaltningarna har jag och andra provat en mängd 

lösningar på dessa problem. Från snäva målgrupper med högt specialiserade kunskapsområden, 

och därmed en mycket speciell förförståelse, till gestaltningar med en mer masskommunikativ 

ambition där frågan om förförståelsen blir ett större problem. Frågan om förförståelsen är inte bara 

ett praktiskt problem i själva arbetsprocessen utan också ett etiskt problem. Frågan om hur mycket 

man kan förutsätta att en publik vet om en speciell fråga leder ofta in på en mer eller mindre 

ideologisk diskussion om allmänbildning, utbildning och dylikt. Att under- eller överskatta sin 

publik kan inte bara leda till att gestaltningen förlorar sin berättande och/eller underhållande 

dimension, det leder också in i tankebanor som kan beskrivas med uttryck som publikförakt, 

elitism och så vidare. 

 

Frågan om förmedling av vetenskaplig kunskap är inte bara en fråga för den enskilde utövaren av 

vetenskaplig eller förmedlingsinriktad verksamhet, den är betydligt större än så. Exempelvis finns i 

Sverige den så kallade högskolornas tredje uppgift: ”Högskolorna skall också samverka med det 

omgivande samhället och informera om sin verksamhet”1, som innebär att de enligt lag måste 

informera om sin verksamhet. Samtidigt handlar det om ett intresse från vetenskapen själv. En av 

många som tagit upp frågan och pekat på dess betydelse är den franske sociologen Pierre 

Bourdieu: ”En av forskarnas uppgifter, inom humaniora framför allt – och kanske allra mest inom 

samhällsvetenskaperna – är att göra sina forskningsresultat tillgängliga för alla.”2 Så frågan är 

inte så mycket om denna förmedling av information och kunskap är viktig, det är nog de flesta 

ganska överens om att den är, utan frågan gäller hur. Vem har rätten att förmedla den kunskap som 

produceras av vetenskapliga institutioner och vad är det i denna produktion som bör lyftas fram 

och presenteras för de stora publikerna, och vem ska se till att det sker? Frågorna om hur en 

förmedling av kunskap ska gå till är många och det är kring dessa frågor som detta arbete kretsar. 

                                                 
1 Högskolelagen (1992:1434) ändring SFS 1996:1392 
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Problemområde och läsanvisningar 

Den här studien syftar till att försöka närma sig frågan om förmedling av vetenskaplig kunskap till 

en större publik. Uppsatsen bygger på ett diskursanalytiskt perspektiv. Det innebär att jag försöker 

närma mig mitt problemområde utifrån antaganden om att språket både beskriver och formar den 

verklighet vi rör oss i och att språket därigenom skapar olika betydelsesystem, diskurser. Och att 

diskurserna konkurrerar med varandra om rätten att beskriva verkligheten. I min undersökning 

kommer problemet att undersökas genom att jag konstruerar två diskursordningar (den 

vetenskapliga och den publikt förmedlande). Dessa två diskursordningar, som fungerar som 

beskrivningar av de som producerar och de som förmedlar vetenskaplig kunskap som två olika fält, 

är tänkta att kunna säga något om hur inomvetenskapliga aktörer förhåller sig till publika 

förmedlingar av vetenskapligt producerad kunskap. Detta i sin tur bygger på ett antagande om att 

jag genom att titta på den respons som kommer från den vetenskapliga diskursordningen kan säga 

något om kunskapsförmedling i ett större perspektiv. När begreppet kunskapsförmedling används i 

texten är det denna typ av förmedling: en förmedling av vetenskapligt producerad kunskap till en 

stor publik, som avses. Kunskapsförmedling handlar alltså inte om undervisning, pedagogiskt 

inomakademiskt material eller dylikt. 

 
Den koppling mellan kunskapsförmedling i stort och den undersökning jag gjort bygger på en 

antagen process som jag dock inte tror förekommer empiriskt, åtminstone inte i en så enkel och 

okomplicerad form. Men jag anser ändå att den är relevant för att förklara den här studiens 

uppkomst och intresseområde.  För att kunna förklara de förutsättningar och tankar som ligger 

bakom den här studien följer här en kort genomgång av denna process och hur den är tänkt att 

beskriva förmedlingen av vetenskap till en större publik. Det är naturligtvis viktigt att påpeka att 

denna process, eller modell om man så vill, inte är undersökt eller utredd. Den ska snarare ses som 

en modell för att beskriva hur jag valt att angripa mitt ämnesområde. 

Modellen består av de två aktörerna (den vetenskapliga och den publikt förmedlande), deras 

produkter (en kunskapsprodukt och en publikt förmedlande produkt) samt en större publik. 

Tanken är att en kunskapsprodukt först skapas och sedan möter den större publiken i en process 

som består av tre steg: 

 

[1] I den vetenskapliga diskursordningen produceras kunskap och en kunskapsprodukt skapas. [2] 

Denna kunskapsprodukt tas in i och behandlas av den publikt förmedlande diskursordningen som 

anpassar den till en större publik. Resultatet av detta blir att kunskapsprodukten blir en publikt 

förmedlande produkt. [3] Den publikt förmedlande produkten offentliggörs för att möta en större 
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publik. 

 

Från början var mitt intresseområde hela denna process och min ambition var att kartlägga och 

diskutera hur den ser ut, hur den egentligen påverkar det vetenskapliga materialet, vilken betydelse 

processen har för vetenskapens ställning i samhället i stort och en hel del annat. Men eftersom jag 

ganska snart upptäckte att modellen snarare fungerade som ett sätt att beskriva mitt 

problemområde valde jag att, istället för att försöka bevisa och diskutera modellen i sig, låta den 

stå som utgångspunkt för mitt sätt att närma mig förmedlingen av vetenskap. Därför kompletterade 

jag modellen med ett fjärde steg: [4] vetenskapen reagerar på och resonerar kring de publikt 

förmedlande produkterna. Och det är detta steg som utgör fokus i min undersökning. Jag anser att 

jag genom att undersöka vetenskapsförmedling ur ett inomakademiskt perspektiv får möjligheten 

att undersöka hur den vetenskapliga diskursordningen genom sina aktörer väljer att förhålla sig till 

publikt förmedlad vetenskap. Tanken på att kunskapsproduktion och publik förmedling kan ses 

som två olika diskursordningar gör alltså att jag kan skilja på förmedling och produktion av 

vetenskap, vilket medför att jag får tillgång till de verktyg jag behöver för att närma mig mitt 

intresseområde.  

 
Själva uppsatsen börjar med en kort presentation av mitt material, som består dels av debatten 

kring författaren Herman Lindqvists bokserie Historien om Sverige dels av Lawrence M. Krauss 

bok Fysiken i Star Trek, och hur jag valt ut just dem. Därefter kommer de teoretiska 

utgångspunkterna som tar sin grund i ett diskursanalytiskt perspektiv. Dessa följs av en 

presentation av vetenskapens förutsättningar och de tankar och regler som ligger till grund för dess 

kunskapsproduktion i avsnittet ”Vetenskapen som diskursordning”. Jag kommer även, i kapitlet 

”Den publikt förmedlande diskursordningen”, att titta på de praktiker som syftar till att ‘översätta’ 

dessa kunskaper till masskommunikativa produkter. Detta för att jag ska kunna närma mig frågor 

kring kunskapsproducentens förhållande till kunskapsförmedling.  

   Därefter kommer jag att i ”Analys och resultat” låta mina empiriska textbaserade exempel möta 

det teoretiska ramverket och därigenom närma mig en skiss över förhållandet mellan 

kunskapsproduktion och kunskapsförmedling. Detta är tänkt att tydliggöra tendenser till vad som 

gillas och ogillas utifrån kunskapsproducentens perspektiv, på ytan handlar diskussionen mycket 

om vad som är giltig kunskap och vad som är sant men samtidigt är det lika mycket en kamp om 

tolkningsföreträde och positioner. Dock måste jag redan nu slå fast att det här inte är en uppsats om 

personliga relationer, de individer som förekommer i uppsatsen gör det i egenskap av 

representanter för de traditioner och/eller fält de tillhör. De uttalar sig alltså både i egenskap av 
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individer men också som representanter för fält och traditioner vars värderingar och praktiker 

påverkar deras uttalanden i mycket stor utsträckning. Detta blir extra tydligt om man betraktar hur 

de presenteras i samband med sina inlägg, de är inte bara individer, de är historiker, författare osv. 

Dessa epitet eller titlar talar om för oss att det inte är någon ’vem-som-helst’ som ger oss en 

ogrundad åsikt, det är en expert på området som hjälper oss att förstå och tolka det som sägs och 

sker omkring oss. Mitt fokus kommer alltså att ligga hos kunskapsproducenten och det är utifrån 

dennes perspektiv jag ska närma mig problemet. Jag kommer att undersöka kunskapsproducentens 

förhållande till kunskapsförmedling men även aktörer som representerar publikt förmedlande 

diskurser (detta gäller allra mest Herman Lindqvist) kommer att finnas med i det material som 

presenteras eftersom de så att säga utgör en av grunderna till forskarnas uttalanden.  

Jag anser att detta perspektiv kommer att ge mig möjlighet att utvidga diskussionen till att handla 

om kunskapsförmedlingens principer i ett större perspektiv.  

 

Syftet med den här uppsatsen blir alltså att försöka närma sig frågan om hur vetenskapligt 

producerad kunskap förmedlas till större, utomvetenskapliga, publiker. Intresseområdet kan sägas 

vara hela denna förmedling men med tyngdpunkt på att studera kunskapsförmedling med 

kunskapsproducenten i fokus snarare än förmedlaren. Syftet med att välja detta perspektiv är att jag 

vill undersöka den diskursiva kampen om de vetenskapliga tecknen som uppstår när ett 

vetenskapligt material presenteras för en utomvetenskaplig publik. Allt detta syftar ytterst till att 

jag vill närma mig frågor kring kunskapsproducentens förhållande till kunskapsförmedling. 

Uppsatsen är tänkt att göra detta genom att beskriva och definiera kunskapsproduktion och publik 

förmedling som två olika diskursordningar samt undersöka sambandet mellan dessa två genom två 

exempel. 

Frågeställning 

Uppsatsens frågeställning kan nu formuleras som en fokusering och sammanfattning av den mer 

övergripande bild som hittills givits. Min uppsats syftar till att kunna ge en ingång till hela det 

vetenskapsförmedlande problemet. Denna ingång anlägger ett perspektiv på det större 

problemområdet, utifrån frågeställningen: På vilket sätt reagerar och diskuterar vetenskapliga 

diskurser publika förmedlingar av ’deras’ kunskapsprodukter? (Jämför steg [4] i modellen ovan).    
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Material och urval 

De två exempel som används i den här uppsatsen är dels två texter i vilka aktörer inom den 

vetenskapliga diskursordningen tar upp produkter från den publikt förmedlande diskursordningen, 

samt de sammanhang som de förkommer i. Det ena exemplet är fysikern Lawrence M. Krauss bok 

”Fysiken i Star Trek” och det andra är historikern Peter Englunds recension i Expressen (940926) 

där han tar upp Herman Lindqvists ”Historien om Sverige. När Sverige blev stormakt”. 

Recensionen utgör min utgångspunkt i den diskussion som förs kring hela Lindqvists bokserie om 

den svenska historien. De två texterna är mycket olika varandra, det ena är en bok och det andra en 

recension, den ena tar upp en fiktiv TV-serie och den andra en bok som avser att berätta om något 

sant osv. Poängen är dock att de är olika men att båda ändå faller inom ramen för ’aktörer inom 

den vetenskapliga diskursordningen som reagerar på publika förmedlingar av deras respektive 

diskursers kunskapsprodukter’. Alltså gör urvalet av två mycket olika produkter att jag på ett litet 

material med en gemensam nämnare kan få tillgång till många olika parametrar som kan användas 

för att beskriva och förklara mitt problemområde. Detta leder dock i förlängningen till att jag inte 

kan värdera de olika parametrarnas värde eller betydelse sinsemellan eftersom jag endast valt att 

använda ett begränsat material. 

 

Det material som finns med i uppsatsen gör det i egenskap av att det har sitt upphov i den 

vetenskapliga diskursordningen. Det är viktigt att påpeka att texterna, samtidigt som de är 

författade av personer som skriver i egenskap av sina inomvetenskapliga positioner, är skrivna för 

en utomvetenskaplig publik. Man skulle kunna hävda att de exempel jag tar upp (Krauss bok och 

Englunds recension) båda är produkter som tillhör den publikt förmedlande diskursordningen, eller 

åtminstone någon form av utomvetenskaplig mediediskurs eller liknande. Jag hävdar dock att de 

tillhör den vetenskapliga diskursordningen, eftersom de är skrivna utifrån vetenskapliga positioner. 

Även om inte språket är vetenskapligt. Trots att de inte i sig är vetenskapliga produkter så ska man 

i det här fallet se dem som kommentarer från en vetenskaplig diskursordning riktade till en 

utomvetenskaplig sådan. 

Lawrence M. Krauss och Star Trek 

Det första exemplet som jag valde ut till den här uppsatsen, valde jag för att jag ville titta på 

förhållandet mellan Star Trek och teknik/naturvetenskap. Jag tyckte mig här se något som inte 

förkommer inom humanistisk/samhällsvetenskaplig vetenskap. Ett förhållande mellan vetenskap 

och populärkultur som präglas av ett ömsesidigt ’utnyttjande’ eller kanske snarare en symbios 

mellan de bägge parterna. För mig var detta ett exempel på en sorts ’popularisering’ av vetenskap 

   7 

  



som trots att den har uppenbara brister upplevs som övervägande positiv. Inom det vetenskapliga 

fältet tycks det i fallet Star Trek finnas en mycket stor entusiasm och en positiv inställning till vad 

TV-serien försöker göra och hur den framställer vetenskap. Valet kom därför att präglas av att det  

verkar finnas en positiv syn från en inomvetenskaplig aktör på en publikt förmedlande produkt. 

Hela frågan om huruvida det finns en skillnad i hur man ser på publika förmedlingar av sina 

kunskapsprodukter inom naturvetenskap/teknik och humaniora/samhällsvetenskap kom dock 

senare att kompliceras något eftersom jag valde att huvudsakligen fokusera på disciplinernas 

kunskapssyn. Att det blev just Krauss bok som jag använde för att involvera fenomenet Star Trek i 

min uppsats kom sig helt enkelt av att bokens titel och dess uppbyggnad på ett så tydligt sätt knöt 

an till mitt intresseområde. Bokens titel är ”Fysiken i Star Trek” och handlar, som titeln antyder, 

just om kopplingen mellan fysik och Star Trek, hur Star Trek använder sig av fysiken och hur 

’realistiska’ TV-seriens tolkningar är. Det konkreta exempel som jag tittar närmare på i analysen 

har jag valt för att belysa Krauss ’dubbla förhållande’ till Star Trek, han pendlar nämligen mellan 

att vara mycket positiv till Star Trek i sin helhet och att slå ner på detaljer i serien som han inte kan 

acceptera. Själva exemplet är intressant eftersom det på ett tydligt sätt beskriver fysikens 

förhållande till populärkultur i allmänhet och Star Trek i synnerhet. 

Peter Englund och Herman Lindqvist 

Det andra exemplet är debatten kring Herman Lindqvists bokserie ”Historien om Sverige”. 

Ett exempel jag valde  för att få en kontrast, eller motbild om man så vill, till vad som verkade vara 

ett ganska harmoniskt och konfliktlöst förhållande mellan fysiken och Star Trek. En ursprunglig 

tanke var att det andra exemplet skulle tillhöra en humanistisk/samhällsvetenskaplig tradition för 

jag ville få möjlighet att jämföra en objektiv kunskapssyn med en subjektiv (mer om dessa begrepp 

under ”Vetenskapen som diskursordning”). Valet föll på den debatt som inleddes 1992 och fördes 

som ivrigast 1994 när Herman Lindqvist gav ut sin bok ”Historien om Sverige – När Sverige blev 

stormakt” (del tre av tio i serien) som väckte starka reaktioner inom den svenska 

historiedisciplinen. Stort utrymme i pressen fick historikern och författaren Peter Englund som 

riktade skarp kritik mot vad han ansåg vara en osaklig, läsarföraktande och dålig bok. Främst 

gällde hans kritik hur Lindqvist behandlade sitt historiska material och vad det fick för 

konsekvenser för läsarna. Att jag valde detta exempel berodde mycket på att jag tyckte mig se att 

det liknade mitt första exempel i ganska många delar. Debatten handlade om en vetenskaps 

reaktioner på ett publikt förmedlande material, den diskuterade vetenskapens särställning gentemot 

andra former av kunskapsförmedling m.m. Men jag tyckte också att det fanns många intressanta 

skillnader. Dels finns inte något som helst tecken på den ’symbios’ som jag tyckte mig se mellan 

fysiken och Star Trek och dels har Lindqvists bok ett anspråk på trovärdighet som skiljer sig från 
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Star Treks. Sammanfattningsvis tyckte jag att exemplet med Lindqvist-Englund liknade mitt första 

exempel tillräkligt för att kunna jämföras i en analys samtidigt som jag tyckte att det skilde sig 

tillräckligt för att kunna ge analysen en ordentlig bredd. Det exempel som lyfts ur debatten är 

hämtat ur Peter Englunds recension av ”När Sverige blev stormakt” som jag tycker är en av de 

mest intressanta texter som producerades i debatten. Den är en relativt lång utläggning i vilken 

Englund beskriver vad han anser om det Lindqvist skriver, vad historia är, hur historiskt material 

bör hanteras m.m. Mitt utsnitt ur denna text är valt därför att jag anser att det belyser Englunds syn 

på hur värderingar som tillhör den vetenskapliga diskursordningen alltid måste överordnas de som 

tillhör den publikt förmedlande. Dessutom tycker jag att exemplet visar på hur Englund använder 

denna syn till att underkänna Lindqvists bok både som vetenskap och som publikt förmedlande 

produkt. Dock stöter man på en del problem när man som jag väljer att använda sig av exempel 

från den här debatten. Vad jag tänker på är främst två saker, dels att den konflikt som uppstått 

mellan Lindqvist och historiker (och andra) inte på något sätt är avslutad eller avgjord. Trots att de 

livliga diskussionerna startade i och med Lindqvists första bok 1992 så fortsätter det ömsesidiga 

missnöjet att frodas i de svenska tidningarna ännu när denna uppsats skrivs, och Lindqvist kommer 

inom kort att släppa den tionde och sista delen i serien om Sveriges historia. Det andra problemet 

är en direkt följd av det första, en debatt som pågått så länge och dessutom förts i offentligt i 

tidningarna ger i sig upphov till ett oerhört stort textmaterial. Det urval jag har gjort i detta material 

har jag gjort utifrån mina problemställningar och jag har gjort det därför att jag tycker att det 

belyser mitt problemområde. 
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Teoretiska utgångspunkter och metod  

I detta kapitel tar jag upp de teoretiska utgångspunkter, eller snarare de teoretiska verktyg, som jag 

använt mig av. De teoretiska verktygen har använts framför allt för att göra två saker: definiera de 

två diskursordningarna och genomföra själva textanalysen. De teorier och begrepp som tas upp i 

det här kapitlet kommer från lite olika håll och är sammansatta för att kunna säga något relevant 

om mitt material. Vad jag försökt göra är att skapa en egen uppsättning av teorier och begrepp som 

passar mitt syfte genom att använda mig av tidigare forskning. I denna process har en del av de 

begrepp som används i den här uppsatsen kommit att skilja sig från större sammanhang som de 

från början var en del av. De teoretiker som från början konstruerat dem har oftast gjort det i syfte 

att de ska passa in i de större teorier eller sammanhang som varit just den teoretikerns 

intresseområde eller undersökningsfält. När jag så lyfter dem ur sina ursprungliga sammanhang 

och in i ett nytt kan även betydelsen av och syftet med dem förändras. Detta är viktigt att ha i 

åtanke och jag kommer att försöka peka på hur det kan tänkas ha påverkat begreppen allteftersom 

jag tar upp dem. 

  

Inledningsvis vill jag ge en kort bakgrund till diskursanalysen eftersom jag hämtat en mycket stor 

del av min begreppsapparat och mitt sätt att arbeta ifrån olika diskursanalytiska riktningar. Både 

Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 

kan sägas utgöra olika riktningar inom diskursanalysen. De kategoriseringar och beskrivningar av 

ett större diskursanalytiskt fält som görs här kommer ursprungligen från Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips introduktionsbok till ämnet: ”Diskursanalys som teori och metod”.3 

Man kan säga att diskursanalysen bygger på Foucaults diskursbegrepp och ingår i en social 

konstruktionistisk tradition. Den har sina rötter i strukturalism och poststrukturalism och tar där 

avstamp i antagandet att språket används för att definiera verkligheten. Det handlar alltså om 

teoretiska inriktningar som fokuserar på språkets betydelse i beskrivningen och därmed också 

skapandet av den värld vi lever i, en utgångspunkt som innebär att verklighet och språk inte kan 

skiljas från varandra. Båda inriktningarna är också överens om att diskurserna är att betrakta som 

språkliga system, som sammanhang där tolkningarna av språket utgör en gemensam nämnare. En 

diskurs avgränsas från andra diskurser utifrån hur den beskriver världen och skriver in olika 

betydelser i språkets beståndsdelar. Diskursen är alltså det språksystem som vi verkar inom, och 

varje individ är del av flera diskurser. Det är också viktigt att se att diskurserna inte bör ses som 
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något som finns helt och hållet observerbart i samhället eller någon annanstans. De är i den här 

uppsatsen i första hand tänkta att användas som analytiska redskap. En form av inramning eller 

avgränsning för att skapa begrepp som kan beskriva det jag vill belysa i den här uppsatsen. Detta 

kommer att klargöras mer längre fram i det här kapitlet då jag går igenom konstruktionen av mina 

två diskursordningar. 

Diskursteori 

Med diskursteori menas i den här uppsatsen den form av diskursanalys som utvecklats och använts 

av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Deras ”Hegemony and Socialist Strategy” (1985) kan 

enligt Winther Jørgensen och Phillips sägas vara diskursteorins mest centrala verk, det är också de 

som använder namnet diskursteori om denna riktning inom diskursanalysen. Diskursteorin används 

främst i den här uppsatsen för att ge en inblick i hur diskurser är uppbyggda. Till detta är 

diskursteorin mycket användbar eftersom den ställer upp en mängd begrepp som syftar till att 

beskriva de olika delarna i diskurserna och hur de verkar.   

 

I beskrivningen av hur diskurserna fungerar kan man börja med att slå fast att alla tecken i språket 

är element, och att dessa element får sin betydelse genom artikulation. Artikulation ses som en 

process som strävar efter att binda element till en speciell betydelse och till varandra, för att skapa 

en typ av betydelsesystem. Dessa betydelsesystem är vad Laclau & Mouffe kallar diskurser. 

Element som har en fast betydelse kallas moment och diskurserna strävar efter att genom 

artikulation fastslå en betydelse för elementen för att göra dem till moment. Samtidigt som denna 

artikulationsprocess pågår så ligger det hela tiden i språkets natur att det inte är entydigt. Det 

lämnas alltid utrymme för alternativa tolkningar och vidare kan samma element beskrivas olika av 

olika diskurser. Resultatet blir en kamp där alla moment alltid kan bli element och där frågan om 

vem som artikulerar betydelsen blir en fråga om vem som beskriver verkligheten och i 

förlängningen därmed formar den.4 Detta beror på att verkligheten i sig enligt Laclau & Mouffe, 

vare sig det existerar en objektivt sann sådan eller inte, aldrig kan skiljas från beskrivningen av sig 

själv. Alla former av ’verklighet’ är underordnade de språkliga, diskursiva processerna.5  

 

Inom de olika diskurserna finns det särskilt viktiga eller centrala tecken, dessa kallar Laclau & 

Mouffe för nodalpunkter. Nodalpunkterna har den funktionen att de utgör centrala tecken som de 

övriga elementen kan formera sig runt. De är tecken som är ’centralt fixerade’ det vill säga de är  

                                                 
4 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal Hegemony and Socialist Strategy: towards a radical democratic politics (1985) s. 104 ff. 
5 Laclau & Mouffe (1985) s. 95 ff.  
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tillräckligt centrala och tillräckligt fixerade inom en diskurs för att andra element ska kunna 

artikuleras utifrån dem.6  

 

Genom att analysera en text utifrån de olika begrepp som diskursteorin tillhandahåller kan man 

alltså se på vilket sätt den beskriver verkligheten. Detta leder i förlängningen till att man också kan 

se hur man genom sin beskrivning också bidrar till att forma verkligheten. Det är detta antagande 

tillsammans med begreppen för att beskriva diskursen som utgör diskursteorins bidrag till den här 

uppsatsen.  

Kritisk diskursanalys 

Nästa steg i byggandet av en begreppsapparat för att studera kunskapsförmedling ur 

kunskapsproducentens perspektiv blir att skapa två övergripande begrepp. Dessa ska göra det 

möjligt att tala om vetenskaplig kunskapsproduktion med ett begrepp, och de som förmedlar denna 

kunskap till större publiker med ett annat. Även här är det viktigt att se att detta är ett sätt att dela 

upp en komplex och oregelbunden verklighet för att göra den hanterbar i den här undersökningen. 

En individ kan till exempel mycket väl vara både producent och förmedlare av kunskap, det samma 

gäller institutioner och som jag ser det även diskurser då dessa kan formuleras i olika syften för att 

beskriva olika saker. Syftet med att dela upp dem ligger i att skapa en mall i vilken en individ, 

diskurs eller produkt kan sorteras som antingen kunskapsförmedlande eller kunskapsproducerande. 

För att kunna göra detta och alltså få tillgång till ett begrepp som kan fånga upp större språkliga 

sammanhang där olika diskurser kan ingå så har jag valt att använda mig av Norman Faircloughs 

begrepp diskursordning. Innan jag går in på begreppet i sig och min tillämpning måste det dock 

sättas i sitt rätta sammanhang, detta eftersom jag använder det på ett sätt som i många avseenden 

bryter med Faircloughs egna avsikter. 

 

Faircloughs teoretiska och metodologiska konstruktioner är betydligt större och mer komplicerade 

än bara diskursordningsbegreppet. Den teori som Fairclough utvecklat är en integrerad form av 

teori och metod och den visar upp en ganska fast steg-för-steg-process som innefattar hela den 

begreppsapparat han själv utformat för att studera diskursiva fenomen i flera nivåer. Dessutom 

ingår det i hans perspektiv att skilja på diskursiva och sociala dimensioner. För Fairclough är 

språket en del i ett större sammanhang, han ser diskursen som en bland flera sociala praktiker.7 

Detta skiljer sig från diskursteorin som utgör verktygen för textanalysen i den här uppsatsen. Där 

                                                 
6 Laclau & Mouffe (1985) s. 112 f. 
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7 Fairclough, Norman Discourse and Social Change (1992) s. 62 ff. 



ses allt som underställt språket och oavsett om det finns andra variabler går dessa inte att komma åt 

annat än genom språket. Det är i beskrivningen av ett fenomen eller dylikt som det uppstår och det 

är inte möjligt att skilja beskrivningen av ett fenomen från själva fenomenet. Att Fairclough på den 

här punkten ser ett ’större’ sammanhang blir ett problem när jag försöker lyfta ut 

diskursordningsbegreppet ur hans teori. Jag löser detta genom att låna Faircloughs 

diskursordningsbegrepp och skriva om det något för att passa min analysmodell.  

 

Diskursordningarna definieras enligt Fairclough socialt, de består av flera diskurser som kan 

samlas under en gemensam kappa. För Fairclough är denna kappa oftast en institution eller en 

liknande inrättning där flera diskurser samlas kring ett gemensamt mål, en verksamhet eller något 

annat. Fairclough kallar det ’order of discourse’ vilket kanske är ett bättre begrepp då det pekar 

mer på att det handlar om en ordning av diskurser med gemensamma nämnare, detta utan att de 

olika diskurserna helt smälter ihop till en diskurs. Som jag ser det kan man alltså se 

diskursordningsbegreppet som ett sätt att sätta samman diskurser till större sammanhang utan att 

för den skull bortse från skillnader diskurserna emellan.8 På en viktig punkt skiljer sig dock min 

tillämpning av begreppet från Faircloughs. Fairclough ser diskursordningar som sammansatta av 

diskurser genom ’utomdiskursiva’ band, till exempel av sociala eller praktiska skäl. Jag väljer dock 

att se diskursordningar som diskurser som kopplas ihop med varandra på liknande sätt som tecknen 

kan kopplas samman till diskurser. I min tolkning blir alltså diskursordningen en sorts större 

diskurs som kan innehålla en mängd motsättningar i artikuleringar av nodalpunkter och dylikt men 

som ändå hålls ihop av samma principer som en diskurs och därför kommer att kunna analyseras 

på samma sätt. Detta gäller framförallt i min definition av vetenskapen som diskursordning där det 

för mig är viktigt att kunna tala om hela vetenskapen som en sammanhållen enhet, men också att 

samtidigt kunna hänvisa till olika diskurser inom denna diskursordning.  

 

Att jag ändå väljer att skilja på diskurser och diskursordningar kan tyckas onödigt, men 

förklaringen står att finna i mitt syfte. Vad jag vill undersöka är den diskursiva kampen om de 

vetenskapliga tecknen som uppstår när ett vetenskapligt material utsätts för en utomvetenskaplig 

publik. För att göra detta behöver jag kunna peka på vad som är ett vetenskapligt material och 

känna igen det utifrån hur det producerats. Dessutom måste jag kunna identifiera vetenskapligt 

material som ombehandlats för en annan uppgift. I mitt fall är denna uppgift en större publik och 

jag behöver därför ett begrepp för att känna igen omarbetat vetenskaplig material och de processer 

i vilka det omskapats. Här möter jag problemet med vetenskapens och berättandets mångskiftande 

                                                 
8 Fairclough (1992) s. 68 ff. 
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karaktär. Både vetenskapen och förmedlingen är för stora och mångfacetterade för att kunna 

beskrivas som diskurser, alltför många nodalpunkter skiljer från diskurs till diskurs för att de ska 

kunna ställas samman utan att kollapsa under alltför många motsägelser. Det är här jag väljer att 

använda diskursordningen som ett sätt att få tillgång till ett större diskursbegrepp som samtidigt 

låter mig knyta samman en mängd diskurser till ett större sammanhang men ändå utan att släta ut 

de skillnader som råder diskurserna emellan. Min tillämpning kommer att utvecklas ytterligare i 

konstruktionen av de två diskursordningarna nedan. 

Vetenskapen som diskursordning 

Att definiera vetenskapen som en diskursordning är avgörande för den kommande analysen och en 

förutsättning för att kunna säga något generellt om hur vetenskapen förhåller sig till sin omvärd 

och till sitt eget material. Målet med den här delen blir alltså att knyta samman de många diskurser 

som verkar inom vetenskapen, hitta deras gemensamma nämnare och belysa deras viktigaste 

tecken. För att skapa ’vetenskapen som diskursordning’ behövde jag därför hitta de nodalpunkter 

som kan binda samman de många vetenskapliga disciplinerna, utbildningarna, traditionerna o.s.v. 

till en sammanhängande enhet. Redan här uppstår det första problemet, vetenskapen är ju allt för 

föränderlig och mångfacetterad för att kunna buntas ihop till en enda homogen enhet. Men det är 

heller inte målet, jag söker inte exakt definiera och ringa in vetenskapen som en språklig helhet, 

snarare skaffa ett hanterbart och relevant analysredskap för att titta på vetenskapens förhållande till 

den publikt förmedlande diskursordningen (mer om denna diskursordning senare). Vad kan då 

sägas om vetenskapen? Först är det viktigt i den här uppsatsen att se att vetenskapen som 

diskursordning sysslar med kunskapsproduktion. Att det inom de vetenskapliga institutionerna 

även förekommer annan verksamhet (t.ex. undervisning) är något som jag i den här uppsatsen inte 

kommer att ta upp. Detta eftersom frågan gäller den publika/utomakademiska förmedlingen av 

kunskap. För att vidare kunna ringa in vetenskapen som diskursordning har jag valt att börja i 

metoden. Jag menar att begreppet metod kan ses som en av vetenskapens nodalpunkter.9 Metoden 

är det som skiljer ett vetenskapligt resultat från andra resultat i det att en vetenskaplig 

resultatredovisning inte bara måste tala om vad man kommit fram till utan också hur. Frågan om 

hur ett resultat uppnåtts är en av de faktorer som allra tydligast kan ses som ett av vetenskapens 

kännetecken. Ingen vetenskaplig produkt erkänns som sådan om den inte redovisar sin metod och 

                                                 
9 Angående metodens status som kännetecken på vetenskap kan exempelvis nämnas Waters, Malcolm Modern sociological 

theory (1994) s. 1 Där han uttrycker sig om att metod främst är en uppsättning regler för vad man får säga och för att avgöra 

om det man sagt har någon vetenskaplig status.  

Ett annat exempel på metodens betydelse skulle kunna vara den stora mängd böcker och avhandlingar som getts ut om 

metod. 
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det är här som vetenskapen diskuterar relevans och validitet, med andra ord; genom att bedöma ett 

resultats metod avgör man om resultatet är vetenskap eller inte.  

 

Låt oss titta på hur metodens del i den vetenskapliga praktiken beskrivs i Conny Svennings 

Metodboken, en bok som enligt texten på dess baksida ”… är lämplig att användas som grundbok 

inom universitetets och högskolans grundkurser i samhällsvetenskaplig metod…”10 Den här typen 

av ’grundböcker’ är intressanta för att undersöka vetenskapens självbild och vision, för lika väl 

som man kan se dessa böcker som introduktioner anser jag att de också är verklighetsformande 

produkter som genom sin introduktion infogar läsaren i en särskild beskrivning av verkligheten. 

Detta är mycket tydligt i bokens första kapitel som lämpligt nog fått namnet ’Synen på vetenskap’. 

Här slås fast att vetenskap handlar om kunskapsproduktion, men att vetenskapen inte är det enda 

forum där denna produktion pågår. I de följande kapitlen målas bilden upp tydligare, en förenklad 

sammanställning visar att:  

• Kunskap är viktigt 

• Vetenskap handlar om kunskapsproduktion 

• Vetenskaplig kunskap nås genom vetenskaplig metod 

• Metoden och därmed vetenskapen är inte objektiv11 

 

Problemet med vissa vetenskapliga discipliners avsaknad av objektiva och oberoende resultat är ett 

av de största problemen med alla försök att definiera vetenskap. Eftersom man inte kan hävda att 

allt det som godkänts som vetenskapliga resultat är objektivt riktiga ställs omedelbart frågan på sin 

spets: Vad är egentligen syftet med vetenskap om den inte kan säga oss något om vad som är sant 

och falskt? 

 

Detta problem löses både inom vetenskapen och i den här uppsatsen genom att man använder sig 

av metoden. Svennings beskriver metoden som ”... att vandra längs en upptrampad stig. De olika 

stegen i undersökningen ser ungefär likadana ut, från undersökning till undersökning.”12 Metoden 

och det faktum att den redovisas, diskuteras och utvecklas blir den garanti för säkrare kunskap som 

gått förlorad när man avsagt sig ambitionen på objektivitet. Metaforen om metoden som en 

upptrampad stig säger oss inte bara att metod gör kunskapen säkrare, den förmedlar även en bild av 

vetenskapen som en sammanhängande helhet, en stig som trampas upp genom ett okänt landskap 

                                                 
10 Svenning, Conny Metodboken (1997) 
11 Svenning kap. 1&2 
12 Svenning s. 29 
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och där de som promenerar alltid utgår från vart tidigare vandrare gått. Man kan göra avstickare 

från stigen och försöka nå ny mark men det krävs att fler följer i spåren för att en stig ska bildas. 

Således förmedlas även en bild av metoden som den fasta punkten i en osäker tillvaro. Det är en 

stig med traditioner och väl beprövad sträckning. 

 

Detta är dock ännu inte en tillräcklig bild av metodens betydelse för min definition av vetenskapen 

som diskursordning, kvar finns problemet med de diskurser inom vetenskapen som håller sig med 

objektiva sanningar. Det som skiljer dessa från de som beskrivits ovan är det faktum att de anser att 

det finns en objektiv verklighet och att den kan upptäckas. Detta borde, enligt resonemanget ovan, 

leda till att metoden här inte spelar samma roll. Om det finns en objektiv verklighet behöver man ju 

knappast något annat för att ersätta den. Men även inom dessa diskurser är metoden viktig, inte 

som ett substitut till objektivitet, utan som en väg dit. För att använda Svennings metafor så leder 

stigen i det här fallet framåt och uppåt och de som vandrar på den får hela tiden mer och bättre 

kunskap om landskapet de färdas genom. De som gör avstickare från denna stig har antingen gått 

vilse eller kommit rätt, och beroende på vilket kan det hända att hela kartan måste ritas om. 

 

Oavsett synen på objektivitet och på kunskap menar jag att man kan se metoden som vetenskapens 

minsta gemensamma nämnare. Metoden fungerar som avskiljare mellan vetenskaplig 

kunskapsproduktion och utomvetenskaplig sådan, den redovisas i de vetenskapliga 

kunskapsprodukterna och är en del av och en förutsättning för dessa. Så oavsett vilken av de olika 

vetenskapliga diskurserna eller praktikerna man väljer att fokusera på kommer metodbegreppet att 

vara centralt för uppfattningen om och genomförandet av den egna verksamheten. 

  

Nodalpunkten metod verkar inte bara vara central utan även ständigt utsatt för reartikulering, den 

utreds nämligen inom vetenskapen som en del i dess verksamhet. Detta gör att den blir central som 

tecken och idé men att dess betydelse kan skifta ganska mycket mellan de olika diskurserna. 

Begreppen och åsikterna om vad som är och inte är vetenskap testas och definieras hela tiden inom 

vetenskapen för att bibehålla vetenskapens värde som tecken. Man kan här tala om en mängd 

begrepp som säkerställer vetenskapens validitet gentemot sig själv. I de vetenskapliga diskurserna 

finns några som är särskilt tydliga: metod, som redan nämnts, opposition, som fungerar som en 

intern kvalitetskontroll på ett mycket tydligt sätt i det att ett vetenskapligt material inte kan 

godkännas utan att kritiskt ha granskats av någon annan. Kravet på källförteckning fungerar både 

som ett sätt att kontrollera innehåll och validitet, men är också en praktik som erkänner och 

befäster arbeten och erfarenheter som tidigare tillkommit inom diskursen.  
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I det här fallet tar jag utgångspunkt i främst två funktioner eller aspekter av nodalpunkten metod: 

vetenskapligt anspråk och vetenskaplig metod. Gränsdragningen mellan dessa delar är inte helt 

självklar men jag ska här försöka presentera dem som beskrivande tecken med en både 

inkluderande och exkluderande betydelse (vetenskapligt anspråk) och som en praktik för att 

upprätthålla och befästa denna beskrivning (vetenskaplig metod). Man kan alltså säga att den 

vetenskapliga diskursordningen kan samlas kring det faktum att man talar om sig som vetenskaplig 

och att man befäster detta påstående med hjälp av de vetenskapliga metoder man använder. Det 

vetenskapliga anspråket består i att man anser sig syssla med en mer giltig kunskapsproduktion än 

vad ickevetenskapliga diskurser gör,13 ett anspråk som definieras och reproduceras genom 

artikulationer av tecknet metod. Vad man kan se gällande det vetenskapliga anspråket och den 

vetenskapliga metoden är att det är kring dessa två aspekter på nodalpunkten metod som det blir 

möjligt att samla vetenskapen som diskursordning. 

 

En mycket viktig del i både det vetenskapliga anspråket och den vetenskapliga metoden kan man 

finna i det specialiserade och många gånger svårbegripliga språk som används inom vetenskapen. 

Detta språk kan fungera både som ett sätt att signalera vetenskapligt anspråk och för att bygga upp 

och befästa ett sådant. Enligt Bruno Latour14 beror det komplicerade språket inom vetenskapen 

främst på att vetenskapen anser sig beskriva vår värld på ett korrekt sätt och att det är inom de 

vetenskapliga institutionerna som denna beskrivning genomförs. Eftersom det är inom de 

vetenskapliga disciplinerna som beskrivningen görs är det också här den kan påverkas, vilket 

ofrånkomligen leder till att kontroverser uppstår. Dessa kontroverser leder i sin tur till att 

vetenskapliga texter, för att inte riskera att helt förlora i den sortens konflikter, söker sig mot ett 

mer tekniskt eller exakt språk. Andra strategier som Latour pekar på, för att stärka texter inför 

kontroverser, är att hänvisa till andra forskare eller texter (gärna då sådana med högre prestige, 

status och/eller auktoritet än en själv), och att se till att bli hänvisad till i senare texter (vilket ökar 

ens prestige, status, auktoritet). Vidare tenderar vetenskapsmännen/kvinnorna att genom att 

redovisa sina positioner, sätta sina texter i sammanhang och gardera sina resultat med plats-, tids- 

och andra parametrar (exempelvis vid den här tiden i den här gruppen kom vi fram till det här 

resultatet), minska utrymmet för kontrovers och angrepp på den forskning man bedriver. Resultatet 

blir att texterna söker sig in i ett reflexivt, högt specialiserat och därmed också svårbegripligt språk.  

 

                                                 
13 Se exempelvis Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare (1996) s. 10. 
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14 Följande resonemang om det vetenskapliga språket kommer från Latour, Bruno Science in action (1987) s. 30-60 



I boken: Ut med forskningen beskrivs detta problem som att forskarna skapat ett yrkesspråk som är 

effektivt och bekvämt för att distribuera forskningsinformation internt, mellan kollegor. Men detta 

menar man också leder till att forskarna inte får möjlighet att nå ut med sina diskussioner och 

resultat. Det som blir ett effektivt språk för forskarna själva blir ett hinder i kommunikationen med 

omvärlden.15   

 

Med den vetenskapliga praktikens många krav följer också alla de fördelar som epitetet vetenskap 

medför. De olika vetenskapliga diskurserna väger ofta tungt i de områden där de verkar, ett 

vetenskapligt resultat väger ju tyngre än en åsikt och detta är en av de stora styrkorna inom den 

vetenskapliga diskursordningen. Att vara en aktör i den vetenskapliga diskursordningen innebär 

därmed fördelar, men också en hel del tydliga och minst lika många otydliga krav. Precis som i alla 

diskurser måste dessa krav uppfyllas, efterlevas och kontrolleras av de som ingår eller vill ingå i 

den. Detta är en av förutsättningarna för den här uppsatsen, jag försöker se hur kravet på att behålla 

diskursordningens exklusivitet kolliderar med kravet på att göra diskursens verksamhet tillgänglig 

för större grupper. Jag skulle vilja säga att det handlar om en kollision mellan diskursens 

exklusivitet och dess berättigande. Eftersom kunskapsproduktion inte är något som den 

vetenskapliga diskursordningen har ensamrätt på måste det finnas något som särskiljer 

vetenskaplig kunskapsproduktion från annan sådan, däri finns kravet på exklusivitet. Vetenskapen 

måste hela tiden visa att den har en bättre och säkrare kunskapsproduktion än andra 

diskurser/diskursordningar. Samtidigt finns kravet på berättigande, exklusiviteten får inte bli så 

stor att den kunskap som produceras inte kan användas av aktörer utanför den vetenskapliga 

diskursordningen. Här finns alltså en sorts avvägning som vetenskapsmannen/kvinnan i sitt 

vardagliga arbete måste ta ställning till, och det är naturligtvis olika svårt inom olika vetenskapliga 

diskurser. Inom t.ex. forskning kring nya läkemedel eller tekniska lösningar där syftet är att finna 

lösningar på olika problem är det lättare att se resultatet i sig som ett berättigande av själva 

arbetsprocessen. Om forskningen slutar i en konkret produkt, exempelvis en ny medicin, är frågan 

om hur den uppkommit och hur den i detalj fungerar inte lika viktigt som själva resultatet i sig.  

 
Inom humanistiska och samhällsvetenskapliga diskurser är problemet tydligare. Detta eftersom 
resultatet i sig ofta inte blir en lösning på ett konkret problem, utan snarare en förklaring eller 
beskrivning av ett fenomen, och eftersom man genom tanken på subjektivitet inte kan eller vill 
hävda att det man sysslar med är sann och objektiv kunskapsproduktion. Processen genom vilken 
denna produktion genomförs blir därmed av mycket stor betydelse inte bara för resultatet utan 
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15 Hjort, Christer m.fl. Ut med forskningen! En debattbok om forskningsinformation (1981) s. 34 f. 



också en del i själva kunskapen.16 Skillnaden skulle kanske kunna förklaras genom att hävda att det 
grovt uttryckt förekommer två olika typer av produktion inom vetenskapen. Den ena kan vi kalla 
kunskapsproduktion och den förknippas med ett mer objektivt och praktiskt perspektiv. Det 
handlar exempelvis om utveckling av medicinska metoder eller tekniska lösningar som sysslar med 
att lösa praktiska problem, och om naturvetenskaplig grundforskning som bygger på tidigare 
forskning och syftar till att bevisa hur naturlagar verkligen fungerar. Den andra varianten kan vi 
kanske kalla förståelseproduktion. Förståelseproduktionen består av de vetenskapliga praktiker 
som sysselsätter sig med mer subjektiva och ofta värdeladdade frågor. Här handlar det inte så 
mycket om att fastslå hur det verkligen är, utan snarare om att utifrån olika perspektiv skapa en 
sorts förståelse kring olika frågor och fenomen. Det kan till exempel handla om litteraturvetenskap 
där man beroende på vilket perspektiv man väljer kan ge olika förklaringar till olika verk, epoker 
eller författare.17 
 
I den här uppsatsen förekommer dock endast begreppet kunskapsproduktion fortsättningsvis, detta 
för att det blir mer konsekvent och därför att oavsett vilket retoriskt grepp jag väljer så behöver jag 
ett begrepp för att beskriva vetenskaplig metodbaserad produktion. Att denna uppdelning ändå 
finns med i detta skede beror på att man behöver vara medveten om att begreppet 
kunskapsproduktion inte enbart har den praktiskt/objektiva innebörd som själva ordet i sig antyder.  

Den publikt förmedlande diskursordningen 

Det som i den här uppsatsen ställs mot den vetenskapliga diskursordningen kallar jag för den 

’publikt förmedlande diskursordningen’. Ett begrepp som i sin förlängning blir ännu större och 

svårare att skilja från andra diskursordningar än den vetenskapliga. Därför är en förklaring av 

tankarna bakom detta begrepp på sin plats. För att se hur jag kan använda mig av den publikt 

förmedlande diskursordningen i den här uppsatsen behövs en reflektion kring syftet med studien. 

Vad jag vill undersöka är den diskursiva kampen om de vetenskapliga tecknen som uppstår när ett 

vetenskapligt material utsätts för en utomvetenskaplig publik. En publik som inte är insatt i den 

vetenskapliga diskurs som kunskapsprodukten tillhör kommer i slutändan att få en presentation av 

materialet, men detta sker inte rakt av. Vetenskapligt material presenteras oftast inte i bredare 

publika forum utan att först ha genomgått en sorts anpassning. Denna anpassning kan beskrivas på 

flera olika sätt och ser inte likadan ut från fall till fall, men ofta handlar det om att fackspråket 

tonas ner och ersätts med ett mer vardagligt eller allmängiltigt språk och att metod och 

                                                 
16 Woolgar, Steve Science: the very idea (1988) s. 107 ff.  
17 Detta resonemang om olika former av kunskapsproduktion följer ganska väl Jürgen Habermas syn på frågan i sin bok 

”Erkenntnis und Interesse” (1968). Han talar dock om ytterligare kategorier av kunskap som hänger ihop med andra 

vetenskapliga discipliner men poängen att kunskap kan komma i många olika skepnader har jag hämtat från en 

sammanställning av Habermas i Månson, Per ”Jürgen Habermas och moderniteten” i Moderna samhällsteorier (1995) s. 314 ff. 
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utgångspunkter inte längre blir materialets fokus utan detta flyttas över till resultat och 

konsekvenser mm.18 Hela denna anpassning av det vetenskapliga materialet sker i vad jag kallar 

’den publikt förmedlande diskursordningen’, en diskursordning som består av en mängd diskursiva 

praktiker för att omvandla material, vetenskapligt eller inte, till publikt material. I den här 

uppsatsen handlar det dock, som sagt, om omvandlingen av vetenskapligt material.  

 

Exemplen på diskurser och praktiker inom den publikt förmedlande diskursordningen är många 

och de flesta hamnar inom den sfär som brukar kallas media. Att jag valt att ta avstånd från 

mediebegreppet beror på att jag inte studerar de strukturer och interna förhållanden eller 

värderingar som gäller för dessa institutioner. Min undersökning fokuserar överhuvudtaget inte på 

medierna som något annat än just förmedlare, och för att fokusera på detta använder jag mig 

istället av begreppet publikt förmedlande diskursordning. Detta har jag valt att göra av flera skäl. 

För det första är mitt intresse just den process där ett innehåll förändras och anpassas för en bredare 

publik, och detta kan ske även utanför det som brukar kallas media. T.ex. görs det ofta av 

kunskapsproducenten själv. För det andra är jag inte intresserad av de processer i vilka t.ex. media 

och andra bedriver egen kunskapsproduktion. För att komma ifrån det heltäckande begreppet för 

produktion av publikt material (media) och för att närma mig de ’översättande’ och ’anpassande’ 

praktiker som används för att förmedla kunskap har jag alltså valt att fokusera på de publikt 

förmedlande praktiker som utgör minsta gemensamma nämnare för den publikt förmedlande 

diskursordningen. Däremot är mycket av den litteratur jag använder för att definiera den publikt 

förmedlande diskursen skriven med media som utgångspunkt. I min tolkning av dessa böcker har 

jag därför försökt bortse från beskrivningar av medierna i sig, och koncentrerat mig på att försöka 

följa de beskrivningar av publik förmedling som jag tyckt mig se i materialet.19 

 

Dessa diskursiva praktiker har det gemensamt att de utifrån ett material skapar ett publikt material 

som man sedan anser vara anpassat för en större publik än det tidigare var. I denna process söker 

aktörerna i den publikt förmedlande diskursordningen efter kärnan eller berättelsen i materialet och 

därefter presenterar man den på vad man anser vara ett publikvänligare sätt (mer publikvänligt än 

det ursprungliga materialet vill säga). Därigenom har materialet förändrats, från att uppfylla de 

krav utifrån vilka det skapades (i det här fallet de vetenskapliga kraven) till att uppfylla den publikt 

förmedlande diskursordningens. Och här finns problemet, i den avvägning som uppstår mellan 

                                                 
18 Dyring, Annagreta Korsdrag i elfenbenstornet (1991) s. 7-17 
19 Detta gäller främst Bourdieus Om televisionen där jag, kanske något hädiskt, valt att läsa den som en vetenskapsmans 

reaktion på ett kvantitativt publikbegrepp. 
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dessa två krav bildas en kamp om vem som har tolkningsföreträde till materialet. Det är en kamp 

som gäller vilket krav som bör ha företräde, de krav som gällde den ursprungliga produkten eller 

de som gäller för den publikt förmedlande diskursordningen. I det här fallet handlar det om vilket 

krav som ska väga tyngst, vetenskapens metod och reflektionskrav med dess begreppsmässiga 

koppling till sin egen tradition, eller den publikt förmedlande diskursordningens krav på intressant, 

’allmänbegripligt’ och hanterbart berättande. 

 

Denna spänning mellan en vetenskapligt producerande praktik och en publikt förmedlande är vad 
denna uppsats intresserar sig för, och mer om hur det går till kommer att tas upp i de 
fallbeskrivningar som följer längre fram. Den publikt förmedlande diskursordningens processer går 
under många olika namn, som exempelvis medialissering, popularisering, förenkling, förmedling, 
anpassning och kanske till och med bagatellisering eller förvrängning. Vilket epitet som används 
beror på vem som talar om den publika produkten. Vad jag koncentrerar mig på är hur den 
vetenskapliga diskurs, som fått sitt material förmedlat, reagerar på den publikt förmedlande 
diskursordningens presentation. Genom att titta på vilka tecken som används för att beskriva den 
förmedlande produkten kan jag säga något om vetenskapens inställning till förmedlande 
verksamhet, främst i de exempel som här lyfts fram men förhoppningsvis också mer generellt.  
 
Hur kan man då urskilja de processer som används i den publikt förmedlande diskursen, och 
framförallt, hur förändrar dessa processer det material som behandlas? Här använder jag mig av 
begreppen förförståelse och publik/målgrupp. Dessa två begrepp hänger samman med varandra och 
har ett inbördes förhållande som liknar det jag tidigare beskrivit mellan vetenskapligt anspråk och 
metod. De två går alltså inte att skilja åt, utan är snarare två sidor av samma mynt. 

Publik 

Vad gäller publik kan man säga att den publikt förmedlande diskursordningen håller sig med ett 
primärt kvantitativt publikbegrepp. Detta kan jämföras med min andra diskursordning vetenskapen 
där publikbegreppet för verksamheten snarare är av kvalitativ art.20 Inom vetenskapen är det 
viktigare vilka som läser en avhandling än hur många de är, medan den publikt förmedlande 
diskursen snarare intresserar sig för publikens storlek än vilka den består av. Detta är dock två 
extremer, i idealsituationen vill naturligtvis de flesta som vänder sig till en publik både ha en stor 
och välkänd sådan. Jag anser dock att tendensen är tydlig, publikt förmedlande verksamhet 
legitimeras av hur stort intresse den lyckas väcka för sitt arbete, medan vetenskaplig verksamhet 
tydligare legitimeras av vilka som visar sitt intresse. 
                                                 
20 Att den publikt förmedlande diskursordningen håller sig med ett kvantitativt publikbegrepp som vetenskapliga aktörer 

inte alltid anser lämpligt kan tydligt ses i Bourdieus Om televisionen (1998) där han i förordet mycket klart redogör för 

skillnaden mellan sig själv som vetenskapsman i TV och TV i övrigt. Om televisionen är en sammanställning i bokform av två 

föreläsningar som sändes av den franska TV-kanalen Paris Première 1996 
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Om man som jag väljer att läsa Bourdieus Om televisionen21, som ett exempel på hur en 

förmedlande diskurs förhåller sig till publiken, kan man genom hans resonemang om audimat22 få 

en relativt bra bild av hur fält, eller diskurser om man så vill, som sysslar med publik verksamhet 

styrs av sin egen syn på publik framgång. Bourdieu använder audimat för att beskriva hur 

publikens storlek och frågan om en produkt ’slår eller inte’ har en central roll i alla former av 

kulturproduktion, och hur denna tanke på publika framgångar styr det vardagliga arbetet för de 

som arbetar med förmedling: ”Annars sitter en audimat i bakhuvudet på alla journalister, och en 

’audimat-mentalitet’ har trängt in på redaktioner och förlag: överallt tänker man i termer av 

försäljningsmässig framgång.”23  Om man försöker översätta tanken till min begreppsapparat får 

man en indikation på skillnaden mellan den vetenskapliga och den publikt förmedlande 

diskursordningens syn på publik, där publikens storlek är avgörande i den sistnämnda. Detta 

förstärks ännu mer om man vänder sig till förordet i Om televisionen där Bourdieu mycket klart 

redogör för en skillnad mellan sig själv som vetenskapsman i TV och TV i övrigt: 

 
För att respektera den överenskommelse jag gick med på inför detta debattinlägg i föreläsningsform 

lade jag mig vinn om att uttrycka mig på ett sätt som skulle kunna förstås av alla. Det tvingade mig i 

flera fall till förenklingar och approximationer. Till skillnad från (eller i motsats till) televisionen ville 

jag koncentrera mig på det viktigaste, det vill säga resonemanget.24 

 

Med tanke på vad jag tidigare sagt om de två diskursordningarna går det här att se hur Bourdieu 
samtidigt som han tydligt visar att han tillhör den vetenskapliga också beskriver på vilka sätt den 
skiljer sig från en publikt förmedlande praktik som televisionen. Exempelvis talar han om att 
kravet på att han ska uttrycka sig på ett sätt som kan förstås av alla inte är hans eget påfund, det har 
kommit från någon som företräder televisionen. Han talar om att detta gjort att han inte kan vara så 
exakt som han velat, för att slutligen konstatera att han till skillnad från TV vill fokusera på det 
viktigaste och att det viktigaste är resonemanget. Just denna sista mening tycker jag är ett tydligt 
tecken på hur de vetenskapliga och publikt förmedlande diskursordningarna skiljer sig åt när det 
gäller att beskriva kunskap, för Bourdieu är det viktigaste resonemanget om kunskapen medan det 
för televisionen är något annat. Vad detta andra skulle vara klargör aldrig Bourdieu men som jag 
ser det i min definition av den publikt förmedlande diskursordningen så skulle detta andra vara det 
resultat som resonemanget leder fram till. 
 
                                                 
21 Bourdieu (1998)  
22 Audimat är en publikmätningsmetod 
23 Bourdieu (1998) s. 42 f. 
24 Bourdieu (1998) s. 20 
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Det finns också en annan viktig skillnad i de olika publikerna, i en vetenskaplig publik är många av 
deltagarna också producenter, och även om inte alla är det så är det en publik som genom kravet på 
kvalitetskontroll och återkoppling inom diskursen har ett intresse av att vara publik. Aktörerna har 
ett mer eller mindre uttalat krav att agera publik åt varandra, både för egen del och för 
producentens del. Så här fungerar inte de större publiker som den publikt förmedlande diskursen 
vänder sig till. Här konkurrerar en mängd produkter om de stora publikerna och eftersom publiken 
själv har ett friare val av vilka produkter den vill ta till sig krävs att produkterna förmedlar sitt 
budskap på ett effektivare sätt. 

Förförståelse 

Utifrån dessa antaganden närmar jag mig ‘den andra sidan av myntet’: förförståelse. I den här 
uppsatsen står förförståelsen som en markör på publikens förmåga att ta till sig ett innehåll. Det 
finns andra vägar att gå än att använda just begreppet förförståelse, man skulle till exempel kunna 
tala om publikens utbildningsnivå eller allmänbildning, tidigare erfarenheter o.s.v., men alla dessa 
begrepp tenderar till att alltför tydligt peka på en speciell form av förståelse. Jag är inte specifikt 
intresserad av den sortens kunskap som man får genom utbildning, inte heller den man kan få 
genom att lära sig läsa olika former av medier eller någon annan form av tydligare definierad 
förståelse. Denna ovilja att här skriva in någon form av avgränsning av förförståelsebegreppet 
kräver en förklaring. Det beror på att undersökningen i sig måste kunna prata om ett enda begrepp 
som sammanfattar en publiks förmåga att ta till sig ett innehåll utan att i varje enskilt fall tala om 
vilken art av förståelse det handlar om. Detta därför att steget i vilket publikens förförståelse 
beskrivs mer i detalj lämnas åt själva undersökningsmaterialet. Syftet kommer att bli tydligare när 
jag senare studerar hur aktörerna i exemplen gör om detta breda och ganska neutrala begrepp till 
något helt annat. Genom att jag här endast talar om alla dessa parametrar som ett enda begrepp och 
försöker hålla det så fritt från värderingar som möjligt kan jag senare identifiera det i de två 
exemplen och se hur det där laddas med olika betydelser i olika sammanhang. 

 
En produkt som kräver en högt specialiserad förförståelse får ofta en mindre men mer specialiserad 
publik, medan en som kräver mindre förförståelse har en större möjlighet att locka en stor publik 
samtidigt som den riskerar att bli för tydlig och förklarande i sin form.  
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Jag vill hävda att vetenskaplig kunskapsproduktion kräver en ganska högt specialiserad 
förförståelse för den vetenskapliga diskurs den är producerad inom, följaktligen får den en liten 
och specialiserad publik. Om den sedan ska ‘omproduceras’ i den publikt förmedlande 
diskursordningen flyttas kravet på vetenskaplig metod och anspråk undan, och in träder de krav 
som gäller för den publikt förmedlande diskursen. Nu är publikens storlek viktig och för att få en 
stor publik måste kravet på förförståelse dämpas. Detta görs enklast genom att man fokuserar på de 
delar i den vetenskapliga produkten som har störst konkreta värde och tydliga följd. Man söker, 
enkelt uttryckt, efter de delar i produkten som innebär något spännande eller nytt, de som hävdar 
eller menar något mer konkret och som inte är höljt i allt för mycket tvivel (om inte tvivlet i sig är 
det intressanta, spännande eller nya vill säga). Eftersom alla former av produkter som har en 



ambition att locka en större publik måste skapa intresse, spänning och ofta någon form av konflikt 
tvingas de vetenskapliga kraven på metod och reflektion, som ju ytterst syftar till att genom tvivel, 
perspektivbyten och ‘å-andra-sidan-tänkande’ kvalitetssäkra de vetenskapliga produkterna, att 
kliva åt sidan. Allt i syfte att sänka kravet på förförståelse och passa in på en större publik och i 
konkurrensen med andra publikt förmedlande produkter.25 

Sammanfattning – de två diskursordningarna 

Innan jag fortsätter med analysen vill jag sammanfatta vad den vetenskapliga och den publikt 
förmedlande diskursordningen egentligen innebär i den här uppsatsen.  
   Den vetenskapliga diskursordningen kännetecknas av att: 
[1] Vetenskap som diskursordning är ett analytiskt begrepp format kring vetenskaplig metod och 
vetenskapligt anspråk som minsta gemensamma nämnare. [2] Den vetenskapliga metoden är det 
som definierar vetenskaplig kunskapsproduktion och avgränsar den från annan sådan. Det är 
genom metoden som exklusivitet skapas och upprätthålls eftersom metoden fungerar 
kvalitetssäkrande. [3] Det vetenskapliga anspråket handlar om att man sysslar med en exklusiv 
kunskapsproduktion, oavsett om man som aktör inom en vetenskaplig diskurs har ett objektivt eller 
subjektivt sanningsanspråk. 
   Den publikt förmedlande diskursordningens främsta kännetecken är: 
[1] Ett kvantitativt publikbegrepp, som driver och värderar verksamheten [2] Detta leder till att de 
publikt förmedlande produkterna syftar till att nå dessa större publiker genom att anlägga en så lågt 
specialiserad förförståelse som möjligt. 

                                                 
25 Bourdieu (1998) s. 74 ff. 
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Analys och resultat 

I den här delen av uppsatsen ställs de två exempel som jag valt ut i relation till min frågeställning. 

För att utifrån den teoretiska mall som skapats tidigare kunna närma mig frågor om hur 

kunskapsproducenter reagerar på kunskapsförmedling anser jag dock att det är viktigt att måla upp 

en större bild av förhållandet mellan de producerande och förmedlande aktörerna. Därför 

innehåller min analys dels två särskilt utvalda exempel som återges som kodade citat, dels 

presentationer och analyser av de större debatter som dessa exempel tillhör. 

  

Jag börjar min genomgång med att titta på debatten kring Herman Lindqvists, Historien om 

Sverige. När Sverige blev stormakt. Den del i debatten som jag främst studerar är den recension 

som skrevs av historikern Peter Englund men jag försöker också redovisa hur diskussionen kring 

Lindqvists böcker gick, både före och efter det att Englunds recension skrevs. När det gäller den 

efterföljande delen av uppsatsen där fysikern Lawrence M. Krauss ger sitt perspektiv på TV-serien 

Star Trek följer ungefär samma mönster. Jag tittar kort på hur serien tillkommit och hur den och 

fysiken som disciplin är sammanlänkade, därefter presenteras Krauss bok som ett exempel på 

denna länk och när allt detta är klart diskuterar jag mer allmänt kring spelet mellan den 

vetenskapliga och den publikt förmedlande diskursordningen. 

Lindqvist - Englund 

Herman Lindqvists tio böcker långa serie om den svenska historien inleddes 1992 då den första 

boken som hade undertiteln Från islossning till kungarike publicerades. Redan med denna bok 

inleds kritiken mot Lindqvists sätt att skriva den svenska historien. Peter Englund är en av de som 

går i spetsen för kritikerna och tydliggör två huvuddrag i kritiken av Lindqvist, dels att han inte 

skiljer på sanning och sägen och dels att boken innehåller flera sakfel av olika slag.26 

 

Innan jag fortsätter med den debatt som uppstår vill jag presentera Herman Lindqvists stora projekt 

och vad det enligt honom och hans förläggare syftar till. I den första boken i serien Historien om 

Sverige kan man läsa att: ”Herman Lindqvist inleder här sitt stora projekt: att i Carl Grimbergs 

anda skriva en populär berättande svensk historia. Arbetet är tänkt att omfatta tio band, från 

hedenhös fram till modern tid.”27 I sammanhanget kan det vara bra att veta att Carl Grimberg 

(1875-1941) var docent i historia och lämnade universitetet för att skriva sin folkbildande boksvit 

Svenska folkets underbara öden (Gavs ut i 13 volymer mellan 1913-1945 senaste utgivning 1985, 

                                                 
26 Englund, Peter ”Sök förläggaren! Peter Englund om kritiken mot Herman Lindqvist” i Expressen 1992-11-26 
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27 Lindqvist, Herman Historien om Sverige. Från islossning till kungarike (1992) 



Norstedts). Dessa böcker skrevs i syfte att sprida den svenska historien till det svenska folket. 

Bilden av Grimberg är något dubbel, dels blev hans böcker mycket populära och spreds verkligen 

till väldigt många. Samtidigt var kritiken mot honom mycket hård redan medan den första 

utgivningen pågick. Likheterna med hur Lindqvist bemötts av publik och historiker är slående.28 

   Vad Lindqvist har för avsikt att göra är alltså att på ett spännande och lättillgängligt sätt 

presentera Sveriges samlade historia för det svenska folket. Han uppfyller med andra ord de flesta 

kriterier som jag tidigare ställt upp för en publikt förmedlande diskursordning. Hans koppling till 

Grimberg kan ses som ett sätt att visa på att projektet är en angelägenhet för alla som vill veta 

något om Sveriges historia och han visar tydligt att han avser genomföra presentationen av 

historien på ett populärt och berättande sätt. Att projektet kommer att sträcka sig från hedenhös till 

modern tid pekar tydligt på att det handlar om ett sammanfattande och i sig självt fullständigt verk. 

Om allt från hedenhös till modern tid verkligen finns i Lindqvists böcker så krävs ju inget 

ytterligare av den som är intresserad än att han eller hon läser de tio böcker som ges ut. Detta kan 

tyckas något självförmätet av Lindqvist, men jag har svårt att tolka det som något annat än att han 

faktiskt avser att sammanfatta Sveriges historia på ett sådant sätt att läsaren inte behöver några 

bakgrundkunskaper, alltså specialiserad förförståelse, för att tillgodogöra sig den. 

 

Huruvida Lindqvist lyckas med sina avsikter är dock svårt att säga rakt av. Dels kritiserades han 

mycket hårt i en mängd olika tidningar när den första boken kommer ut,29 en kritik som håller i sig 

mer eller mindre genom hela serien, även om några av recensenterna efterhand nyanserar sin kritik 

något. Trots det säljer Historien om Sverige bra, Lindqvist själv säger i en intervju 1995, som svar 

på frågan om han sålt några böcker ur serien, att: ”- Över en halv miljon. Jag säljer flera hundra 

böcker om dagen. Det är som en folkrörelse.”30 Därmed blir tolkningen av Herman Lindqvists 

bokserie oerhört viktig, historikerna upplever Lindqvists arbete som felaktigt och ser det som sin 

uppgift att inte låta honom stå oemotsagd. Alltså, boken blir populär, något som historiker och 

andra kritiker redan från början kunde förutse, dessutom finns det i boken många element, som om 

de artikuleras så som Lindqvist gör, inte stämmer överens med hur de artikuleras inom den 

historiska disciplinen. Den centrala frågan i debatten har uppstått: vem har rätt att beskriva den 

svenska historien, och på vilket sätt får man göra det? Frågan blir med andra ord brännbar och 

                                                 
28 För ett utförligt porträtt av Grimberg och hans ambitioner se: Torbacke, Jarl Carl Grimberg –ett underbart öde? (1993)  
29 Kritiken kommer främst från yrkeshistoriker men också från en hel del kulturjournalister. För en mer nyanserad och 

detaljerad bild av kritiken rekommenderas exempelvis: Gunnarsson, Pär ”Det var ingen rolig historia – docenter angriper 

Herman Lindqvist” Expressen 1992-11-02 eller Lindegren, Jan ”Sveriges historia berättad med lätt ton” Dagens Nyheter 

1992-10-19 
30 Hansson, Viveka ”Hallå. Hur reagerar du på kritiken av din nya bok” i Expressen 1995-09-26 
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viktig för de som kritiserar Lindqvist därför att hans verk i deras och i de stora kultursidornas ögon 

är sanningsvidriga skrönor, detta samtidigt som de säljer i stora upplagor och därmed förmedlar 

denna ’felaktiga’ bild till en stor publik. 

   Debatten var därmed igång och redan i denna första rond fanns alla de element som jag kommer 

att titta på med i debatten. Lindqvist och hans förläggare hävdade sitt perspektiv och historikerna, 

däribland Englund, hävdade ett annat. De stod på var sin sida och diskussionen var aggressiv, och 

även mer eller mindre låst. 1994 kom den tredje delen i Historien om Sverige denna gång med 

undertiteln När Sverige blev stormakt och debatten tog återigen fart. Allt inleddes med att Peter 

Englund än en gång skrider till verket och skriver en mycket kritisk recension, denna gång längre, 

skarpare och ännu mer aggressiv i sin kritik av Lindqvists bok, person och kunskaper. Huruvida 

Englund hade rätt i sin kritik eller inte spelar i detta sammanhang ingen större roll, men det är värt 

att anmärka att det är först i och med denna bok som Lindqvists och Englunds intresseområden i 

den svenska historien överlappar varandra riktigt tydligt. Lindqvist ska i tio band sammanfatta den 

svenska historien och har i detta band kommit fram till stormaktstiden, den tid som anses som 

historikern Englunds huvudområde. Englund har själv skrivit böcker om stormaktstiden och vid 

tidpunkten då recensionen skrevs konkurrerar de om läsarna med böcker som behandlar samma 

epok (Englunds ”Ofredsår” kom 1993). I sin recension av När Sverige blev stormakt inledde 

Englund med att ta sig an Herman Lindqvists anslag. Han hävdar att Lindqvists beskrivning av hur 

vi idag ser på stormaktstiden, att vi skulle ”tala tyst” om den och plåga oss med vår egen historia 

för att påminna oss om att vi minsann inte var bättre än någon annan när vi egentligen borde vara 

stolta, är helt felaktig. Att just stormaktstiden har fått mycket utrymme i medierna och att ingen 

historiker har hävdat varken att vi skulle skämmas eller att vi skulle varit värre än någon annan. På 

detta sätt använder han sitt anslag till att vända Lindqvists anslag emot honom och därmed ange 

tonen för den recension som följer.  

 

Englund fortsätter med att på en rad punkter kritisera Lindqvists sätt att skriva, hans val av ämnen 

och personer, hans attityd gentemot läsaren, hans oförmåga att skilja på fakta och myt, hans lågt 

räknat 140 fel och så vidare. Hela tiden pendlar Englund mellan en akademisk/metodologisk kritik 

av innehållet i Lindqvists bok, och en mer personinriktad kritik där boken och författaren görs till 

en och samma sak. Lindqvists tydliga koppling mellan sig själv och det han skriver vänds emot 

honom och får honom att verka mycket inkompetent. Detta gör det hela till en mycket 

underhållande och kritisk recension, som med en kombination av Englunds insyn och förståelse för 

själva ämnet och hans sätt att kritisera Lindqvists (som han upplever det) brist på detsamma blir till 

en kraftfull sågning. Inte bara av boken och dess innehåll, utan också av författaren som person. 
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Recensionen är så aggressiv till sin art att den i Göteborgs Posten refereras av en förtjust journalist 

som liknar den vid ett lustmord.31 På detta referat svarar sedan Herman Lindqvist själv och 

bemöter en del av kritiken, bl.a. förklarar han att Englunds recension är en form av illvillig läsning 

som kan användas för att hitta fel i alla texter och att han använder sig av nutida begrepp istället för 

de historiska för tydlighetens skull. 

   Låt oss se hur Englund i ett stycke i sin recension pendlar mellan att kritisera dels metod och dels 

förhållningssätt till publik/förförståelse. Med andra ord hur Englund, i detta fall som representant 

för den vetenskapliga diskursordningen, förhåller sig till Lindqvists publikt förmedlande produkt. 

Detta stycke i recensionen följer direkt på Englunds kritik av Lindqvists anslag. 
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[...] varpå han raskt förlorar sig i det som han verkligen är intresserad av: stora mäns och kvinnors liv i 
helg och söcken. Självklart måste de viktiga aktörerna ha sin plats i historien. Lindqvists sätt att göra det 
på är dock påfallande traditionellt. Den som älskar krångliga släktträd och segdragna redogörelser för 
olika konungsliga familjeförhållanden kommer här att få sitt lystmäte. Och medan år av trettioåriga kriget 
försvinner utan ett spår, ägnar han sidor åt att grubbla över den minst sagt aparta teorin att drottning 
Kristina skulle ha varit ”pseudohermafrodit”. Den här fokuseringen vid individerna slår också igenom i 
framställningssättet. Krigen framstår inte sällan som ett slags personliga envig mellan de stora männen. 
Tilly river broar, men Gustav Adolf korsar raskt floder, erövrar städer och möter till sist Wallenstein vid  
Lützen. Det luktar lite folkskolans läsebok om det hela. 
Den här upptagenheten med individerna visar sig också i Lindqvists förtjusning i goda historier. Jag har 
inget emot historier, förutsatt att de är sanna och att de kan lägga något till helheten. Om Lindqvists 
historier kan man tyvärr varken säga det ena eller det andra. Han är svag för frihjulsfilosoferande om vad 
någon ”måste” ha hört eller förstått. Dessutom kan han nästan aldrig stå emot frestelsen från en riktigt 
saftig skröna. I texten finns det därför en hel del apokryfiska händelser, bevingade ord av högst tveksamt 
ursprung, krigare med övermänsklig styrka, och så vidare. Det hjälper inte att författaren då och då 
märker upp dessa historier med ett pliktskyldigt ”lär” eller ”sägs”. Genom att han på detta vis plockar upp 
gamla skrönor som historiker sedan 1800-talet har hållit på att rensa bort, så framträder i hans verk en 
förflutenhet som faktiskt börjat att återmytologiseras, där sanning och dikt på ett tyvärr alltför 
postmodernt vis kokas upp i varandra. 
Det här tycker jag är allvarligt. I en tid då historien har blivit allt mer politiserad och då mörkermän av 
olika schatteringar gör vad de kan för att sjanghaja vårt förflutna duger det inte att behandla 
sanningsfrågan med en sådan utstuderad nonchalans som författaren gör i detta och föregående verk. Och 
det räcker inte att som Lindqvist försvara sig med att han skriver för vanligt folk och inte för historiker på 
universiteten. Frånsett att den attityden rymmer ett inte så litet mått förakt mot de egna läsarna så är den 
ologisk. Akademiskt skolade historiker har i regel inget större problem att se felen. För en lekman är det 
knepigare. Han måste kunna lita på författaren. Om till exempel någon som satte ihop kartböcker gjorde 
som Lindqvist skulle det aldrig tolereras. Tänk bara: ”Äsch, visserligen kom Madagaskar att hamna invid 
Island, men min atlas är faktiskt skriven för vanligt folk och inte universitetsgeografer.” 
Detta för oss osökt över till felen. Det är omöjligt att lista allihop.32 

 

I det här stycket kan man se exempel på kritik som till sin natur kan sägas tillhöra den 

vetenskapliga diskursordningen, det är den vi möter i den första delen av citatet, och hur denna 

kritik även används för att underkänna boken som publikt förmedlande produkt. I större delen av 

 
31 PY ”Lindqvist lustmördad” Göteborgs-Posten 1994-10-02 
32 Englund, Peter ”Historien enligt Herman. Peter Englund hittar minst 140 fel i en epok” i Expressen 1994-09-26 
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citatet presenterar Englund frågor som känns igenom som metodfrågor. Han konstaterar att 

Lindqvists metod är felaktig och att hans bok därmed inte kan ses som vetenskaplig (Rad 2-9). 

Detta låter han sedan växa genom att med meningen: ”Och det räcker inte att som Lindqvist 

försvara sig med att han skriver för vanligt folk och inte för historiker på universiteten” förklara att 

Lindqvist gör sina läsare en björntjänst när han låter läs- och/eller underhållningsvärde gå före 

vetenskaplig validitet (r. 22-24).  Det är faktiskt inte bara så att Lindqvist begår ett misstag, han 

föraktar faktiskt sina läsare (r. 24). Därmed kan boken, genom sin brist på vetenskaplig validitet, 

inte heller anses ha något som helst värde som publik produkt (r. 26-29). 

   Det som gör denna skarpa kritik möjlig är naturligtvis Lindqvists ursprungliga anspråk och det 

faktum att han använt detta anspråk för att svara på en del av den kritik han fått för brister i sina 

böcker. Detta kan kräva en liten förklaring.  

 

Lindqvists mål är inte att skriva en fiktiv historisk roman, inte heller att en vetenskapligt 

redovisande bok. Han vill ”... skriva en populär berättande svensk historia.”33 Alla böckerna är 

också dedicerade: ”Till Dig som bor i Sverige”. Han är alltså ute efter att skriva den svenska 

historien så som vetenskapen beskriver den men, på ett sätt som passar en publik som består av 

’Dig som bor i Sverige’. Lindqvist söker ett språk och ett tilltal som dels är underhållande och dels 

passar en förförståelse som inte har den höga grad av specialisering som inomakademiska texter 

kräver. Han vill helt enkelt förvandla ett enormt antal vetenskapliga produkter, och även en del av 

deras källor, till tio sammanhängande publikt förmedlande produkter. För att göra dessa produkter 

spännande och intressanta för en utomakademisk publik väljer Lindqvist att fokusera på de mest 

spektakulära händelserna, han väljer att blanda historia med historier och han menar i 

kringdebatten att myter om hjältekonungar och dylikt är en del av vår historia. Men i kritiken från 

den vetenskapliga diskursordningen i allmänhet och den historiska disciplinen och Peter Englund i 

synnerhet framgår det att de anser att Lindqvist har gjort fel (r. 10-20). Han har inte alls lyckats i 

sitt anspråk. Det han har skapat hade kanske kunnat accepteras om han hade skrivit romaner, men 

aldrig om han vill skriva ’Historien om Sverige’. Med Englunds ord: ”Det hjälper inte att 

författaren då och då märker upp dessa historier med ett pliktskyldigt ’lär’ eller ’sägs’” (r. 15-16). 

Englund låter även förstå att de delar i boken som inte är skrönor inte heller är att lita på: ”Detta 

för oss osökt över till felen. Det är omöjligt att lista allihop.” (r. 29). Det här är en kritik som 

sammantaget är oerhört tung, dels därför att den kommer från de som har den tyngsta rösten när det 

gäller Sveriges historia, de svenska historikerna (med Peter Englund som deras representant i det 

                                                 
33 Lindqvist (1992) 
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här exemplet). Dels därför att den slår undan benen på hela det stora projekt som Lindqvist gett sig 

in i.  

 

Det försök att förklara sig, som Englund syftar på i (r. 22-24), kan kopplas samman med ett 

liknande uttalande från 1992 när Lindqvist i artikeln ”Det var ingen rolig historia – docenter 

angriper Herman Lindqvist” får frågan om varför historikerna är så arga på hans bok. Lindqvist 

svarar då att: ” –Jag har inte skrivit för dem som redan läst alla böcker. – Jag har tittat mot läsare 

som aldrig sett historiska böcker.”34 1994 menar Lindqvist alltså fortfarande att han skriver för 

vanligt folk, att det inte är ett vetenskapligt verk för universitetsstudenter eller motsvarande. Senare 

skriver han dessutom som svar på recensionen bland annat: ”Om jag skriver jacka på ett ställe 

istället för ’skyller’ så beror det på att ett skyller är en jacka. En ’resident’ på 1600-talet, 

motsvarar en ambassadör idag, och så vidare.”35 Vad han påpekar är att han anpassat språket för 

att göra det begripligt. Med den publikt förmedlande diskursordningen i tankarna kan man hävda 

att han helt enkelt anpassat språket till en mer allmän förförståelse. En större publik vet vad en 

jacka är än ett skyller. Därmed får Lindqvist möjlighet att gå vidare i sin framställning utan att 

behöva fördjupa sig vidare i att förklara skillnaden. Det handlar alltså om att Englund och 

Lindqvist laddar förförståelsebegreppet på olika sätt. Lindqvist menar att eftersom han skriver för 

en publik med en mer allmän förförståelse så finns det ingen anledning att fördjupa sig i enskilda 

begrepp eller att se till att alla språkliga detaljer är vattentäta och tidsenligt benämnda. Han menar 

att det är helheten som är det viktiga, att han berättar om Sveriges historia i stort och att han därför 

valt att använda nutida benämningar på vissa saker för att få helheten att framstå mer tydligt. Häri 

anser jag att man finner förklaringen till att han uttalar sig om att det inte är ett verk för 

universitetet. Vad Englund däremot lägger i förförståelsebegreppet är delvis något annat. Han 

håller indirekt med Lindqvist om att den publik som verket riktar sig till har en mer allmän 

förförståelse, men han menar att det leder till att man måste vara mer noga med detaljerna. För 

Englund verkar det handla mer om att bygga upp publikens förförståelse. Han gör det tydligt när 

han förklarar att just förförståelsen är det som skiljer inomvetenskapliga från utomvetenskapliga 

läsare: ”Akademiskt skolade historiker har i regel inget större problem att se felen. För en lekman 

är det knepigare. Han måste kunna lita på författaren.” (r. 25-26) Det blir alltså tydligt att de båda 

ser en skillnad i förförståelse mellan en inom- och en utomvetenskaplig publik, men det som skiljer 

dem åt är hur man bör förhålla sig till denna skillnad. Lindqvist menar att man ska förenkla och se 

till att helheten blir intressant medan Englund anser att detaljerna måste vara rätt och att inte ens 

                                                 
34 Gunnarsson, Pär ”Det var ingen rolig historia – docenter angriper Herman Lindqvist” i Expressen 1992-11-02 
35 Lindqvist, Herman (Utan Rubrik) i Göteborgs-Posten 1994-10-16 
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språkliga fel är godtagbara. Lindqvist vill kringgå problemet, Englund vill informera läsaren tills 

förförståelsen är på rätt nivå och problemet försvinner. 

   Kopplar man ihop dessa uttalanden med kritiken av de rena faktafelen blir det möjligt för 

Englund att hävda att Lindqvist föraktar sina läsare och ljuger dem rakt upp i ansiktet. 

 

Genom att med ett antal argument visa att den vetenskapliga diskursordningen är överordnad den 

publikt förmedlande gör Englund klart att den som vill skriva en ”populärt berättande svensk 

historia” måste sätta de vetenskapliga anspråken och värderingarna först, och anpassa sitt 

berättande efter dessa. I mitt exempel blir det tydligt när Englund förklarar att ”... mörkermän av 

olika schatteringar gör vad de kan för att sjanghaja vårt förflutna...”. (r. 20-21) Detta hävdar han 

höjer kravet på författaren att inte blanda ihop fakta med myt. (r. 24-28) För att vi inte ska 

utelämnas till dessa mörkermän måste vi alltså hålla oss till det vetenskapligt bevisbara, det går 

inte att låta en god historia gå före en sann historia. Det är viktigare att ha en riktig metod än en 

stor publik, viktigare att följa den vetenskapliga diskursordningens regler än den publikt 

förmedlande.  

 

Jag anser dock att man måste vara medveten om att det inte är så enkelt som att Lindqvist vill ha 

största möjliga publik och inte bryr sig om historisk metod, eller att Englund endast bryr sig om 

den historiska sanningshalten och struntar i om det finns någon publik överhuvudtaget. Det är 

viktigt att komma ihåg att dessa två herrar har en hel del gemensamt. Båda har ett intresse av en 

korrekt historieskrivning, eller i alla fall inte av en felaktig och motsägelsefull sådan eftersom det 

skulle undergräva deras trovärdighet, och båda försöker föra ut historien om Sverige under 1600-

talet till en bred publik. Skillnaden ligger i hur de prioriterar. Englund tillhör först och främst den 

vetenskapliga diskursordningen, han är vetenskapsman som skriver publikt förmedlande texter om 

sitt ämne. Lindqvist är berättare före historiker, han tillhör den publikt förmedlande diskursen och 

tar sig an den svenska historien ur det perspektivet. Det kan tyckas oviktigt i vilken ordning man 

beskriver dem som historiker och berättare, men det är det inte. Det handlar om vilken 

diskursordning som ska få företräde, den publikt förmedlande diskursordningen med krav på 

publikvänliga framställningar eller den vetenskapliga med krav på nyansering och validitet.  

Star Trek - Krauss 

TV-serien Star Trek är kanske världens mest välkända exempel på science fiction. Den skapades 

av Gene Roddenberry och sedan den startade 1966 har den skaffat sig en stor skara tittare och 
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fans.36 Förutom att serien är ett av de mest kända exemplen på science fiction, så är den också en 

serie där ’science-delen’ är ovanligt stor, till och med för sin genre. De vetenskapliga framsteg som 

beskrivs i serien får i sig själva en stor del av utrymmet. I vanliga fall brukar science fiction-

produkter mest använda vetenskapen som ett verktyg för att berätta en historia, men i Star Trek är 

själva vetenskapen i sig också en historia, något som inom science fiction-genren brukar kallas 

hard sci-fi.37 Serien har ända sedan starten lagt ner stor möda på att skapa sammanhängande 

tekniska och naturvetenskapliga diskussioner inom ramen för sin fiktiva form. Detta har man bland 

annat gjort genom att använda sig av den inomakademiska vetenskapen. Genom att låna teorier, 

visioner, diskussioner mm. från den vetenskapliga diskursordningen har man skapat en bild av en 

framtid där vetenskapen drivit oss långt ut i rymden, möjliggjort tidsresor osv. Detta har gjort Star 

Trek till en mycket omtyckt serie, inte bara bland den stora TV-publiken utan också bland många 

aktörer inom vetenskapen. Att Star Trek och olika vetenskapliga institutioner inspirerat och lånat 

från varandra har påpekats flera gånger tidigare, och en av de bästa beskrivningarna av det finns i 

Constance Penleys, NASA/TREK: popular science and sex in America från 1997. I denna bok visar 

Penley inte bara hur science fiction-genren använder sig av det amerikanska rymdprogrammet för 

att hämta stoff till sina verk, utan också hur denna inspiration fungerar åt andra hållet. Att 

rymdprogrammet döpt en farkost till Enterprise och använt sig av skådespelare från Star Trek i sitt 

marknadsföringsarbete. Exemplen är många och jag ska inte uppehålla mig vid dem. Att jag ändå 

nämner dem är för att visa att det i fallet Star Trek finns ett ömsesidigt förhållande mellan Star 

Trek som publikt förmedlande produkt och de vetenskapliga diskurser som serien hämtat idéer och 

inspiration från. Den konflikt som beskrivs mellan den publikt förmedlande och den vetenskapliga 

diskursordningen i kapitlet om Lindqvist/Englund verkar inte finnas inom science fiction-genren, 

och det gäller framförallt Star Trek. Utifrån detta går det att analysera hur den vetenskapliga 

diskursordningens aktörer i det här fallet förhåller sig till publikt förmedlande produkter som har 

sitt ursprung inom ’deras’ vetenskapliga discipliner. 

 

I det här exemplet handlar det om hur fysikern Lawrence M. Krauss beskriver sitt förhållande till 

Star Trek i sin bok Fysiken i Star Trek.38 I boken beskriver Krauss fysikens grundläggande regler 

och även dess ’främsta frontlinje’ genom att använda sig av Star Trek. Kopplingen mellan Star 

Trek och vetenskap görs tydligt och klart redan på bokens omslag där det bland annat går att läsa: 

”Flera av världens mest framstående fysiker, från Kip Thorne till Steven Weinberg och Sheldon 

                                                 
36 Bacon-Smith, Camille Science fiction culture (2000) s. 101. 
37 Bacon-Smith (2000) s. 1. 
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Glashow, tittar på serien, och att diskutera vetenskapen bakom serien är ett populärt tidsfördriv på 

fysikernas konferenser och på Internet. Nu kan även du delta i det nöjet.” Det handlar helt enkelt 

om en bok som använder sig av exempel ur TV-serien Star Trek för att diskutera fysik. Oavsett om 

man väljer att se det som en bok som främst handlar om Star Trek, eller i första hand en bok om 

fysik, så står det snart klart att denna uppdelning inte spelar någon roll i den här studien. Det 

intressanta i det här fallet är att det är en bok som är både och.   

 

Hur förhåller sig då fysikern Krauss till fysiken i Star Trek i boken med samma namn? Överlag 

kan man säga att Krauss närmar sig ämnet genom att ställa typiska ’tittarfrågor’ av teknisk 

och/eller fysisk art. Han undersöker sedan hur dessa problem löses inom seriens fiktiva ramar, 

vilka han redan i bokens inledning påpekar är mycket friare än de man använder sig av inom 

vetenskapen. Därefter låter han denna ’fiktiva’ lösning möta den inomvetenskapliga fysiken och 

försöker undersöka hur väl seriens lösningar skulle stå sig i ’verkligheten’.  Detta görs ur 

perspektivet att ”dagens science fiction är ofta morgondagens vetenskapliga verklighet”39  och 

Krauss ser inte seriens sätt att tänja på, och ibland helt bortse från, fysikens beskrivningar av 

verkligheten som något negativt. Snarare handlar det om en vilja att gå serien till mötes och 

undersöka vad som skulle krävas av den nutida fysiken, och andra vetenskapliga discipliner för den 

delen, för att man skulle kunna förvandla Star Treks fiktiva vision till verklighet. Detta samtal, 

eller snarare den monolog, som Krauss så att säga för med seriens manusförfattare är både 

uttömmande och omfattande. Krauss tar upp en stor del av de fenomen som förekommer i serien, 

från tröghetsdämpare, traktorstrålar och tidsresor till dilitiumkristaller, materia-antimateriamotorer 

och transportörstrålar. Därefter avslutas boken med ett kapitel om Star Treks omöjligheter. Det 

handlar med Krauss egna ord om ”... tillfällen då Star Trek-författarna passerat gränsen från det 

vaga eller otroliga till det totalt omöjliga.” Det är ur denna del av boken som det exempel som 

används här är hämtat. Sägas bör att Krauss inställning till dessa ’fel’ från författarnas sida flera 

gånger påpekas vara av kuriös art. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

                                                

Oftast är det i alla fall de fysikaliska misstagen som tilldrar sig fysikernas uppmärksamhet. Jag tror att 
det beror på att dessa misstag bekräftar många fysikers uppfattning att fysiken är långt bort från 
populärkulturen, för att inte nämna den känsla av överlägsenhet som det ger oss att skämta om de 
brittiska majorer som skriver manus. Det är omöjligt att tänka sig en större spelfilm där Napoleon talar 
tyska istället för franska, eller där den amerikanska självständighetsförklaringen förläggs till 1800-talet. 
När så fysikaliska misstag av motsvarande svårighetsgrad smyger sig in i vad som faktiskt antas vara en 
vetenskapsorienterad TV-serie, tycker fysikerna om att slå ner på det.40 
[- - -] 

 
39 Hawking, Stephen i förordet till Krauss (1997) 
40 Krauss (1997) s. 167 
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OM ATT KASTA UT BARNET MED BADVATTNET: I avsnittet ”Rymdskeppet mitt” i Next 
Generation lägger Enterprise till vid Remmler Array för att få en ”baryonsopning”. Det verkar handla 
om partiklar som byggts upp på rymdskeppets hölje till följd av långvariga resor i warpfart, och de 
måste avlägsnas. Under sopningen måste besättningen evakueras, för den sopande strålen är dödlig för 
levande vävnad. Det skulle den verkligen vara! De enda stabila baryonerna är (a) protoner och (b) 
neutroner i atomkärnor. Eftersom dessa partiklar är beståndsdelarna i allt vi ser skulle det inte bli 
mycket kvar av Enterprise till framtida äventyr om man gjorde sig kvitt alla dem.41 

 

För att se hur Krauss som aktör inom vetenskapen ser på bilden av vetenskap i Star Trek är det här 

exemplet till stor nytta. Som jag redan påpekat är Krauss i grund och botten positivt inställd till 

serien, så positiv att han faktiskt skrivit en bok om den. Men det handlar inte om att bara titta på 

Star Trek och bli underhållen, vi får nämligen i det här utdraget reda på att fysiker ofta underhålls 

av att ’veta bättre’ eller ’genomskåda misstagen’. (r. 6-7) En fysiker som tittar på Star Trek finner 

helt enkelt en extra dimension av underhållning i det faktum att serien många gånger har helt fel, ur 

ett fysikaliskt perspektiv vill säga. Man får också reda på att fysiken och populärkulturen står långt 

ifrån varandra. (r. 2-3) Krauss säger dock ingenting om huruvida det är något positivt eller 

negativt. Däremot är det något som fysikerna tycker om att påpeka, framför allt när det leder till att 

något i berättelsen blir fel. Det som gör att fysiker ofta tycker om Star Trek tycks alltså vara dels 

det faktum att det är en underhållande TV-serie och dels att den är vetenskapsorienterad och leker 

med tankar kring vad som skulle kunna hända om vetenskapen kunde göra vissa framsteg. En stor 

del i fysikernas förtjusning tycks ligga i att serien samtidigt som den tveklöst är fiktiv också 

försöker vara vetenskapligt trovärdig, detta gör att den gör vetenskapen spännande och samtidigt 

att de som skriver serien ofta tar avstamp i nutida vetenskapliga teorier och visioner och bidrar till 

att uppgradera dem. Serien gör helt enkelt fiktionen vetenskaplig och vetenskapen fiktiv. Den 

kombinerar det bästa av två världar och lägger ihop fakta och idé för att skapa något spännande, att 

djärvt gå dit ingen gått förut! Men tillbaka till Krauss och fysikernas syn på Star Trek, varför är det 

här viktigt? Jo, därför att det faktum att Star Trek försöker stå kvar med fötterna i det som är 

fysikernas och andra forskares yrke och samtidigt kan använda sig av fantasin och den publikt 

förmedlande praktikens lägre krav på metodologisk och empirisk bevisning. När fysikerna ser det 

som sin uppgift att söka efter en metodologisk och objektiv sanning blir det för dem svårt att driva 

sina teorier längre än vad som går att motivera metodologiskt. Här kan dock Star Trek fungera som 

ett forum för att få utlopp för dessa tankar, genom att serien driver de metodologiskt förankrade 

teorierna vidare och fysikerna därefter granskar resultaten. Ett förhållande av ömsesidigt utbyte 

uppstår då mellan en vetenskaplig och en publikt förmedlande diskurs. Trots detta är Krauss noga 

med att påpeka skillnaderna. I utdraget ovan är det mycket tydligt. Han visar hur ett fysiskt 

 
41 Krauss (1997) s. 173 
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begrepp, i det här fallet baryoner, genom att det faktiskt betyder något och har definierats inom 

fysiken inte kan användas hur som helst, inte ens i en TV-serie där man kan färdas snabbare än 

ljuset. (r. 14-15) De tecken som definierats och tillhör den vetenskapliga diskursen Fysik kan 

m.a.o. användas inom fiktionens värld. Det är till och med så att man kan tänja på de vetenskapliga 

definitionerna så länge man åtminstone befinner sig någorlunda rätt. Men om tecknen omtolkas 

eller missförstås på ett sånt sätt att de mister sin ursprungliga betydelse, blir det allt för fel.  

   Att det är möjligt för fysikern Krauss att både gilla Star Trek och att, som han själv uttrycker det, 

”slå ner på” serien när den i allt för stor utsträckning tänjer på fysikens lagar verkar vara fysikens 

objektiva kunskapssyn. 

 

Som jag beskrivit tidigare i uppsatsen kan man skilja på diskurser inom den vetenskapliga 

diskursordningen som håller sig med objektiva sanningar och de som inte gör det. Fysiken håller 

sig i allra högsta grad med objektiva sanningar och detta gör att reartikuleringar av tecken inom 

fysiken blir en både större och mindre fråga. Om man lyckas med konststycket att helt reartikulera 

en nodalpunkt inom fysiken så har man i princip gjort något omöjligt, till exempel att upphäva 

gravitationen. Därför ses det inte som ett hot när Star Trek-författarna missförstår vad baryoner är 

för något. De kommer knappast att leda till att det fenomen som fysikerna kallar baryoner blir 

något annat än vad fysiken har definierat det som. Man kan likna det med på hur stort allvar vi tar 

konspirationsteoretiker som hävdar att jorden är platt. Problemet för fysiken är dock att Star Trek 

når en mycket större publik än vad teoretisk fysik gör. Detta kan leda till att själva begreppet 

baryoner kan få en annan betydelse än den fysiken givit den. Risken är att Star Treks felaktiga 

beskrivning av baryonerna får företräde bland en stor publik. Här blir då fysiken tvungen att på 

något sätt avskärma sig från Star Treks beskrivning. I Krauss fall sker det genom att han avslutar 

sin bok med ett kapitel där han med en humoristisk ton visar på att Star Trek ofta har fel, mycket 

fel. På så sätt kan man genom det faktum att fysiken har en objektiv kunskapssyn och att Star Trek 

har ett fiktivt anspråk hjälpas åt. Star Trek lånar trovärdighet och inspiration från fysiken, och 

fysiken får en stor publik och ett antal populära representanter i och med Star Trek. Allt detta 

samtidigt som man kan hävda att man sysslar med helt olika saker. 
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Sammanställande analysdiskussion 

 När jag sammanför dessa två exempel och försöker se hur de skiljer sig från och liknar varandra 

tycker jag mig skönja några av de faktorer som styr vetenskapen som diskursordning i dess 

bemötande av olika former av publik förmedling av vetenskapligt material. Genom att jämföra hur 

de olika nodalpunkter, som jag har använt för att definiera de två diskursordningarna, ställs i 

relation till de två analysexemplen anser jag kunna formulera ett antal begrepp som kan fungera 

som ingångar i förståelsen av vetenskapens relation till publikt förmedlande verksamhet. Man bör 

dock vara medveten om att den här analysen inte direkt kan belägga något om hur dessa begrepp 

inverkar på förhållandet mellan de två diskursordningarna, till det är det empiriska materialet allt 

för litet. Men jag anser ändå att denna uppställning kan vara relevanta när det gäller att säga något 

om vad som skulle kunna vara de centrala begreppen i kampen om förmedlingen. Jag tar upp tre 

begrepp som jag anser vara särskilt tydliga faktorer i kampen om förmedlingen. 

Vetenskapliga anspråk  

Som jag beskrivit tidigare ser jag den vetenskapliga metoden som det främsta kännetecknet på den 

vetenskapliga diskursordningen, och som en del i denna metod ingår det vetenskapliga anspråket. 

Detta anspråk på en mer giltig kunskapsproduktion verkar spela en nyckelroll i hur vetenskapen 

bemöter publika förmedlingar. Det är genom det vetenskapliga anspråket på en mer giltig kunskap 

som man väljer att närma sig de publika förmedlingarna. Oavsett om vi tittar på Krauss mer 

välvilligt inställda förhållande till Star Trek, eller Englunds kritik av Historien om Sverige så finns 

det i de exempel jag valt tydliga uttalanden som avgränsar vetenskapen från annan verksamhet. 

Uttalanden som gör anspråk på exklusivitet. Krauss talar om att ”fysiken är långt bort från 

populärkulturen” (r. 2-3) och han ställer dessutom sin disciplin, d.v.s. fysiken, längre bort från 

populärkulturen än andra vetenskaper då han drar parallen att ”det är omöjligt att tänka sig en 

större spelfilm där Napoleon talar tyska” (r. 4-5). Även om Krauss liknelse kanske inte är så bra 

som den först verkar (det är ju till exempel inte speciellt svårt att tänka sig större spelfilmer där 

Napoleon talar engelska eller blivit dubbad till tyska), så fungerar den som ett sätt att bevisa att 

fysikaliska sanningar oftare missförstås av ickefysiker än andra, exempelvis historiska. Genom att 

tala om att fysiken befinner sig långt ifrån populärkulturen och genom att benämna fysikaliska 

misstag som just misstag (r. 2-3 & 6), inte som feltolkningar eller som alternativa beskrivningar 

eller dylikt, delar Krauss in artikulationer om fysik i två kategorier. Den ena kategorin blir rätt och 

det är denna som fysikerna sysselsätter sig med, den andra kan bli fel eftersom de utförs av ’icke-

fysiker’. Frågan om de fysikaliska sanningarna är m.a.o. inte förhandlingsbar, det finns ett visst 

utrymme att tänja på reglerna, vilket uppstår i och med Star Treks fiktiva anspråk (mer om detta 
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senare), men trots detta kan gränsen passeras och till och med fiktionen kan bli fel. Englund väljer 

också han att framställa frågan om vetenskapens exklusivitet som om den vore självklar. Han 

skiljer på historia (som sann), historier (som kan vara fel) och riktigt saftiga skrönor (som är fel) (r. 

10-14). Genom att uttrycka att han inte har något emot historier ”… förutsatt att de är sanna…” (r. 

11) visar han inte bara var gränsen går, utan också att det inom historieämnet finns sådant som är 

sant och sådant som inte är det. Han avgränsar även historiedisciplinen från Lindqvists bok genom 

att visa att Lindqvist utgör en fara inte bara för historieämnet utan även i större sammanhang, 

eftersom att han inte följer vetenskapens regler (och därmed sätter sanningen på spel). Detta gör 

han dels genom att visa hur Lindqvist ”… plockar upp gamla skrönor som historiker sedan 1800-

talet har hållit på att rensa bort…” (r. 16-17) och vidare ”… då mörkermän av olika schatteringar 

gör vad de kan för att sjanghaja vårt förflutna duger det inte att behandla sanningsfrågan med en 

sådan utstuderad nonchalans…” (r. 20-22). Om man jämför med Krauss och att de fysikaliska 

sanningarna inte kan förhandlas så beskriver Englund här den historiska sanningen som om det 

existerade en icke förhandlingsbar sådan, samtidigt som han pekar på att den trots det är utsatt för 

förhandling. Jag tycker att detta visar att historieämnet, även om Englund i sina uttalanden i den 

här debatten försöker hävda motsatsen, har en mer subjektiv kunskapssyn än vad fysiken har. Det 

råder i alla fall en större osäkerhet inom historien om vad som är sant och vad som är falskt än vad 

det gör inom fysiken. Trots denna skillnad mellan de två diskurserna kan man se hur både Krauss 

och Englund artikulerar sina vetenskapliga discipliner som besittandes objektiv kunskap. De visar 

därigenom hur publika produkter, som kan länkas till deras discipliner, går att bedöma i termer av 

riktiga eller felaktiga. 

Fiktion eller inte 

Ytterligare ett nyckelbegrepp i spelet om kunskapsförmedlingen verkar vara den publikt 

förmedlande diskursordningens möjlighet att avsäga sig sanningskravet, genom att välja en fiktiv 

form. Jag tycker mig se tendenser till att vetenskapliga aktörer kan reagera mot publikt 

förmedlande produkter, som bryter mot det vetenskapliga anspråket, oavsett om dess produkter har 

ett fiktivt eller icke-fiktivt syfte. Oavsett om produkten ser det som sitt syfte att vara en sann 

beskrivning eller en helt påhittad historia så kräver vetenskapliga aktörer, precis som publik i 

allmänhet, ett visst mått av realism. (Krauss r. 6-7) Däremot skiljer sig reaktionerna åt i hur de 

framförs. Om man inte håller sig till det vetenskapliga anspråket i en fiktiv produkt tenderar det 

oftare att bli pinsamt eller komiskt, medan det i en icke-fiktiv blir fel och kanske även farligt. En 

fiktiv produkt får ett större svängrum när det gäller att hålla sig till vad vetenskapen sagt, men det 

finns trots allt ett krav på att även fiktiva produkter måste upprätthålla vissa sanningar. Jag tycker 

att man kan se det som att en publikt förmedlande produkt, som har ett icke-fiktivt anspråk, inte på 
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något sätt får frångå de vetenskapliga diskursernas krav och anspråk medan en fiktiv i viss 

utsträckning får det. Dock verkar det som om kombinationen ’fiktiv produkt’ som bryter med en 

’inom vetenskapen objektiv sanning’ trots sitt fiktiva anspråk inte tillåts göra så utan att motivera 

varför. Ett exempel på detta är kanske på sin plats. Man skulle kunna tycka att det i en serie där 

man kan färdas i tiden och upphäva gravitationen utan problem skulle kunna låta baryoner vara 

något annat än vad de enligt fysiken är i vår värld. Detta verkar dock inte godkännas av Krauss. (r. 

9-15) Trots att han naturligtvis är medveten om att Star Trek är fiktiv, och att mycket av det som 

förekommer i serien skulle vara omöjligt att genomföra, så används ändå Star Treks publikt 

förmedlande ambitioner till att visa på att vetenskapen bör vara överordnad när det gäller att tolka 

och beskriva till och med en fiktiv värld. Med Krauss ord: ”När så fysikaliska misstag av 

motsvarande svårighetsgrad smyger sig in i vad som faktiskt antas vara en vetenskapsorienterad 

TV-serie, tycker fysikerna om att slå ner på det.” (r.6-7) 

Förförståelsen 

Den tredje faktorn jag vill ta upp handlar om förförståelsen, och hur den påverkar reaktionen på de 

publikt förmedlande produkterna. Som jag ser det handlar det om en kombination av de 

vetenskapliga aktörernas förförståelse och den som man antar att publiken besitter. Eftersom 

publikt förmedlande produkter riktar sig till en publik med en lågt specialiserad förförståelse 

uppstår frågan om vad som är det mest relevanta i den ursprungliga kunskapsmassan, och i vilka 

syften man har rätt att presentera material från den vetenskapliga diskursordningen för en icke-

specialiserad publik. Här blir de vetenskapliga aktörernas högt specialiserade förförståelse ett sätt 

för dem att försöka diktera villkoren för den publika förmedlingen. Konflikten tycks uppenbar i 

båda mina exempel och kan formuleras som att de vetenskapliga aktörerna genom sin högt 

specialiserade förförståelse kan göra anspråk på vilka delar i ämnet som bör förmedlas och hur 

detta bör ske. Samtidigt menar de publikt förmedlande aktörerna att de genom sitt arbete som 

förmedlare är mer insatta i samma fråga. Vetenskapen hävdar sin rätt genom att hänvisa till 

ämneskunskap och förmedlarna genom att hänvisa till publikförståelse. Englund hävdar sin rätt: 

”Akademiskt skolade historiker har i regel inget större problem att se felen. För en lekman är det 

knepigare. Han måste kunna lita på författaren” (r. 25-26), Krauss likaså: ”… för att inte nämna 

den känsla av överlägsenhet som det ger oss att skämta om de brittiska majorer som skriver 

manus.” (r. 3-4). De visar båda två hur viktigt det är att i de förmedlande produkterna inte kringgå 

eller bortse från de vetenskapliga experterna och deras kunskaper. Dock verkar det som om just 

deras kunskaper, eller högt specialiserade förförståelse, av den publikt förmedlande 

diskursordningens aktörer anses vara mer av ett hinder när man vill närma sig en större publik. 

Med Lindqvists ord: ” –Jag har inte skrivit för dem som redan läst alla böcker. – Jag har tittat mot 
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läsare som aldrig sett historiska böcker.”42 Man kan alltså se att det finns två olika former av 

angreppssätt på problemet med förförståelsen. Som jag tidigare beskrivit i analysen så skiljer sig 

Englund från Lindqvist i frågan om hur man bör handskas med publikens förförståelse. Englund 

vill informera bort problemet och Lindqvist vill kringgå det. Jag ser det som ytterligare en del i hur 

de två diskursordningarna kämpar om förmedlingen. Det handlar om vem som ska vara den 

huvudsakliga aktören, vems beskrivning som ska anses vara den riktiga, och här verkar frågan om 

vilken princip som ska gälla för att anpassa sig till en mindre specialiserad förförståelse vara en 

viktig del i den publika förmedlingen. 

                                                 
42 Gunnarsson, Pär ”Det var ingen rolig historia – docenter angriper Herman Lindqvist” i Expressen 1992-11-02 
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Slutord 

Sammanfattningsvis tycker jag att det nu står ganska klart att förhållandet mellan 

kunskapsproducenter och publika förmedlare bygger på en mängd faktorer. Det handlar om en 

mängd krav på de aktörer som tar sig an den svåra uppgiften att försöka skapa och sprida kunskap 

om och till den verklighet vi lever i. Kraven verkar dessutom allt som oftast vara motstridiga. 

Mellan den vetenskapliga eller den publikt förmedlande diskursordningen verkar det egentligen 

inte finnas någon konflikt kring huruvida det är viktigt att producera och förmedla kunskap. 

Konflikten tycks ständigt gälla hur detta ska gå till. Och kanske ännu viktigare, vems krav ska 

gälla för en förmedling av kunskap. Ska en publikt förmedlande vetenskaplig kunskapsprodukt 

först och främst betraktas som publikt förmedlande eller vetenskaplig? Av de exempel jag tagit upp 

i den här studien framgår det att vetenskapsmännen själva inte hyser någon som helst tvekan. En 

vetenskaplig kunskapsprodukt är vetenskaplig och om man tar bort de vetenskapliga kraven på den 

så har den, verkar det som, mist sitt värde. Visst reagerar vetenskapsmännen i mina exempel olika 

starkt på det som de upplever som felaktigheter i de publika förmedlingarna. Men jag tycker nog 

ändå att det snarast är att betrakta som gradskillnad, inte artskillnad.  

 

De publika förmedlarna å sin sida har inte fått speciellt stort utrymme i min studie, Lindqvist finns 

visserligen med eftersom han finns i debatten och formar den. Men någon representant för Star 

Trek finns inte, dels för att mitt fokus ligger på kunskapsproducenten men jag tror också att två 

andra faktorer spelat in. Dels finns det inte längre en person som på ett tydligt sätt kan ses som 

seriens representant, då Gene Roddenberry avled 1991. Dessutom har ingen kritiserat seriens 

trovärdighet på ett så aggressivt sätt som man i Sverige kritiserat Historien om Sverige. Den kritik 

som framförts mot Star Trek har handlat om andra saker, om den har några kvalitéer som TV-serie 

m.m., men den har inte beskyllts för att förvränga verkligheten på något farligt eller skadligt sätt. 

Trots det, från vetenskapens sida finns en tendens att vilja peka ut felaktigheter i serien och visa på 

hur de är fel. I en annan studie eller en längre version av den här skulle det vara intressant att 

koncentrera sig mer på de publika förmedlarna. Att fråga sig hur de ser på vetenskap och 

kunskapsproduktion och vad de anser sig ha för rättigheter och skyldigheter när de behandlar 

sådant material. 
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