
Den tredje vägens ufologi 

En studie av vetenskapligt gränsdragningsarbete inom 
Riksorganisationen UFO-Sverige

Författare: Cristoffer Olsson 
Handledare: Michael Godhe 
Kandidatuppsats i idéhistoria, Institutionen för studier av samhällsutveckling och 
kultur- ISAK
Linköpings Universitet 2012

 



Innehållsförteckning
Abstract.................................................................................................................................................3
Förord ..................................................................................................................................................4
Inledning ..............................................................................................................................................5
Disposition ...........................................................................................................................................7
Syfte, frågeställningar, avgränsningar..................................................................................................8
Tidigare forskning .............................................................................................................................10
Metod och material ............................................................................................................................12
Teori ...................................................................................................................................................14
UFO-Sverige, en kort historisk introduktion .....................................................................................19
Skeptikerna ........................................................................................................................................23
Missionärerna ....................................................................................................................................35
Fältundersökare .................................................................................................................................45
Diskussion .........................................................................................................................................56
Sammanfattning .................................................................................................................................60
Referenser ..........................................................................................................................................62



Abstract

The following essay or thesis is a study over scientific endeavors in the fringe. It is a study of 

Riksorganisationen UFO-Sverige, whose proponents aim to make the UFO phenomenon (or 

phenomena) a subject of scientific scrutiny. To achieve this, the ufologists first have to redefine 

common concepts of ufology as pseudo science or religion, mainly by challenging definitions given 

by scientific sceptics on the one hand, and proponents of conspiracy theories or the new age 

environment on the other. Thus UFO-Sverige seeks to construct an alternative scientific identity in 

contrast to adversaries on both sides, each unwilling to give the UFO phenomenon any further 

examination. Following the work of Tomas Gieryn's sociological grip on questions of epistemology, 

especially concerning the social boundaries of science from other cultural categories through what 

has been labelled as epistemic boundary work, during which proponents of a particular field aim to 

achieve epistemic authority and thus the legitimate right to define what is and what is not science, I 

seek to analyze how questions of science and legitimacy are actualized in an intellectual 

environment or culture not broadly accepted as scientific. The essay is a case study of a given 

organization in the ufologic subculture, analyzing material mainly from the 1990's, and the manner 

in which epistemic boundary work is made explicit. I further hint at the end to which the boundary 

work is means, which is mainly the hope of a growing professionalization of the ufologic field. 

Through this I further argue that the study points at something general, namely the importance of 

questions of science and legitimacy outside the boundaries of conventional science, not the least for 

those who are usually denied the recognition of scientific legitimacy and its fruits.
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Förord 

Även ett anspråkslöst och mindre arbete kan förtjäna en plats för erkännanden. Ett varmt tack riktas 

därför till Håkan Blomqvist, som liksom i många andra fall uppmuntrat till ett akademiskt studium 

av ufologin och UFO-fenomenet. I detta fall är det Riksorganisationen UFO-Sverige som faller 

under luppen, där Håkan själv är aktiv och framstående medlem, vilket inte förminskat dennes stöd. 

Håkan har öppnat dörrarna till Arkivet för UFO-forskning, och låtit undertecknad ta del av dess 

textsamlingar. Keep watching the skies. Ett tack riktas till Michael Godhe, som trots svidande 

tidsbrist tog sig an att handleda denna uppsats. Tack också till Per-Anders Forstorp, som läste 

igenom materialet och formulerade relevanta synpunkter.
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Inledning 

UFO-fenomenet är ett återkommande inslag i vår senmoderna kultur. Det utgör ett motiv inom olika 

populärkulturella framställningar, men har också integrerats i konspirationsteoretiska och religiösa 

diskurser. UFO-begreppet som sådant är kontroversiellt och infekterat- inte sällan presenteras det 

som en synonym till flygande tefat, vilka i sin tur vanligen utgör en symbol (och farkost) för 

utomjordiska besökare. Berättelser om utomjordiska interventioner behäftas med 

konspirationsteoretisk paranoia såväl som millenaristiska förhoppningar om en ny världsordning 

inom det nyreligiösa fältet. Av detta skäl har UFO-fenomenet bemötts med både undran och skepsis 

från vetenskapssamhället. UFO har härigenom erhållit ett slags emblematisk ställning, som en 

symbol för pseudovetenskap och fantasier, jämförbart med äldre tiders folktro, vidskepelse eller 

religiösa idéer och mytiska narrativ. UFO som begrepp och fenomen har i enlighet med detta 

placerats i kontrast eller motsättning till rationella och empiriskt grundade utsagor om verkligheten. 

Det har tolkats som  ett utslag för det mänskliga omdömets felbarhet, ett uttryck för masshysteri och 

i värsta fall ett hot mot vetenskapens ofta exkluderande sanningsanspråk. 

   Men vid sidan av de fantastiska och sensationella påståenden som gör sig gällande bland 

tefatstroende, och den misstro dessa bemöts med av företrädare för vetenskap och sunt förnuft, 

frodas en annan form av ufologisk kultur. Organisationer som Riksorganisationen UFO-Sverige 

formulerar UFO-fenomenet som en samtida och historisk gåta, vilken endast kan lösas genom 

kritiska och vetenskapliga undersökningar. Observationer av UFO-fenomen, menar kritiska 

ufologer, förtjänar att undersökas, i syfte att avslöja om det finns underliggande stimuli eller dolda 

verkligheter bakom dessa. Detta oaktat hur bisarra berättelser om UFO-fenomen emellanåt kan te 

sig. Viljan att undersöka dessa redogörelser innebär att det stora flertalet av UFO-fall erbjuds 

konventionella förklaringar. Inte minst är det den mänskliga perceptionen som bedrar oss, och de 

flesta UFO-observationer förklaras bestå av misstolkningar av människotillverkade ting, 

astronomiska eller meteorologiska fenomen. Men ett fåtal fall av UFO-iakttagelser förblir 

oförklarade, och det är på grund av dessa som också kritiska ufologer tror sig vara något okänt på 

spåret. 

   Att framhålla UFO-fenomenet som ett vetenskapligt problem, innebär en veritabel utmaning för 

den kritiske ufologen. För det första rör man sig inom ett fält som är till brädden fyllt av 

tvivelaktiga och sensationalistiska berättelser om frälsande rymdbröder, utomjordiska kidnappare, 

samt deras jordiska bundsförvanter och medbrottslingar. Dessa ömsom hoppfulla, ömsom 
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skrämmande men alltid häpnadsväckande berättelser är, oaktat deras popularitet, svåra eller 

omöjliga att vare sig bekräfta eller vederlägga. För den kritiske ufolog som önskar tillämpa en 

vetenskaplig och kritiskt undersökande metod på UFO-fenomenet, gäller det att sålla i ett material 

som i många avseenden är ohanterligt. Detta för att lyckas urskilja en empiri som är möjlig att 

analysera, men på samma gång också undvika eller kanske avslöja bedragare inom fältet. 

   För det andra måste de kritiska ufologerna, om de önskar acceptans och erkännande av ufologin 

som ett legitimt forskningsfält, utmana ofta svepande framställningar av UFO-fenomenet och 

ufologin som förvillelse, masshysteri och pseudovetenskap. Dessa bilder, eller möjligen nidbilder, 

frekventerar vår kulturella och massmediala offentlighet. Inte minst är det den organiserade 

skeptikerrörelsen som verkat för att förklara UFO-fenomenet som en chimär eller, i värsta fall, 

bedrägeri, inte sällan med stöd hos några välkända vetenskapsmän. Ufologin blir enligt skeptiska 

synpunkter, liksom parapsykologi, andliga medier och homeopati, en mer eller mindre elakartad 

förvillelse. Med andra ord ett  i raden av fenomen man föresätter sig bekämpa.  

   Föreliggande uppsats utgör en studie över en motbild. I den står att finna hur en alternativ 

vetenskaplig identitet konstrueras, i relation till skeptiska förklaringar av ufologin som 

pseudovetenskap å ena sidan, samt nyreligiösa och konspirationsteoretiska uttolkningar av UFO-

fenomenet å andra sidan.  Uppsatsen analyserar texter av ett par tongivande skribenter inom 

Sveriges största ufologiska organisation, och deras ansatser att presentera UFO-fenomenet som en 

vetenskaplig gåta med löften om svar. 
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Disposition 

Några ord om dispositionen, kort sagt varför uppsatsen ser ut som den gör. Uppsatsen inleds med en 

formulering av dess syfte och vilka frågeställningar den ämnar besvara, varpå tidigare forskning i 

området behandlas i korthet. Därefter följer en presentation av  materialet, och de teoretiska verktyg 

med vilka det behandlats. En kort historisk översikt över ufologin i allmänhet, och 

Riksorganisationen UFO-Sverige i synnerhet, erbjuds även.  Härigenom är det tänkt att 

tillhandahålla ett slags minimal förförståelse för ämnet, samtidigt som det placeras i ett historiskt 

sammanhang.  

   Detta följs av själva analysen, vilken till sin disposition är tredelad. En triptyk, om man så vill. 

Syftet realiseras och frågeställningarna besvaras genom de tre avsnitten Skeptikerna, Missionärerna 

och Fältundersökarna. Analysens tredelning motiveras av hur UFO-Sverige genom den tredje 

vägens ufologi anser sig företräda en position mellan diametrala motsatser. Framställningen är 

således inte kronologisk, utan uppehåller sig vid renodlingar av UFO-Sveriges vetenskapliga 

gränsdragningsarbete. Under de första två avsnitten kan vi följa UFO-Sveriges 

gränsdragningsarbete i relation till två idealtyper av ideologiska motståndare, Skeptikerna och 

Missionärerna. Skeptikerna representeras främst i denna analys av Föreningen för Vetenskap och 

Folkbildning, VOF. Missionärerna utgör en mer omfattande kategori som rymmer UFO-profeter 

såväl som konspirationsteoretiker, kort sagt alla inom det ufologiska fältet vilka inte lyckas leva upp 

till de krav på vetenskaplighet som UFO-Sverige föresätter sig att uppfylla.  Det tredje avsnittet, 

Fältundersökarna, analyserar den vetenskapliga identitet som konstrueras genom 

gränsdragningsarbetet mot de två förra. UFO-Sveriges självförståelse står här i centrum. Detta utgör 

ett försök att i dispositionen avbilda UFO-Sveriges egen framställning, varför det också är naturligt 

att skildra den tredje vägens ufologi sist, som den balanserade positionen mellan två likaledes 

ohållbara alternativ. Slutligen tar en diskussion vid, där en överblick över materialet erbjuds, liksom 

vilka slutsatser som kan dras ur detta. Efter en sammanfattning avslutas uppsatsen med en 

källförteckning.
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Syfte, frågeställningar, avgränsningar

Denna uppsats syfte är att analysera vetenskapligt gränsdragningsarbete inom Riksorganisationen 

UFO-Sverige. Organisationens definitioner och framställningar av vetenskap och vetenskaplighet, 

och hur den egna verksamheten helt eller delvis placeras inom dessa, kommer stå i fokus. Den 

vetenskapliga identitet som konstrueras kan framför allt följas genom de gränsdragningar som görs 

mot skeptikerrörelsen och den nyandliga ufologin. Genom att placera sig själv mellan dessa polära 

positioner, och härigenom företräda vad som kallas för en tredje vägens ufologi, utmanar UFO-

Sverige skeptikerrörelsen utdefiniering av ufologin till pseudovetenskap, samtidigt som man 

utdefinierar den nyandliga ufologin från vetenskapen. Syftet kan brytas ned i följande 

frågeställningar: Hur framställs skeptikerrörelsen och den nyandliga ufologin genom 

gränsdragningsarbete i det aktuella materialet? Hur framställs UFO-Sverige genom att placera sig 

själv i relation till de två föregående ? Hur relateras dessa till definitioner och resonemang av och 

kring vetenskap och vetenskaplighet? Vilken betydelse har kampen för epistemisk auktoritet, om vi 

ser till organisationens egna målsättningar? 

   Några ord även om uppsatsens avgränsningar. Frågor om huruvida UFO-Sverige faktiskt, ur 

normativa eller vetenskapsteoretiska perspektiv, uppfyller sina uppställda anspråk på 

vetenskaplighet kommer inte behandlas. Det är inte en uppsats om UFO-fenomenets grad av realitet 

och vetenskaplighet, utan om hur UFO-Sverige aktivt förhåller sig till liknande problem, och 

härigenom erhåller sin identitet. Det är UFO-Sveriges gränsdragningar som står i fokus. Detta 

innebär att det huvudsakliga materialet är publicerat inom ramen för UFO-Sverige, medan 

motbilder från skeptiska eller tefatstroende kritiker i stort lämnas därhän. Skeptikerna och 

Missionärerna, som på samma gång utgör kapitel i texten och idealtyper hemmahörande i UFO-

Sveriges egen begreppsapparat, tjänar en tematisk snarare än analytisk eller bestämmande funktion. 

Frågan gäller inte vilka skeptikerna eller missionärerna är, utan hur de framställs. Av detta skäl har 

undertecknad inte heller försökt utvärdera huruvida UFO-Sveriges framställningar av 

skeptikerrörelsen eller företrädare för en nyandlig ufologi är rättvisande eller inte. Det är texterna 

och UFO-Sveriges gränsdragningar mot vad som uppfattas som ideologiska motståndare som står i 

centrum, inte hur väl dessa texter överensstämmer med de förhållanden och motsättningar som de 

beskriver. 

   I anslutning till detta kan det vara väl värt att understryka att begrepp som konstruktion används i 

helt och hållet analytisk mening, utan de bibetydelser vi kan finna i offentliga samtal, där liknande 

begrepp kan användas för att beteckna eller antyda att någonting är falskt eller i varje fall misstänkt. 
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Då jag, som exempel, beskriver hur en alternativ vetenskaplig identitet konstrueras inom UFO-

Sverige, avses helt enkelt de framställningar som påvisar hur och varför man anser sig knyta an till 

vetenskaplig teori och metod, och inte att denna identitet vore ogrundad eller felaktig. Begrepp som 

kulturell kartografi används även, som ett slags metafor för att beskriva de verksamheter som syftar 

till att skapa ordning och reda mellan olika kulturella kategorier. Några bokstavliga kartor rör det 

sig naturligtvis inte om. 

   Materialet som analyserats är inhemskt, därtill främst producerat under 1990-talet. Frågor om 

huruvida UFO-Sverige präglas av lokal särart eller internationellt väl representerar den ufologiska 

subkulturen kommer inte behandlas.  Inte heller frågor om hur väl tongivande skribenter som Clas 

Svahn eller Håkan Blomqvist representerar, artikulerar eller influerar det organisatoriska arbete och 

de attityder som vi återfinner hos UFO-Sveriges medlemmar i stort.
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Tidigare forskning 

Den ufologiska litteraturen är enorm, och sträcker sig från interna publikationer hos enskilda UFO-

organisationer till populärvetenskaplig litteratur. En stor del av denna kan placeras inom vad UFO-

Sverige skulle kalla för new age-ufologin, men även vetenskapsmän har emellanåt intresserat sig för 

ufologin, med varierande utgångspunkter och slutsatser. En del av denna litteratur har också skrivits 

inom ramen för vetenskaplig skepticism. Det bör dock understrykas att denna typ av litteratur 

främst föresätter sig besvara frågan om UFO-fenomenets (grad av) verklighet. 

   UFO-fenomenet, och ufologin, har rönt ett visst men ändå förhållandevis svagt intresse från mer 

utpräglat akademiskt håll. I synnerhet kan intresse för ufologin iakttas från olika 

humanvetenskapliga discipliner. Ett framträdande skandinaviskt exempel är religionsvetaren Mikael 

Rothsteins bok UFO: Myten om rymdvarelser och flygande tefat (på svenska 2001), som framför 

allt anknyter till religionshistoriska perspektiv, men i bredare bemärkelse företräder 

kulturvetenskaperna i stort. Det är emellertid viktigt att understryka att vad som framför allt har 

intresserat forskare från olika akademiska discipliner, har varit ufologin som modern mytbildning 

eller folklore. Detta inkluderar ufologiska element i religiösa rörelser, liksom renodlade UFO-

religioner. De två antologierna The Gods Have Landed: New Religions From Other Worlds (red. 

James R. Lewis, 1995) och UFO Religions (red. Christopher Partridge, 2003), är ofta citerade 

studier som fokuserar på UFO inom nya religiösa rörelser. Michael Barkuns A Culture of  

Conspiracy (2003) utgör ett gott exempel på en kulturvetenskaplig studie som inte uppehåller sig 

vid religiös ufologi, utan studerar UFO-fenomenet och UFO-berättelser som ingredienser i en 

vidare konspirationsteoretisk miljö, med millenaristiska och apokalyptiska förtecken. Någon 

egentlig humanvetenskaplig studie över en förment vetenskaplig eller kritiskt orienterad ufologisk 

organisation finns inte, i varje fall inte på svenska. 

   Ufologin har inte heller studerats ur egentlig vetenskapshistorisk eller vetenskapssociologisk 

synpunkt, som här gör sig gällande, med teorier hämtade ur STS-fältet. Begreppet 

gränsdragningsarbete, utvecklat av vetenskapssociologen Thomas Gieryn, lägger fokus vid hur 

gränser mellan olika vetenskapliga områden konstrueras, samt mellan vetenskapen och andra 

kulturella och sociala kategorier, som religion eller pseudovetenskap.  I följande uppsats kommer 

detta perspektiv anläggas över en verksamhet som av vetenskapssamhället i stort utdefinierats som 

just pseudovetenskap. Härigenom tillämpas en del av STS-fältets teoribildning på ett tidigare illa 

undersökt område. Uppsatsen, som monografi över UFO-Sverige, bryter således upp ny mark 

genom att föra ut vetenskapssociologins begreppsapparat utanför vetenskapens domän. 
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   En viktig kulturvetenskaplig föregångare, som explicit använder sig av Gieryns 

gränsdragningsbegrepp, är David J. Hess' Science in the New Age (1993). Hess skildrar vad han 

menar vara en samtida amerikansk parakultur, ett slags offentlighet eller miljö där den 

gemensamma nämnaren som binder samtliga organisationer och debattörer samman är paranormala 

fenomen. Science in the New Age utgör en studie av gränsdragningsarbete och ömsesidiga försök 

till att utdefiniera ideologiska motståndare bland skeptiker, parapsykologer och aktörer verksamma i 

vad som brukar kallas för New Age-rörelsen. Det paranormala utgör här tvisteämnet vars verklighet 

bestrids, bekräftas och uttolkas av de nämnda grupperingarna och positionerna. Trots att Hess inte 

utförligt diskuterar UFO-fenomenet eller ufologiska organisationer och aktörer, så utgör det delvis 

en amerikansk analogi till denna text. Inte minst så genom att två idealtyper, skeptiker och New 

Age-utövare, återfinns i materialet som här analyseras. Diskussionen om UFO-fenomen kan, 

förslagsvis, betraktas som en separat para- eller subkultur, en offentlighet som kretsar kring detta 

fenomens vara eller icke-vara. Men det visar också på denna uppsats avgränsningar. Medan Hess 

föresätter sig att, via ett selektivt urval, skildra parakulturen i stort, är syftet här att analysera 

material producerat av en av de stridande parterna. Likväl skymtar, om än indirekt och i relation till 

UFO-Sveriges egna gränsdragningar, en miljö jämförbar med Hess parakultur, i de texter som 

kommer anföras i den följande framställningen.
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Metod och material 

Föreliggande uppsats utgör ett försök att tillämpa vetenskapssociologen Thomas Gieryns begrepp 

gränsdragningsarbete på Riksorganisationen UFO-Sverige. Gränsdragningsarbete syftar på de 

retoriska strategier och framställningar som syftar till att avgränsa vetenskapen, eller en viss 

vetenskaplig disciplin, från andra områden. Gränsdragningsarbete fokuserar på de sociala och 

kulturella processer som utmynnar i vetenskaplig legitimitet eller, med Gieryns uttryck, epistemisk 

auktoritet. Att påvisa gränsdragningsarbete inom en viss verksamhet innebär att studera 

framtställningar eller representationer av vetenskap och vetenskaplighet, och hur och varför det som 

avhandlas kan placeras inom vetenskapens område. Uppsatsen utgör därför en analys av texter 

producerade av framträdande företrädare för UFO-Sverige. Analysen syftar till att kartlägga hur 

UFO-Sverige definierar vetenskap och vetenskaplighet, och organisationens förhållande till dessa 

storheter. En viktig del av vetenskapligt gränsdragningsarbete är att bestämma vad som helt eller 

delvis faller utanför vetenskapens område, vilket innebär att analysen kommer att lägga ett 

betydande fokus på UFO-Sveriges ideologiska motståndare, vilka av organisationen tillskrivs 

fallande grad av eller obefintlig vetenskaplighet. 

   Empirin består, som redan konstaterats, av texter. Några ord behöver sägas om detta material, och 

dess relevans för studiet av gränsdragningsarbete. Det är i huvudsak texter av Clas Svahn, UFO-

Sveriges nuvarande ordförande, och Håkan Blomqvist som analyseras. Båda är flitiga skribenter, 

och aktivt inbegripna i organisationens gränsdragningsarbete. I materialet för de diskussioner om 

vad vetenskap är, och vilka kriterier som krävs för att uppnå vetenskaplighet. Enligt deras mening är 

UFO-Sveriges målsättning att i allt högre utsträckning tillägna sig vetenskaplig metod, genom dess 

undersökningar av UFO-fenomenet. Den huvudsakliga källan är organisationens tidskrift UFO-

Aktuellt. Framför allt kommer ledarsidorna studeras. På ledarsidorna diskuteras organisationens 

ideologi och mål, färdriktning och visioner, vilket innebär att frågor om vetenskaplighet blir 

centrala. Ledarna kan tillskrivas en för organisationen bestämmande roll, som ett av de 

huvudsakliga uttrycken för UFO-Sveriges självförståelse. Clas Svahn har själv diskuterat 

ledarsidornas betydelse i just en ledare: ”Så varför trötta läsekretsen med en ledare? Varför är det 

viktigt för en tidning att ha en ledarsida? I UFO-Aktuellts fall är svaret enkelt. Det är på denna sida 

som UFO-Sveriges policy och inriktning ska förklaras och beskrivas. Det är genom att läsa ledaren 

som medlemmarna får en färsk påminnelse om vad den förening de tillhör är på väg och varför den 

gör som den gör.”1 Om vi kan räkna med att finna gränsdragningsarbete någonstans, så är det alltså 

1  UFO-Aktuellt 1/05 s.3
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här. 

  Tidningen Folkvett, organ för Föreningen för Vetenskap och Folkbildning, har också studerats i två 

nummer. Föreningen för Vetenskap och Folkbildning grundades under slutet av 1982, och dess 

uttryckliga syfte är enligt stadgarna att ”främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat.” 

Detta framför allt för att kunna klargöra vad som ”kan respektive inte kan avgöras med 

vetenskapliga metoder.”2 Inte minst syftar organisationen till att kritisera och avslöja vad som 

avgörs vara pseudovetenskap eller kvacksalveri. I Folkvett, detta forum för skeptiker, fördes en 

debatt mellan redaktören Sven Ove Hansson och UFO-Sveriges Clas Svahn och Håkan Blomqvist, i 

syfte att utreda vad (om något) som skiljer UFO-Sveriges kritiska ufologi från vetenskaplig 

skepticism. Denna debatt fördes i nummer 2/95 och 1/96. UFO-debatten analyseras i avsnittet 

Skeptikerna, vilket är det enda i uppsatsen som presenterar och analyserar material från 

meningsmotståndare till UFO-Sverige.

   Både Svahn och Blomqvist har skrivit böcker om ufologi, och om UFO-Sverige. Två av dem, 

Svahns UFO: Möte med det okända (2000) och Blomqvists UFO: I myt och verklighet (1993), har 

konsulterats. Blomqvist är också organisationens kanske främste krönikör, inte minst genom att ha 

skrivit En resa i tiden: UFO-Sveriges historia 1970-2010 (2010).Titeln är som historik över UFO-

Sverige, från start till dags dato, ensam i sitt slag, varför den också tjänar som underlag för den 

historiska översikt som följer i denna uppsats. Genom sitt inifrånperspektiv är den också något mer 

än bara historieskrivning. Boken kan, liksom Svahns ledare, ses som ett uttryck för organisationens 

självförståelse. Genom att skildra motsättningar och schismer, och genom att tala i den sittande 

ledningens sak, kan den också studeras som ett fall av gränsdragningsarbete i sig. Framväxten av 

vad både Blomqvist och Svahn kallar för den tredje vägens ufologi, vilken präglas av 

vetenskaplighet, transparens och demokrati, och hur denna linje utkonkurrerade andra alternativ, 

står i centrum i Blomqvists verk. Denna kritiska ufologi tar form under framför allt 1990-talet, 

varför denna uppsats fokus också läggs vid publikationer från denna tid.

2 Organisationens stadgar, liksom dessa formuleringar, står att finna på föreningens hemsida, http://www.vof.se/visa-
stadgar  (2012-02-08)
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Teori 

Det teoretiska verktyg som används i föreliggande uppsats är hämtat från fältet Science and 

Technology Studies (STS). Något grovt kan forskningsområdet beskrivas som studiet av 

vetenskapen inom ramen för kulturvetenskapliga perspektiv. Uppsatsen, liksom STS som 

forskningsområde, är på samma gång vetenskapshistorisk och vetenskapssociologisk: det senare 

erbjuder teoretiseringar för att förstå vetenskapens utveckling i historien såväl som i samtiden. ”Ett 

kännetecken för STS-fältet är att förändringar inom vetenskap och teknologi inte tillerkänns någon 

privilegierad status i förhållande till andra samhällsfenomen utan betraktas som ingående i sociala 

och kulturella processer” kan vi läsa i den svenska antologin Vetenskapens sociala strukturer3. 

Vetenskapen studeras alltså i relation till andra sektorer av samhället och kulturen. Vi skulle kanske 

tala om studier av vetenskapen inom en given kontext. Samtidigt öppnar STS-fältet för diffusa och 

öppna gränser mellan vetenskapen och övriga fenomen, vilket innebär ”att vi inte kan tala om 

vetenskapen och dess kontext som två olika saker utan att vi måste betrakta vetenskapen som 

symbiotiskt kopplad till andra områden.”4 I Staffan Wennerholms bidrag i samma antologi utmanas 

en fortfarande utbredd föreställning av inte minst naturvetenskapen som något upphöjt över kultur: 

”Naturvetenskapen beskrivs ofta som en aktivitet befriad från kultur- en 'culture of no culture.' 

Företrädare för naturvetenskap har i vissa sammanhang omhuldat en idé om sin verksamhet som 

stående över mänskliga- och därmed icke-objektiva förhandlingar och sociala processer. Denna 

karaktärisering är […] djupt felaktig.”5 Det är möjligt att studera vetenskapen som kultur, eller 

kulturen i vetenskapen. Detta oaktat möjligheten till att uppställa deskriptiva och normativa 

demarkationskriterier, som särskiljer vetenskapen från andra verksamheter- vilket är 

vetenskapsteorins uppdrag. Denna uppsats formuleras utifrån liknande problembeskrivningar som 

de ovan beskrivna. 

   Den nämnda antologin, som består av sju vetenskapshistoriska fallstudier, hämtar näring från 

olika teorier inom STS. Enligt författarna föreligger det en skenbar konflikt mellan de olika 

teorierna, men de kan med fördel kombineras, genom att samtliga avser kartlägga vetenskapens 

sociala strukturer. I föreliggande analys kommer endast en av dessa teorier att konsulteras och 

tillämpas. Det är vetenskapssociologen Thomas Gieryns teoretisering kring begreppet ”boundary 

work”, gränsdragningsarbete, som ställs i fokus. Gieryn utgår ifrån vetenskap inom ramen för en 

kulturell kartografi, där vetenskapens innehåll och gränser definieras i relation till andra kulturella 

3  Jenny Beckman et al (2008) s. 10
4  Beckman, Tunlid, Widmalm (2008) s. 270
5  Wennerholm (2008) s. 160
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kategorier: 

The layered interpretations that surround scientists and scientific facts with a special beliavability often come in a 

rhethorical form best described as cartographic. 'Science' becomes a space on maps of culture, bounded off from other 

territories, labeled with landmarks showing travelers how and why it is different from regions of common sense, 

politics, or mysticism. […] Maps of science get drawn by knowledge makers hoping to have their claims accepted as 

valid and influential downstream, their practices esteemed and supported financially, their culture sustained as the home 

of objectivity, reason, truth, or utility.6

Det är dessa representationer av vetenskapen och dess innehåll, denna kartografi, som Gieryn avser 

med begreppet gränsdragningsarbete. Uttryckt med Anna Tunlids ord: 

Gränsdragningsarbetet bedrivs från vetenskapssamhällets sida genom att man framhåller vissa egenskaper och 

utmärkande drag hos vetenskapen. Härigenom kan vetenskapen avgränsas från andra närliggande kunskapsområden, till 

exempel från politik eller religion, eller från vad man helt enkelt uppfattar som ”dålig vetenskap”. 

Gränsdragningsarbetet kan bedrivas i många olika situationer, till exempel då vetenskapen vill skydda sitt territorium, 

då man upplever sig ifrågasatt eller om man av någon anledning vill utvidga sitt verksamhetsfält. Genom 

gränsdragningsarbetet erhåller vetenskapen en epistemisk auktoritet som bygger på att man på ett trovärdigt sätt kan 

hävda vad som ingår i en viss vetenskaplig verksamhet.”7 

Annorlunda uttryckt består den epistemiska auktoriteten, epistemic authority, av ”the legitimate 

power to define, describe, and explain bounded domains of reality.”8 Gränsdragningsarbetet sker 

enligt Gieryn alltid i en given situation, vilket innebär att vetenskaplig legitimitet uppstår i och 

genom historiska och kulturella processer: ”As individuals and organizations sift through a 

multiplicity of facts and theories using cultural maps drawn for them by proponents of a certain 

version of natural reality- choosing science while ignoring or discarding its impostors or rivals- they 

accomplish then and there the epistemic authority of science.”9 Gränsdragningsarbetet utformas i 

den enskilda situationen, vanligen i tvister Gieryn benämner som credibility contests, i Tunlids 

översättning ”trovärdighetstest”. Detta medför att vetenskapens gränser ständigt omförhandlas 

under olika episoder, vilket betyder att representationer av vetenskap aldrig är exakt likadana från 

en given situation till en annan. ”In credibility contests, the epistemic authority of 'science' as a 

cultural space is chronically reproduced. […] The epistemic authority of science is in this way, 

through repeated and endless edging and filling of its boundaries, sustained over lots of local 

6  Gieryn (1999) s. x
7  Tunlid (2008) s. 100-101
8  Gieryn (1999) s. 1
9  Ibid. s. 4
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situations and episodic moments, but 'science' never takes on exactly the same shape or contents 

from contest to contest.” 10 Epistemisk auktoritet, liksom vetenskaplig legitimitet, uppstår i 

relationen mellan vetenskapen och det övriga samhället. Vanligen gör den detta ”nedströms” då 

kunskapen, med Tunlids ord, ”förflyttas ut från den vetenskapliga miljön och tolkas, tillämpas och 

används i olika utomvetenskapliga sammanhang.”11 Men gränsdragningsarbetet bedrivs också inom 

vetenskapssamhället, mellan rivaliserande discipliner och aktörer.

   Epistemisk auktoritet är alltså en produkt av gränsdragningsarbetet, något som uppstår då ”kartan” 

godtas och erkänns av en publik. Legitimitet är en fråga om relationer, och formuleras i kontrast till 

något vars legitimitet underkänns. ”The legitimate right to have one's reality claims accepted as 

valid or marginally useful is no plum at all if everybody enjoys it all the time. Epistemic authority 

exists only to the extent that it is claimed by some people (typically in the name of science) but 

denied to others (which is exactly what boundary-work does)” 12 

   Gränsdragningsarbete, epistemisk auktoritet och legitimitet utgör vidare ett medel för att hävda 

olika intressen. Tjänster, forskningsanslag och prestige är vad som vanligen står på spel. För att inte 

tala om rätten att få definiera verkligheten. På så vis kan studiet av gränsdragningsarbete hjälpa oss 

att studera makt och inflytande inom vetenskapssamhället. Men framställningar av vetenskap och 

vetenskaplighet är inte reducerbara till sociala och ekonomiska intressen, lika lite som 

framställningarna är reducerbara till en referent i form av vetenskapen-i-sig, som en historielös och 

essentiellt given kulturell kategori. Vetenskapen och dess placering i den kulturella kartografin via 

gränsdragningar, uppstår både som en produkt av kunskapsproduktion och av sociala intressen. 

Viljan att klassificera och förstå tycks ofta oupplösligt förenad med andra behov. Kartorna tjänar 

alltså både som försök till trogna avbildningar, och som medel för att hävda andra intressen. Det är 

deras instrumentella värde som är centralt, menar Gieryn, värden som uppstår ur epistemologiska 

såväl som andra strävanden. ”Questions about accuracy- that is, a map's mimetic fidelity to the 

places it represents- can be answered only in terms of pragmatic utility.”13

   På vilket sätt är då Gieryns beskrivning av vetenskapligt gränsdragningsarbete relevant för vad 

som här intresserar oss, nämligen Riksorganisationen UFO-Sverige? Frågan är central, och för att 

kunna besvara den behöver vi föregripa delar av vad som diskuteras i den följande analysen. 

Gränsdragningsarbete och dess mål, epistemisk auktoritet, utförs främst av företrädare för 

vetenskapssamhället, vilka kartlägger eller definierar vad som omfattas av vetenskapens gränser. 

Gränsdragningarna uppstår i relationen mellan vetenskapen och andra områden, men också mellan 

10  Ibid. s. 14
11  Tunlid (2008) s . 101
12  Gieryn (1999) s. 14
13  Ibid. s. 11
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rivaliserande vetenskapliga discipliner. Wennerholm avsåg, att med sitt bidrag till den här anförda 

antologin, kasta ljus över något som vanligen förbigås inom STS-fältet, nämligen en vetenskaplig 

subkultur i form av svenska läroverksungdomar. ”Inom den vetenskapshistoriska forskningen har 

man av tradition fokuserat på stora och välkända vetenskapsmän, välrenommerade vetenskapliga 

miljöer eller kontroversiella vetenskapliga teorier. Även inom det internationella forskningsfältet 

STS har man enligt vissa- trots sin strävan att anlägga ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

vetenskap och teknik- i alltför hög grad studerat välkända vetenskapliga hjältar eller tekniska 

entrepenörer.”14 Det har alltså funnits ett alltför stort fokus vid vetenskap och vetenskapsmän i 

framkant. Denna uppsats kommer även den att föra gränsdragningsarbetet från etablerade miljöer 

och institutioner, välkända vetenskapsmän i vetenskapssamhället och big science till ett område i 

vetenskapens ytterkant. 

   Ufologin i stort åtnjuter ringa, om något, vetenskapligt anseende. Ufologin utdefinieras vanligen 

från den vetenskapliga kartan, och placeras inom en växande massa av pseudovetenskap. Inte minst 

skeptikerrörelsen har bidragit till att sluta gränserna mot studiet av UFO-fenomen. Enligt denna 

kulturella kartografi finner vi alltså UFO-Sverige utanför vetenskapens landområde. Detta till trots, 

och kanske just på grund härav, intar diskussioner om vetenskap och vetenskaplighet en 

framträdande roll inom UFO-Sverige. Med hjälp av begreppet gränsdragningsarbete kan vi följa 

representationer av vetenskap inom organisationen, och försök att helt eller delvis placera UFO-

Sverige inom vetenskapens gränser. I mycket kan vi se detta som en motbild eller en rivaliserande 

kartografi till skeptikerrörelsens. 

   Medan ufologin utdefinieras av skeptiker, kan vi se hur UFO-fenomenet tilldelas en helt annan 

grad av verklighet inom befolkningen i stort. UFO-observationer, liksom tron att de förra orsakas av 

utomjordiska rymdfarkoster, är etablerade inslag i vår kultur. Men befolkningens fascination inför 

UFO-fenomenet riskerar ständigt att få destruktiva uttryck. Kommersiella intressen inom medier 

och underhållningsindustrin grumlar beskrivningar av UFO-fenomen, men framför allt rivaliserar 

den vetenskapligt orienterade ufologin med konspirationsteoretiska och nyreligiösa grupper. UFO-

fenomenet förenas i denna nyandligt orienterade ufologi med missionerande verksamhet. Det är 

framför allt i relation till dessa två poler, mellan skeptikerrörelsen och new age-ufologin, som UFO-

Sveriges vetenskapliga identitet konstrueras. 

   Vad är det då som står på spel? För vilka syften utgör UFO-Sveriges gränsdragningsarbete ett 

medel? Först och främst vill jag mena att vi bör studera gränsdragningsarbetet i relation till den 

utdefiniering som bland andra skeptikerrörelsen tecknat. Den epistemiska auktoriteten behövs för 

att legitimera studiet av UFO-fenomenet. Ufologin måste erkännas som ett legitimt forskningsfält, 

14  Wennerholm (2008) s. 157
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som helt eller delvis kan tillskrivas vetenskaplig status. Men detta är också kopplat till 

professionaliseringssträvanden. I dagsläget är ufologin ett område av idel amatörer. Man saknar 

framför allt professionella utövare. Forskningsanslag och tjänster utgör än så länge vaga drömmar. 

För att realisera dessa förhoppningar krävs epistemisk auktoritet. Vi kommer i det följande att 

studera gränsdragningsarbete inom Riksorganisationen UFO-Sverige, och de vetenskapliga meriter 

som framhålls hos denna tredje vägens ufologi, vilken vi finner mellan ”vulgärskeptiker” och UFO-

profeter på den kulturella kartan. 

18



UFO-Sverige, en kort historisk introduktion 

Det kan vara väl på sin plats att inledningsvis säga någonting om föremålet för denna studie, 

nämligen UFO-Sverige. På samma gång måste vi säga någonting generellt om ufologin, för att 

kunna placera organisationen i en historisk och social kontext. 

   Begreppet UFO (Unidentified Flying Object) är ursprungligen en militär-teknisk term för okända 

föremål och/eller fenomen i luftrummet. Med hänvisning till denna etymologi kan begreppets 

betydelse i det allmänna medvetandet, som synonym till flygande tefat eller andra i huvudsak 

utomjordiska farkoster, betraktas som problematiskt. Begreppet är av detta skäl mångtydigt, och 

detsamma kan sägas om ufologin, vars syfte är att undersöka UFO-fenomenet. Mikael Rothstein 

presenterar en tredelad typologi över UFO-organisationer i boken UFO: Myten om rymdvarelser 

och flygande tefat: ”1) De som ser det som sin uppgift att blottlägga UFO-fenomenets natur genom 

analys och undersökningar. 2) Organisationer som verkar för offentliggöranden av en kunskap och 

insikt som de anser redan föreligger, men som hålls dold. 3) De religiösa organisationer vilkas 

intresse för UFO-motivet är av fundamental existentiell betydelse.”15 Indelningen är rimlig, men det 

kan vara väl värt att understryka att vi här rör oss med idealtyper. I realiteten finner den som 

kommer i kontakt med ufologin en mängd ufologer, organisationer eller religiösa rörelser som inte 

entydigt kan placeras i någon av ovanstående. Rothsteins klassifikation uppvisar, som vi kommer 

se, också likheter med den indelning som erbjuds av Clas Svahn, nuvarande ordförande för UFO-

Sverige. UFO-Sverige kan hänföras till den första typen, nämligen organisationer som föresätter sig 

att undersöka UFO-fenomenet, på mer eller mindre vetenskaplig grund. Detta kan problematiseras, 

inte minst om vi ser till organisationens historia, vilket vi kommer göra senare. 

   Om vi med ufologi åsyftar en vetenskap eller lära, vilken syftar till att förklara UFO-fenomenet, 

stöter vi på problem. Med hänsyn till den mångfald av ufologiska organisationer som förekommer 

nationellt såväl som internationellt, och deras olikartade utformningar, förefaller den gemensamma 

nämnaren, UFO-fenomenet, i sig vara grumligt. UFO som begrepp saknar helt enkelt någon entydig 

betydelse, även om det ursprungligen var avsett som en klassifikation av okända föremål eller 

fenomen på himlen. På grund av denna grundläggande oenighet om vad UFO-begreppet betecknar, 

är det mer rättvisande att tala om en ufologisk miljö eller subkultur, där begreppet oaktat dess 

innehåll är central. Om vi med UFO avser en inkluderande kategori, som i egentlig mening omfattar 

samtliga hittills oförklarade händelser på himlen eller i nationernas luftrum, återfinner vi UFO-

iakttagelser långt tillbaka i mänsklighetens globala historia. Om vi istället åsyftar UFO som en 

15 Rothstein (2001) s. 30
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synonym till flygande tefat eller annan rymdfarkost, intimt förbundet med föreställningar om 

utomjordiska besökare, vore det riktigare att ange privatpiloten Kenneth Arnolds berömda UFO-

observation 1947 som ett slags genesis för UFO-fenomenet och kanske framför allt för ufologin 

som idékomplex och social rörelse. Inte långt dessförinnan hade piloter under andra världskriget 

iakttagit mystiska, till synes intelligenta ljusfenomen i luften, så kallade Foo Fighters. Skandinavien 

och Sverige hade också fått sin beskärda del av UFO-fenomen i samband med spökflygningarna 

under 1930-talet, då mystiska flygplan eller farkoster inkräktade också på svenskt luftrum. Men 

dessa ufologiska massiakttagelser särskiljer sig från de som följde efter Arnolds observation, då de 

senare i allt högre utsträckning kom att förknippas med utomjordiska interventioner. Det är i 

relation till dessa föreställningar och farhågor som begreppet UFO, liksom ufologiska 

organisationer, dyker upp i historien.  

   Den 24 juni 1947 var tidpunkten för Arnolds berömda observation av nio mystiska föremål i 

himlen över delstaten Washington. Detta ägde rum före UFO som begrepp gjort sitt intåg i det 

offentliga samtalet. Däremot tillskrivs begreppet flygande tefat Arnold, vilket i än högre grad än det 

mer neutrala UFO förknippas med just utomjordingar, eller rättare sagt pressens mottagande och 

återgivningar av observationen. Arnold hade liknat föremålens rörelsemönster vid tefat som kastas 

över en vattenyta, men i amerikanska tidningsartiklar stod det snart också att läsa att själva formen 

på föremålen överensstämde med tefatsliknelsen. Därav flygande tefat. Det föreligger fortfarande 

vissa oklarheter beträffande hur Arnold, vid olika tidpunkter, faktiskt återgav observationen, men 

både Svahn och Rothstein är eniga om att Arnold-observationen utgör ett slags startskott för de 

flygande tefatens  erövring av offentligheten. Om vi ska teckna ett slags ufologins genealogi blir 

alltså Kenneth Arnold, eller dennes berättelse, en ofrånkomlig banbrytare.

   Det har redan påtalats att UFO-Sverige är en organisation vars målsättning är att undersöka UFO-

fenomenet. Då vi talar om UFO-fenomenet med avseende på UFO-Sveriges arbete är konnotationer 

som flygande tefat och utomjordingar något som används sparsamt, och inte sällan i polemiska 

sammanhang. Tvärtom framhåller man vikten av att understryka att man inte vet vad UFO-

fenomenet består av. Begreppet UFO reserveras som en klassifikation för undersökta UFO-

rapporter, vilka inte erbjudits någon förklaring. Vi kan åter se till Rothstein för att finna en träffande 

beskrivning av den sortens undersökande verksamhet som UFO-Sverige ägnar sig åt:

De flesta UFO-organisationer är […] eniga om att omkring 90% av alla UFO-rapporter kan förklaras. De allra flesta 

UFO-rapporter berör så kallade LITS (Lights in the sky, dvs 'Ljus på himlen'), och utredningsarbetet koncentreras därför 

på företeelser i luftrummet ovanför oss. Som regel är det ganska enkelt, men andra gånger krävs en detaljerad analys av 

en mängd data innan en sak är fullständigt belyst. UFO-analytikerna har i sådana fall gjort en detaljerad rapport, där 

vittnet utfrågats om en mängd olika saker: tid, plats, väderleksförhållanden, ljusförhållanden, observationsvinkel, 
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förlopp med mera. Vittnenas psykologiska tillstånd har värderats, bland annat genom att ställa frågor om alkohol, 

narkotika, psykofarmaka och så vidare, och man har förhört sig om deras intressen och passioner. Man har efterlyst 

andra vittnen, och rapporten har jämförts med andra i arkiven. Det har gjorts tekniska undersökningar på 

observationsplatsen, man har varit i kontakt med flygplatser, militärkommandon, polis och meteorologiska stationer 16 

För UFO-Sveriges del benämns UFO-analytikerna fältundersökare, och restmängden av oförklarade 

UFO-rapporter är ännu lägre än den av Rothstein angivna siffran, uppskattningsvis under 5%. Att 

den huvudsakliga mängden observationer rör sig om ljus av olika slag antyder att de allra flesta fall 

också sker under dygnets mörkare timmar. Av detta skäl är förklaringarna som vanligen erbjuds 

dessa (då det är möjligt), att det rör sig om misstolkningar av olika slag. Misstolkningarna 

inkluderar 

människotillverkade föremål som flygplan, satelliter, luftballonger, väderballonger, drakar, modellflygplan, ljusreklam, 

strålkastare, fyrverkeri och så vidare. […] Vid andra tillfällen är det meteorologiska fenomen som spelar iakttagaren ett 

spratt. […] Även astronomiska fenomen rapporteras som UFO-fenomen: kometer, asteroider, vanliga stjärnfall, starkt 

lysande stjärnor och planeter (inte minst Venus), ovanliga planetkonstellationer och till och med månen har uppfattats 

som oförklarliga fenomen. Också fågelflockar och stora insektssvärmar har rapporterats till centraler för UFO-larm.17 

Att identifiera UFO-rapporter som produkter av misstolkningar är grundläggande för UFO-Sveriges 

fältundersökare, och stor vikt tillskrivs detta vid organisationens kurser för aktiva och intresserade 

medlemmar. En del observationer som inte entydigt kan tillskrivas något av ovanstående bedöms 

ofta vara följden av inre upplevelser, i synnerhet vad beträffar så kallade high strangeness-

upplevelser, vilka till synes trotsar naturens lagar. Kontaktfall, ombordtagningar eller det under 

senare decennier allt vanligare fenomenet alien abductions (UFO-kidnappningar, enligt Rothsteins 

terminologi) kan placeras inom föregående kategori, och till viss del också förklaras med hjälp av 

psykosociala teorier. Men beteendevetenskapliga förklaringar tycks inte vara tillämpliga på alla fall 

av extraordinära berättelser, och UFO-Sverige understryker gärna att även de mest spektakulära 

händelser är värda att undersökas opartiskt med avseende på teori. Vi kommer att återkomma till 

UFO-Sveriges undersökningar och arbete i fält senare. 

   Riksorganisationen UFO-Sverige bildades som en samlande instans för vad som redan var ett 

flertal ufologiska föreningar i Sverige 1970. I och med bildandet av riksorganisationen grundlades 

också en rapportcentral, genom vilken undersökningar av UFO-rapporter kunde systematiseras. 

Kvalitet och målsättning för de undersökningar som bedrivits inom organisationen har förändrats 

genom åren, men generellt kan sägas att organisationen allt mer kommit att inta en kritisk hållning 

16  Rothstein (2001) s. 17-18
17 Ibid.  s. 18
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till UFO-fenomenet, något som knappast var givet vid dess födelse. Då var ET-hypotesen 

förhärskande och den svenska ufologin var intimt förankrad i vad vi skulle kunna beskriva som 

nyreligiöst orienterade verksamheter. Att vad som kommit att kallas för den tredje vägens ufologi, 

vilken genom sina undersökningar försöker realisera vetenskapliga ambitioner samtidigt som man 

intar en mellanposition mellan tro och avfärdande, kommit att segra var resultatet av en utdragen 

strid inom organisationen. Utgången var knappast given, och vi kommer i uppsatsen att följa delar 

av organisationens utveckling genom studiet av vetenskapligt gränsdragningsarbete. 

Organisationens ideologi eller policy, likaså självförståelse, förenas med pågående gränsdragningar 

mot tefatstroende och missionärer å ena sidan, bortförklarare och skeptiker å andra sidan. 

Organisationens utveckling liksom dess försök att profilera sig som en förening med vetenskapliga 

ambitioner går således hand i hand.

   UFO-Sverige finns idag online. Rapportcentralen, vilken i skrivande stund är belägen i 

Norrköping, kan i linje härmed kontaktas via formulär på hemsidan. Här finner vi också länkar till 

bloggar av Clas Svahn och Håkan Blomqvist. Även Arkivet för UFO-Forskning, AFU, förmodligen 

världens största samling av UFO-relaterat material, är på plats i cyberrymden. Jämte 

medlemstidskriften UFO-Aktuellt (och den mer interna Rapport Nytt), utplacerad på flera 

biblioteket runt om i landet, utgör AFU ett nav i UFO-Sveriges internationella kontaktnät. UFO-

Sverige har varit en (visserligen något vacklande) synlig aktör i svenska medier då UFO-fenomenet 

avhandlats, och man arrangerar utställningar för allmänheten. Inte minst i förbindelse med de årliga 

riksstämmorna.
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Skeptikerna 

”Efter att ha varit aktiv inom UFO-rörelsen i närmare trettio år har jag kunnat få ett unikt perspektiv 

och erfarenheter från en udda subkultur. Jag ser UFO-rörelsen som ett ganska tidsbundet fenomen. 

Ett uttryck för en rymdåldersmyt i det tjugonde århundradet. Den internationella utvecklingen tyder 

på att den kritiska UFO-rörelsen blir alltmer kritisk och att fler och fler blir rena skeptikerföreningar 

eller delar av skeptikerrörelsen.” - Håkan Blomqvist18

En av de svåraste utmaningarna för UFO-Sverige är deras strävan att vinna erkännande för studiet 

av UFO-fenomen som vetenskapligt legitimt. Det handlar delvis om att väcka intresse för UFO-

fenomenet inom vetenskapssamhället, som vanligen förhåller sig likgiltigt, kyligt och i vissa fall 

fientligt till ämnet. Men framför allt måste man utmana synen på ufologin som en pseudovetenskap, 

vilken gör sig gällande på många håll. För att erhålla vad vi med stöd hos Gieryn kan kalla för 

epistemisk auktoritet måste en motbild till ufologins pseudovetenskapliga ställning konstrueras. 

Kanske har ingen verkat mer för den senare synen, och för att utdefiniera ufologin från 

vetenskapens område, än skeptikerrörelsen. Skeptikerna, som aktivt verkar för att befrämja kunskap 

om vetenskapliga metoder och bekämpa ockultism och pseudovetenskap, utgör i det offentliga 

rummet starka gränsbevakare av vetenskapens område. Enligt deras kartografi är UFO-fenomenet, 

som ofta förekommer i skeptiska publikationer, i bästa fall vetenskapligt ointressant, i värsta fall en 

smittohärd för en mängd förvillelser. 

   Så här sammanfattar Håkan Blomqvist situationen under det sista decenniet före millenieskiftet: 

”1990-talets första år innebar för UFO-Sveriges del en tydlig profilering för den vetenskapligt 

kritiska linjen när det gällde hur ufofrågan skall behandlas och ett tydligt avståndstagande från den 

nyandliga new age-ufologin. Däremot fanns en mera frågande och ambivalent inställning till den 

organiserade skeptikerrörelsen, i Sverige representerad av Föreningen för vetenskap & folkbildning 

(VoF).”19 Konflikter mellan ufologer och skeptiker var redan något välbekant. I en utblick över den 

internationella situationen beskriver Clas Svahn hur det ”råder ett iskallt tvåfrontskrig mellan UFO-

grupperna på ena sidan och militären och skeptikerna[...] på den andra.”20 Då vi ser till den svenska 

situationen kan vi snarare tala om ett ”krig” på en front. På grund av UFO-Sveriges goda relation 

18  Rapport Nytt 1/98 s. 10
19  Blomqvist (2010) s. 52
20  UFO-Aktuellt 3/96 s. 3
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till Försvarets forskningsanstalt (FoA) utgör skeptikerrörelsen enligt just denna bild den givna 

motståndaren till ufologin. Blomqvist har emellanåt hänvisat till de vetenskapliga skeptiker, vilka 

över huvud taget inte vill befatta sig med UFO-fenomenet, som ”vulgärskeptiker”.21 

UFO-Debatt 

Under mitten av 90-talet föreföll dock mildare vindar blåsa över Sverige. Var det möjligt för 

ufologer och skeptiker att närma sig varandra, och finna gemensamma målsättningar? För UFO-

Sverige del restes förhoppningar om detta slags samarbete, och man hoppades på att via 

skeptikerrörelsen väcka vetenskapligt intresse för kritiska undersökningar av UFO-fenomenet, 

samtidigt som man önskade sluta upp mot en gemensam motståndare och bilda front mot den 

nyandligt orienterade ufologin. Anledningen till dessa än så länge oinfriade förhoppningar var att 

VoF öppnade för en debatt med ufologerna i tidskriften Folkvett. Redaktören Sven Ove Hansson 

gav Clas Svahn i uppdrag att i en artikel presentera UFO-Sveriges syn på UFO-fenomenet och de 

arbetssätt som man närmade sig frågan med. Det är denna debatt vi i det följande ska vända oss till, 

för att kasta ljus över UFO-Sveriges gränsdragningsarbete mot skeptikerna. 

   I Folkvett 2/96 återfinner vi Clas Svahns anförande under rubriken Finns det UFO-fenomen?. 

Denna beledsagades av en kommentar från redaktör Hansson, följt av en replik från Svahn. I 

ledaren Inledning till en dialog reflekterar Hansson över den ovanliga situationen. ”För att en debatt 

ska bli meningsfull krävs det att deltagarna har åtminstone så mycket gemensam grund att de tar 

varandras påståenden på allvar. Därför blir debatter mellan vetenskapens och pseudovetenskapens 

förespråkare ofta inte särskilt givande” inleder Hansson. Så varför räcks handen ut till UFO-

Sverige? ”Jo, förklaringen är att vi tycker oss hos UFO-Sveriges ledning ha märkt ett tillräckligt 

intresse för vetenskapliga arbetsmetoder, och en tillräcklig förståelse för skeptiska synpunkter, för 

att en meningsfull dialog ska vara möjlig.” Utifrån detta initiala samförstånd hoppas Hansson att 

”replikväxlingen kan bidra till att skapa klarhet om skillnaden mellan skeptikers och 'seriösa 

ufologers' syn på oförklarliga himlafenomen. […] Hur mycket (om något) Svahns inställning skiljer 

sig från en vetenskaplig inställning hoppas vi med dessa artiklar ha gett läsaren goda möjligheter att 

själv bedöma.”22 Det senare citatet är intressant då det uttrycker  förbehåll som ändå finns i 

föreningens inbjudan till UFO-Sverige. Vad som sägs är nämligen att vi kan vänta oss skillnader 

mellan den kritiska ufologen och den vetenskapliga skeptikerns ståndpunkter, samtidigt som det 

medges att vetenskaplighet kan antas uppträda gradvis, och att UFO-Sverige i detta avseende rört 

21 Se till exempel förordet till dennes UFO: I myt och verklighet
22  Folkvett 2/95 s. 3
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sig i en positiv riktning. 

   ”Den grundläggande frågan måste vara om UFO-fenomenet är värt att undersöka eller bara ska 

viftas bort som en ovetenskaplig och tämligen ointressant företeelse.”23 Så inleds Svahns artikel, 

vilken går direkt på problemets kärna. Svahn värjer sig mot den alltför ofta förekommande 

användningen av begreppet UFO som synonym till utomjordiska flygande tefat. UFO-fenomenet är 

i själva verket ”ett veritabelt smörgåsbord av möjligheter och för att rätt kunna utforska hela 

fenomenet borde man vara såväl detektiv som psykolog, fysiker och folklivsforskare.”24 Det 

komplexa UFO-fenomenet kan, menar Svahn, delas in i sex huvudgrupper eller delfenomen: 

Folklore, UFO-fenomenet som sägen eller föremål för modern mytbildning; Psykiska upplevelser; 

Misstolkning av naturliga fenomen och selektiv varseblivning; Naturfenomen som klotblixtar och 

”jordljus”; Militära projekt; Ett hittills okänt fenomen. Dessa utgör ”alla legitima projekt där en 

forskare skulle kunna gå vidare med egna undersökningar.”25 Istället för att intressera forskare från 

en mångfald vetenskapliga discipliner har dock UFO-fenomenet ”kommit att bli en attitydfråga 

istället för en fråga baserad på kunskap.”26 Enligt Svahn negligeras UFO-fenomenet av 

vetenskapssamhället främst då ”a/ forskarnas kunskap om fenomenet grundar sig på massmedias 

tillrättalagda bild, b/ UFO har alltför länge kommit att bli synonymt med flygande tefat och gröna 

gubbar och c/att UFO för de flesta fortfarande är mer underhållning än fakta.”27 Men även ufologins 

företrädare, som inte sällan företrätt sensationalistiska och ET-vänliga ståndpunkter, anses ha en 

skuld i detta. 

   Svahn erbjuder en tredelad klassifikation av ufologiska grupper, vilken kan jämföras med 

Rothsteins: ”1/ Den vetenskapsinriktade, undersökande ufologin som har som mål att försöka ta 

reda på vad det är folk ser på himlen eller upplever omkring sig. Här prövas alla teorier. 2/Den ET-

baserade ufologin. Här har medlemmarna redan svaret: Vi har besök från andra planeter. […] 3/ Den 

new age-baserade ufologin. Alla upplevelser är lika mycket värda och ska inte ifrågasättas. 

Kontakter med varelser från andra världar är något vanligt och ingår i deras plan att utbilda och 

hjälpa oss.”28 Den första idealtypen, som företräds av UFO-Sverige, kommer lätt i skymundan i 

förhållande till de två ”missionerande” typerna, i synnerhet då allmänhetens bild av UFO-

fenomenet i hög utsträckning formas av massmediala och populärkulturella representationer, som i 

hög utsträckning styrs av underhållningsvärden. UFO-Sverige har gjort upp med sitt förflutna, i 

vilket ET-hypotesen var förhärskande även i de egna leden, för att bli en organisation som i allt 

23  Folkvett 2/95 s. 4
24  Ibid. s. 5
25  Ibid. s. 5
26  Ibid.  s. 6
27 Ibid. s. 7
28 Ibid. s. 10
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högre utsträckning syftar till kritiska och vetenskapliga undersökningar av UFO-rapporter: ”På så 

sätt har UFO-Sverige förvandlats från en organisation för sökare till en organisation för 

undersökare.”29 Är det då vetenskap man ägnar sig åt?  ”När det gäller 'ufologi', som arbetet med 

UFO-frågan ofta kallas, rör vi oss givetvis inte med några vetenskapliga metoder om  man med det 

menar att forskare och vetenskapsmän är inblandade i undersökningarna.”30 Om vetenskap, eller 

vetenskaplig metod, är liktydig med vad som sker bland professionella i etablerade institutioner kan 

en förening av frivilliga undersökare inte betraktas som hemmahörande i vetenskapen. Svahn är nog 

medveten om att få skulle vilja skriva under på en sådan helt och hållet institutionell definition. 

Tydligt är i varje fall att UFO-Sverige har vetenskapliga ambitioner, i sin strävan efter att kritiskt 

men förbehållslöst undersöka den tämligen stadiga strömmen av UFO-rapporter. Genom träget 

arbete under många år har UFO-Sveriges fältundersökare kommit att skaffa sig en mängd olika 

kunskaper som sällan uppträder i samverkan: ”UFO-Sveriges undersökare besitter idag en 

kompetens som inte finns någon annanstans i Sverige. De kan nämligen säga sig vara experter på 

misstolkningar.”31 I sitt arbete med att utvärdera berättelser om UFO-fenomen utnyttjar 

fältundersökaren kunskaper hämtade från astronomi, meterologi, fysik och vittnespsykologi, 

samtidigt som information måste hämtas från flygledare eller andra professionella för att utesluta att 

några kända flygplan eller motsvarande kan ligga bakom UFO-observationen. Det är också 

härigenom som UFO-Sverige förmår erbjuda konventionella förklaringar till drygt 95% av alla 

UFO-rapporter som de tar del av. 

   ”Detta om något är tvärvetenskap”, menar Svahn. 32 Fältundersökaren inom UFO-Sverige 

framställs som en blandning av amatörvetenskapsman och undersökande journalist. Samarbeten 

med FoA, SMHI och Uppsala observatorium framhålls som meriterande. Men vetenskapssamhällets 

tystnad i UFO-frågan måste brytas. ”Det är detta som är essensen: UFO-gåtan är värd att 

undersökas om det görs på ett objektivt och noggrant sätt. Svaret på vad det är folk ser kan aldrig bli 

ett enda, utan man måste räkna med flera delförklaringar. För att öka kvaliteten på UFO-

undersökningarna behövs hjälp från forskare och specialister.”33 

   Svahn berör också ”bortförklararna”, en alternativ kategori till den tredelade typologin över 

ufologiska grupper, vilka enligt Svahn är ”sådana personer som inte bara blandat ihop tefats- och 

UFO-begreppen utan dessutom tror att man enbart genom att ta del populärlitteratur i ämnet kan 

avskriva hela fenomenet […] utifrån det faktum att tolkningarna av fenomenet är för fantastiska. 

29  Ibid. s. 5
30  Ibid. s. 8
31  Ibid. s. 7
32  Ibid. s. 8
33  Ibid. s. 11
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Det är att blanda ihop sak och person.”34 Det förblir osagt, men det är knappast långsökt att anta att 

det är företrädare för den organiserade skeptikerrörelsen som Svahn i huvudsak talar om. Men 

Svahns artikel är inte polemisk. Istället utgör den ett försök att framhäva UFO-Sveriges 

vetenskapliga och allmännyttiga meriter, väcka intresse för komponenter i UFO-fenomenet hos 

skeptiker och vetenskapsmän, och visa hän mot gemensamma motståndare i formen av de 

tefatstroende. Det gällde inte så mycket att sluta som att öppna upp gränser. Skiljelinjer och 

gränsdragningar mellan kritiska ufologer och skeptiker skulle dock komma att tecknas tydligare i 

den följande debatten. 

   

Kärnhypotesen

I Hanssons svar ”Vad skiljer en skeptiker från en kritisk ufolog?”, som publicerades i direkt 

anslutning till Svahns artikel, menar Hansson att det saknas skäl till att förklara en kritisk ufologi 

för pseudovetenskaplig: ”Det är arbetssättet, inte ämnesvalet, som bestämmer gränsen mellan äkta 

och falsk vetenskap. Därför vore det fel att beteckna de kritiska ufologernas verksamhet som 

pseudovetenskap.”35 Detta är i sig en seger för UFO-Sverige, då en generell definition av ufologin 

som pseudovetenskap utmanas. En kulturell kartografi i vilken undersökningar av UFO-fenomenet 

per definition utdefinieras från vetenskapens områden överges. Detta innebär inte att Hansson 

saknar kritiska invändningar mot UFO-Sveriges vetenskapliga ambitioner. Det är framför allt frågan 

om vetenskaplig relevans som ifrågasätts, via två problem. Det ena är UFO-Sveriges karaktär av 

”att samla, systematisera och katalogisera rapporter om ufo-iakttagelser.” Enligt Hansson 

exemplifierar detta en systematisk faktainsamling som vi återfinner inom äldre vetenskaplig 

verksamhet. Modern vetenskap är däremot styrd av att pröva och falsifiera hypoteser. ”I detta 

avseende påminner [den kritiska ufologin] om 1700-talsvetenskapen med dess kuriosa -kabinett 

snarare än om den moderna vetenskapen med dess hypotesprövning.” Utgångspunkten att 

faktainsamling småningom ska leda fram till vetenskapligt intressanta resultat ställs i relation till 

den tid och möda som insamlingen fordrar, och Hanssons prognos är pessimistisk. Det andra 

problemet är utgångspunkten att den återstående rest av UFO-iakttagelser som förblir oförklarade 

efter prövning representerar ett väsentligen nytt och tidigare okänt fenomen. ”Man verkar föreställa 

sig att när man skalat bort alla de fall som har en prosaisk förklaring, ska det finnas kvar en (liten) 

kärna av fall som representerar ett genuint nytt fenomen, 'ufo-fenomenet'.” Denna ”obestyrkta 

hypotes” kallar Hansson för kärnhypotesen. Skeptikern, vars position Hansson benämner som 

34  Ibid. s. 10
35  Ibid. s. 14
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trivialhypotesen, menar att denna restgrupp av UFO-rapporter har just prosaiska förklaringar. De 

oförklarade UFO-iakttagelserna kvarstår då ”vi inte har tillgång till de faktauppgifter som skulle 

behövas för att finna förklaringen.” Det är varken dumt eller osannolikt att stödja en kärnhypotes, 

men Hansson menar att den förblivit obestyrkt för länge, och sannolikt kommer överges. 

”Kärnhypotesen har varit mycket långlivad, och det är svårt att frigöra sig från intrycket att den har 

en osunt stark ställning även inom den kritiska ufologin.” Hansson menar, kort sagt, att UFO-

Sveriges systematiska faktainsamlande inte resulterat i att stärka kärnhypotesen, som trots en 

förment kritisk och vetenskaplig hållning åtnjuter en överdrivet stark ställning bland ufologerna. 

Väl vägda invändningar, kan tyckas. Hansson avslutning kan däremot upplevas som ganska 

arrogant: ”Förmodligen skulle UFO-Sveriges aktiva medlemmar göra större nytta för vetenskapen 

om de ägnade en ökad del av sin uppmärksamhet åt kända fenomen som t ex astronomer eller 

folklivsforskare vill ha belysta, på bekostnad av jakten efter gäckande okända fenomen vars 

existens vi faktiskt saknar skäl att tro på.”36 

   Svahns Svar till Sven Ove Hansson är också mer syrligt och defensivt än den inledande artikeln: 

”Sven Ove Hansson får ursäkta, men det lär nog dröja innan UFO-Sverige förvandlas till en 

underavdelning till zoologernas riksförbund eller en filial till hembygdens vänner.”37 Svahn värjer 

sig starkt från vad som kan uppfattas som ett förslag att göra fältundersökarna till springsjasar för en 

rad etablerade vetenskapliga discipliner. ”Vi ägnar oss åt UFO-gåtan eftersom det är en utmaning att 

kunna bidra till lösandet av en av vår tids stora tvärvetenskapliga frågor- inte för att vi drivs av en 

allmänvetenskaplig iver att ställa vår fritid i vetenskapens tjänst.” Om faktainsamlande utifrån 

kärnhypotesen är otacksamt och tidskrävande, så är beställningsuppdrag åt vetenskapsmän långt 

mer så: ”Det finns onekligen många andra som ägnar sig åt botanik och hembygdsforskning. Min 

eller UFO-Sveriges insats behövs knappast där.”38 Istället vidhåller Svahn att ufologin är legitim 

och självständig: ”Det kan aldrig vara fel investerad tid att undersöka ett fenomen som i sin 

mångsidighet har kommit att påverka en hel värld. Det kan knappast heller var [sic] fel att hjälpa 

människor att finna förklaringar till fenomen på himlen, att avslöja bedragare och charlataner som 

tjänar pengar på folks godtrogenhet eller att verka som en balanserade faktor inom ett mytinfekterat 

ämne.”39Det handlar om en upplysande public service-verksamhet, där man bemöter människors 

märkliga berättelser med allvar, polemiserar mot missionerande förvillare och undersöker ett 

fenomen som fortfar att uppträda och beröra. Men framför allt är man ensamma om att faktiskt 

undersöka vad det är som folk tror sig se: ”Denna tredje vägens ufologi, mellan de tefatstroende och 

36  Ibid. s. 15
37  Ibid. s. 15
38  Ibid. s. 16
39  Ibid. s. 15
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vulgärskeptikerna är i sig skäl nog för att fortsätta vår verksamhet.”40 

Fortsättningen
   

Den så kallade UFO-debatten återupptogs i första numret av Folkvett 1996, och här stod 

kärnhypotesen åter i centrum. Blomqvist menar i sitt bidrag att Hanssons presentation av 

trivialhypotesen ”är ett ologiskt och vetenskapligt felaktigt resonemang. Man kan inte a priori 

avfärda kärnhypotesen när ingen ordentlig forskning har gjorts.”41 Poängen är riktig, men till 

Hanssons försvar gällde invändningen den vetenskapliga relevansen av kärnhypotesen snarare än ett 

regelrätt avfärdande. I sitt svar skriver Hansson: ”För att det ska vara vetenskapligt angeläget att 

pröva en hypotes krävs det indikationer på att hypotesen är antingen tämligen sannolik eller av 

andra skäl vetenskapligt fruktbar. Enligt min mening saknas sådana vetenskapliga skäl att pröva 

kärnhypotesen.”  Hansson menar också att ”de allra flesta forskare delar denna uppfattning.”42 För 

Hansson är alltså UFO-fenomenets svala mottagande inom vetenskapssamhället en följd av att det 

bedöms som vetenskapligt irrelevant, snarare än produkten av social stigmatisering. Här är UFO-

Sverige och Hansson helt enkelt oeniga. För Blomqvist signalerar antagandet av en trivialhypotes 

att man utdömer ett forskningsfält på förhand, vilket rimmar illa med anspråk på vetenskaplighet. 

”Det räcker inte med att vara skeptisk, man måste veta något också. Man kan inte kategoriskt uttala 

sig i en sakfråga utan sakkunskap. Då förlorar man den vetenskapliga och intellektuella 

trovärdigheten.”43 Synen går också isär vad gäller det systematiska faktainsamlandet. För Hansson 

utgör det senare en vetenskaplig praktik som i många avseenden är förlegad. Restmängden av UFO-

rapporter utgör en massa som är ganska otjänlig för hypotesprövning. Blomqvist menar emellertid 

att kärnhypotesen uppstår i relation till den tillgängliga empirin, vilken ”Sven Ove Hansson aldrig 

tagit del av.”44  Detta är också den huvudsakliga gränsdragningen mot skeptikerna. De senare är helt 

enkelt inte angelägna att ta sig an arbetet med att undersöka UFO-rapporterna. Istället utdöms de på 

förhand, på grunder som enligt ufologen både har att göra med bristande sakkunskap och 

förutfattade meningar. 

   Svahn återvänder senare till diskussionen om kärnhypotesen i ledaren till UFO-Aktuellt 1/99. 

Svahn instämmer med Blomqvist i påståendet att denna inte kan avfärdas a priori: ”Så länge vi inte 

vet kan vi inte stänga några dörrar. Så länge ingen ordentlig forskning ägnats åt UFO-frågan vore 

40  Ibid. s. 15
41  Folkvett 1/96 s. 20
42  Ibid. s. 21
43  Ibid. s. 20
44  Ibid. s. 20
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det fel att uttala sig allt för kategoriskt.”45 Men Svahn manar till försiktighet, och kanske har 

debatten i Folkvett bidragit till detta. Den tidigare formuleringen av vad vi kan benämna som 

kärnhypotesen, nämligen att ”det finns en kärna av UFO-rapporter som representerar hittills okända 

fenomen och farkoster.”, har ersatts av det mer tvekande ”det finns en kärna UFO-rapporter som 

representerar hittills outforskade fenomen och stimuli.”46 Även om begreppet farkoster kan 

beteckna högst jordiska föremål, så för det ”ändå tankarna till något mera exotiskt”, menar Svahn. 

Syftet med att uppdatera denna policyformulering är att ge ”UFO-Sverige en ärligare 

varudeklaration av vår verksamhet.”47 Förbehållen var dock på plats för Svahn redan då det begav 

sig i debatten i Folkvett, där Svahn skriver att ”Personligen så är jag inte tvärsäker på att 

kärnhypotesen måste innehålla ett nytt, hittills okänt fenomen men mycket tyder på att så är fallet. 

[…] Även om vi inte skulle finna något helt nytt fenomen bland den restmängd vi lite slarvigt kallar 

för UFO, finns där helt klart fakta som visar på hur naturliga fenomen i extrema fall kan uppvisa en 

exotisk växelverkan med omgivningen. Att utforska dessa randfenomen och deras effekter borde 

vara en utmaning för vetenskapen, men är det inte.”48 Här konstrueras UFO-fenomenet som en 

öppen fråga, och UFO-Sverige utgår ifrån att inga svar är givna. Skeptikerns trivialhypotes som 

utgår ifrån att konventionella förklaringar skulle erbjudas om mer fakta stod till buds, framställs i 

relation som något trångsynt. Medan UFO-Sverige aktivt söker efter de ”extrema” situationer vi 

finner i samband med UFO-iakttagelser, så tycks den skeptiska attityden medföra att lönen för 

mödan inte är värd besväret.  

   

Är UFO-fenomenet värt att undersökas? 

Debatten mellan företrädare för UFO-Sverige och den organiserade skeptikerrörelsen var rik på 

gränsdragningar, vilket är väl förståeligt, då stridsäpplet var vetenskapen. Men vi kan också följa 

gränsdragningsarbetet mot skeptikerna internt inom UFO-Sverige. Inte minst så under en 

ordväxling mellan Clas Svahn och Håkan Blomqvist, i en situation med närmast schismatiska 

förtecken. Under rubriken UFO-fenomenet inte värt att undersökas, vilken publicerades i 

organisationens informationstidning Rapport Nytt 1/98, argumenterade Håkan Blomqvist för att 

UFO-Sverige spelat ut sin roll. I artikeln kan vi läsa att ”Skeptikerrörelsens svaghet vad gäller UFO 

har varit att man uttalat sig alltför kategoriskt utan tillräckligt empiriskt underlag. Idag har dock 

45  UFO-Aktuellt 1/99 s. 3
46  Ibid. s. 3
47  Ibid. s. 3
48  Folkvett 2/95 s. 16
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UFO-Sverige med sitt arbete i stort sett bekräftat skeptikerrörelsens inställning.” Utifrån det faktum 

att endast 2-3 procent av undersökta UFO-rapporter förblir oförklarliga, så har utsikten av ett 

genuint nytt fenomen bakom dessa siffror drastiskt minskat. Med mer tid och resurser kommer 

troligen andelen oförklarliga iakttagelser sjunka ännu lägre: ”Man skulle kunna säga att UFO-

Sverige gjort ett så bra arbete att man tagit bort grunden för sin egen existens.”49 Blomqvist menar 

vidare att restmängden främst kan förklaras utifrån psykosociala teorier. Enligt detta ganska dystra 

perspektiv lyder slutsatsen sålunda: ”De få kvarvarande ännu ej förklarade UFO-fallen motiverar ej 

en rörelse av UFO-Sveriges karaktär och uppbyggnad. Det enda vetenskapligt värdefulla arbete som 

finns kvar att utföra inom UFO-Sverige är djupstudier och dokumentation av de kanske 25-30 mest 

intressanta svenska UFO-fallen. Men för det behövs ingen riksorganisation.”50 Arbetet antas istället 

kunna utföras inom ramen för skeptikerrörelsen.  

   Artikeln stod inte oemotsagd. Som svar till Håkan Blomqvist publicerades i samma nummer 

artikeln UFO-fenomenet är värt att undersökas, i vilken kritiken bemöts. Författaren är Clas Svahn. 

Svahn betraktar situationen sålunda: ”Så länge jag har känt Håkan har han varit mycket kritisk till 

skeptikergruppernas oförmåga och ovilja att undersöka UFO-fenomenet. I många fall har han kallat 

dem 'vulgärskeptiker' och ringaktat den brist på kunskap och undersökningsvilja som finns i dessa 

grupper. Vetenskap och Folkbildning inräknat. […] Varför Håkan nu plötsligt tror att skeptiker utan 

kunskap om misstolkningsfenomen, UFO-historia och kontaktpersonernas mycket speciella 

bakgrund skulle bli goda fältundersökare och förvaltare av vårt stora arkiv är för mig en gåta och 

närmast en förolämpning mot allt det hårda arbete som dagligen läggs ned på UFO-rapporterna.”51 

Under de många år som aktiva medlemmar i UFO-Sverige har handskats med UFO-rapporter har 

man tillägnat sig situationsspecifika kunskaper vilka skeptiker helt enkelt saknar. ”[A]tt själva 

bedriva undersökande verksamhet om dessa fenomen och företeelser har de flesta skeptikergrupper- 

än så länge- ingen beredskap för”, menade Svahn.52 Skeptikerna har också, enligt Svahns mening, 

uppvisat ett tydligt ointresse för att arbeta i fält och undersöka UFO-iakttagelser kritiskt. Vare sig 

man som skeptiker på förhand antar trivialhypotesens riktighet, eller helt enkelt är ointresserad eller 

fientligt inställd till ämnet över huvud taget, så har ett aktivt engagemang ”aldrig funnits hos de 

svenska skeptikerna.” Vi känner igen bilden från debatten i Folkvett, och i mycket kan vi förstå 

artikeln som en fortsättning på densamma. Gränsdragningen går åter mellan den kritiska ufologen 

och skeptikern, och att den senare utdefinieras ifrån att vetenskapligt legitimt uttala sig om UFO-

fenomen anges vara en följd av okunskap såväl som en avfärdande inställning.  UFO-Sveriges 

49  Rapport Nytt 1/98, s. 9
50  Ibid. s. 10
51  Ibid. s. 11
52  Ibid. s. 11
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målsättning är i slutändan inte att förfäkta någon kärnhypotes eller hänfalla åt extraordinära 

förklaringar, utan att genom träget arbete minska antalet oförklarade UFO-iakttagelser: ”Det är detta 

sisyfosarbete, att dagligen och stundligen försöka förklara hur vår verklighet är beskaffad och att 

redovisa vårt arbete för allmänheten, som är våra uppgifter.”53 Det senare innebär också att bemöta 

observatörer på allvar, oaktat hur märkliga deras berättelser och tolkningar är. Detta bemötande och 

informationsarbete kan inte skeptikerrörelsen i dagsläget sörja för. Vidare menar Svahn att 

”[skeptikerna] har en mycket hård belastning som 'bortförklarare' och deras argumentation blir på 

intet sätt mera objektiv eller lättbegriplig får en åhörare.”54 Att oroa sig för att ufologen snart 

kommer bli sysslolös är en ogrundad farhåga, då vi har goda skäl att anta att människor kommer 

fortsätta att iaktta märkliga fenomen på himlen. Inte heller har organisationen undergrävt sitt raison 

d'être genom att minimera mängden oförklarade rapporter. Det förhåller sig snarare tvärtom. Endast 

genom frivilliga ansträngningar från aktiva fältundersökare har antalet observationer som förblir 

oförklarade minskat, ett arbete som inte skulle ha utförts av någon annan: ”Den restmängd på 2-5 

procent som i dag återstår gör det av en enda orsak: Att UFO-Sverige genom hårt arbete har lyckats 

förklara eller visa på sannolika förklaringar till de övriga 95-98 procenten. De har inte förklarat sig 

själva.”55 

   

Efter debatten, förhoppningar och besvikelser

Trots meningskiljaktigheter var tonen mellan ufologerna Clas Svahn och Håkan Blomqvis samt 

skeptikern Sven Ove Hansson i huvudsak försonande. Hansson mildrade sitt ifrågasättande av 

UFO-Sveriges intresse för ett gäckande fenomen, i sitt sista svar i Folkvett: ”Inom vilka områden 

amatörforskare gör bäst nytta är kanske vid närmare eftertanke inte värt besväret att träta om. Vi är 

ense om att den vetenskapliga kritiken ska riktas mot new age-ufologin och inte mot de ufo-

rapportörer och ufologer som strävar efter ett vetenskapligt och kritiskt arbetssätt. Att sådana 

strävanden ska uppmuntras är vi också överens om, och detta är orsaken till att FOLKVETT öppnat 

en dialog med UFO-Sverige.”56 Den befintliga kartografin som tidigare skisserats av företrädare för 

skeptikerrörelsen, där ufologin förpassats till pseudovetenskapens sumpmarker, var i färd att ritas 

om. Stämningen var hoppfull inom UFO-Sverige. I ledaren En viktig dialog skriver Svahn att 

debatten ”öppnar dörren för att UFO-Sverige med tiden kan få hjälp av etablerade vetenskapsmän i 

53  Ibid. s. 12
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undersökningen och utvärderingen av UFO-fenomenet.”57 Man föreföll också göra gemensam sak i 

kritiken av new age-ufologin och tefatstroende. De oenigheter som ändå förelåg kunde göra större 

nytta än skada: ”Kritik gör att vi tvingas bli bättre, att vi skärper argumenteringen och att vi ständigt 

ser över våra rutiner.”58 Svahns ledare Kärnhypotesen, som redan refererats, förefaller också ha tagit 

intryck av den förda debatten. 

   Tvisten mellan ufologerna Blomqvist och Svahn i Rapport Nytt är pikant, och vidareutvecklar 

flera av de teman som var närvarande i debatten i Folkvett. Blomqvist har sen dess kommit att 

revidera sin uppfattning om ufologins framtid, vilket för oss vidare mot de besvikelser som skulle 

komma att följa åren efter debatten. Så här skriver Blomqvist själv om situationen i sin historik över 

UFO-Sverige: ”Det var bland annat [en] öppnare attityd från skeptikerrörelsen som årsskiftet 1997-

1998 resulterade i en lite ovanlig debatt i UFO-Sverige. Hösten 1997 började jag känna för en 

timeout från det aktiva ufoarbetet. Jag ville ägna mer tid åt livsåskådningsfrågor och 

samhällsdebatt. Den stora andelen äldre ufofall som kunde ges en naturlig förklaring samt min 

gamla tveksamhet till om stora ufoorganisationer var rätta sättet att arbeta med ufofrågan 

resulterade i att jag en tid funderade på om inte den svenska ufoforskningen lika gärna kunde 

utföras av en särskild grupp inom skeptikerrörelsens ram.”59 Olyckligtvis var det inte Blomqvist 

själv som satte titeln på sin artikel i Rapport Nytt, UFO-fenomenet inte värt att undersökas, vilket 

han menar ”skapade en del förvirring en tid men debatten lades snart på hyllan och UFO-Sverige 

kunde fortsätta som vanligt.”60 Möjligen är detta delvis en efterkonstruktion. Blomqvist artikel var 

bitvis syrlig till sitt innehåll, och det är lätt att förstå att den kunde uppfattas som en provokation. 

Även Svahns svar hade en hårdare ton. I Blomvists artikel står det bland annat att läsa hur 

organisationen ”[g]enom att propagera för UFO och UFO-intresse [ofrivilligt kommer] att locka in 

flera ungdomar i extrema politiska och religiösa grupper”. Detta i anslutning till iakttagelsen att inte 

minst högerextrema och antidemokratiska värderingar gör sig gällande på olika håll inom new age-

fältet. Blomqvist målar upp en dyster bild av motsättningar mellan ”sekulär demokrati och religiös 

diktatur”, och menar att det ”finns en uppenbar risk att även kritiska UFO-organisationer som UFO-

Sverige hamnar på fel sida av staketet i denna kulturkamp.” 61 Det är knappast förvånande att detta 

konfliktperspektiv, och UFO-Sveriges placering inom detta, fick Svahn att reagera och replikera 

med att ”Håkan [är] ute på mycket svag is”, oaktat om kritiken var välmenande eller inte.62

   I En resa i tiden delger Blomqvist , säkert inte utan besvikelse: ”Så här i efterhand kan jag bara 

57  UFO-Aktuellt 3/96
58  UFO-Aktuellt 3/96 s. 3
59  Blomqvist (2010) s. 53
60  Ibid. s. 53
61  Rapport Nytt s. 10
62  Rapport Nytt s. 12
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konstatera att jag hade fel i min bedömning. En öppnare attityd till den seriösa ufologin visades 

sedan aldrig från skeptikerrörelsen. […] I de två böcker som publicerats av Vetenskap och 

folkbildning de senaste åren […] är ufoavsnitten av så undermålig kvalitet att jag undrar hur man 

kan presentera detta med en vetenskaplig ambition? Sven Ove Hansson skriver till exempel att 

'Ufo-rörelsen är en av de största pseudovetenskapliga riktningarna i vårt samhälle'. […] 

Inställningen till ufologi i dessa böcker står i skarp kontrast till det uttalande Sven Ove Hansson 

gjorde i Folkvett 1996 att seriös och vetenskapligt inriktad ufologi inte ska kritiseras utan 

uppmuntras.”63 UFO-Sveriges förhoppningar om samarbete med skeptikerrörelsen står än så länge 

oinfriade. Business as usual.

63  Blomqvist (2010) s. 53-54
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Missionärerna 

”På något sätt kom hela UFO-frågan att kantra. Från att ha gällt hur vi bäst skulle kunna undersöka 

vad det var folk egentligen såg på himlen kom vi plötsligt under några galna år i slutet av 80- och 

början av 90-talet in i en religiös dimma där tro och 'öppna sinnen' skulle ersätta kunskap och 

undersökningar.” - Clas Svahn64

För att erhålla epistemisk auktoritet, och befrämja vetenskapliga undersökningar av UFO-

fenomenet, måste UFO-Sverige profilera sig mot vad som redan refererats till som den nyandliga 

ufologin. Att göra ufologin legitim och rumsren, om man så vill. Det är emellertid inte bara 

personer inom new age-fältet och nyreligiösa UFO-kulter som bekämpas, utan också ufologer 

vilkas arbetssätt och teorier utdöms som pseudovetenskapliga. Under kategorin missionärer kan vi 

alltså även placera tefatstroende, för vilka ET-hypotesen är så självklar att vidare undersökningar 

tycks överflödiga, och konspirationsteoretiker, som motsäger att bevisbördan för deras spektakulära 

påståenden faktiskt ligger på dem. 

 

Nyandlighet och amatörforskning

 I gränsdragningsarbetet mot missionärerna måste UFO-Sverige göra upp också med sin egen 

historia. Då riksorganisationen grundades dominerades den av anhängare till ET-hypotesen, och 

dess syfte var främst att sprida kunskap om vad som ansågs vara ett obestridligt faktum, nämligen 

att vår planet besöks av utomjordiska civilisationer. Detta medför att fienden till den kritiska och 

vetenskapligt aspirerande ufologin åtminstone tidigare återfunnits inom de egna leden. För att 

illustrera detta behöver vi en kort historisk överblick. 

   Riksorganisationen UFO-Sverige tog sitt avstamp i föreningen UFO-Motala, under ledning av 

Carl-Axel Jonzon. Jonzon var vad vi skulle kunna benämna som en hängiven tefatstroende, som 

tillsammans med (bland andra) de likaledes nyandligt orienterade ufologerna Sten Lindgren och 

Bjarne Håkansson tog initiativet till ett nationellt samarbete mellan Sveriges olika UFO-grupper. De 

tre var alltså inte bara anhängare av ET-hypotesen, utan ansåg att UFO-fenomenet representerade en 

utomjordisk närvaro vars syfte var att undsätta mänskligheten, en syn vi återfinner hos 

internationellt kända kontaktpersoner och UFO-profeter som George Adamski. Man hävdade sig 

64  UFO-Aktuellt 2/94, s. 3
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därutöver stå i förbindelse med utomjordingarna, fysiskt såväl som telepatiskt. Påsken 1970 höll 

UFO-Motala en konferens om de flygande tefaten, och det var här beslutet fattades att bilda en 

riksorganisation, tillsammans med andra inbjudna UFO-grupper. UFO-Motala fick i uppdrag att 

bestämma dess organisatoriska uppbyggnad, medan Lindgren gavs förtroendet att bilda en grupp av 

ufologer som skulle undersöka UFO-rapporter. Vid dess grundande var UFO-Sverige främst en 

organisation som skulle ägna sig åt attitydfrågor, och sprida kunskap om UFO-fenomenets 

verklighet, snarare än att fördjupa undersökningar av UFO-observationer: ”UFO-Sverige ville [...] i 

första hand satsa på information och inte forskning. Det var en närmast missionerande inställning 

där man redan från början ansåg sig veta svaret.”65 Blomqvist betraktar inställningen som 

symptomatisk för den nationella scenen av UFO-grupper: ”Med den tidsanda som rådde åren 1968-

1970 skulle det ha varit svårt att skapa en organisation på en mera vetenskaplig grund. UFO-Sverige 

blev från början en syntes av nyandlighet och amatörforskning.”66 Småningom skulle Köpings 

UFO-förening komma att spela en mer framträdande roll, på UFO-Motalas bekostnad. Köpings 

UFO-förening blev ny centralgrupp inom UFO-Sverige, medan Jonzon lämnade ordförandeposten 

till Thorvald Berthelsen 1976. Under Berthelsen skulle UFO-Sveriges profil komma att utvecklas i 

en mer vetenskaplig riktning, bland annat då undersökningen av UFO-rapporter uppvärderades. Ett 

tecken på detta var de kurser som hölls för så kallade fältforskare, med start 1977, som redan från 

början fokuserades kring misstolkningsfenomen.

   UFO-Sveriges första decennium var inte utan schismer. Ett exempel var då Blomqvists egen 

grupp, Arbetsgruppen för ufologi (AFU), ur vilken senare Arkivet för UFO-forskning skulle 

utvecklas, lämnade organisationen 1973. Anledningen var, framför allt, att inte tillräcklig tid 

ägnades åt forskning, tid som istället vigdes åt PR- och informationsarbete. Ett annat mer drabbande 

avhopp var då Jonzon lämnade organisationen. Orsaken var en ökad spänning mellan den nya 

ledningen och UFO-Motala med Jonzon i spetsen. 1976 hade Jonzon bildat Föreningen UFO-

information. Problemet var att UFO-information även var riksorganisationens tidskrift. De många 

medlemmar som tecknade prenumerationer blev (möjligen) aningslöst medlemmar också i den nya 

föreningen, vars styrelse var mer eller mindre identisk med UFO-Motalas. Detta innebar att UFO-

information fick en orimligt hög andel mandat i organisationen. Jonzon konfronterades med 

anklagelser för detta minst sagt odemokratiska och vilseförande förfarande under riksstämman 

1980. Jonzon själv var inte närvarande, däremot Niels Nielsen, som företrädde Jonzons UFO-

Information och två andra föreningar. Nielsen deklamerade att dessa tre organisationer omedelbart 

skulle lämna UFO-Sverige. Med Jonzon och UFO-Information förlorade UFO-Sverige med ett slag 

65  Blomqvist (2010) s. 15
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sin tidskrift, men även sitt rapportarkiv och medlemsregister, som Jonzon lagt beslag på.67 

   I det vakuum som Jonzon och UFO-Information lämnade efter sig då de bröt upp med UFO-

Sverige, lämnades utrymme för en tydligare vetenskaplig omorientering inom organisationen. 

Övergången från en missionerande till en i allt högre grad undersökande linje var dock vacklande. 

Blomqvist sammanfattar situationen under 80-talets första hälft sålunda: ”1980-talets UFO-Sverige 

gick ut med helt andra förutsättningar än tidigare. […] Verksamheten hade som helhet blivit 

seriösare och mera inriktad på undersökning och dokumentation av UFO-fall än missionerande. 

Ändå märktes en osäkerhet om färdriktning och ideologi. Allra tydligaste såg man det i bristen på 

ledarartiklar i UFO-Aktuellt […] Detta gjorde att UFO-Sveriges målinriktning och ideologi blev 

diffus. Officiellt bekände man sig till den gamla informationsideologin där ufo betraktades mycket 

som en attitydfråga. Men behovet av en mera kritisk, förutsättningslös forskning gjorde sig alltmer 

påmind.”68 Det var Håkan Ekstrand som 1980 hade tagit på sig ansvaret att utforma en ny tidskrift, 

vilket resulterade i UFO-Sverige-Aktuellt, från och med 1984 kort och gott UFO-Aktuellt. I 

tidningen trängdes artiklar om UFO-fenomenet med skrifter om andra paranormala fenomen. Ett 

fokus låg på spekulativa vetenskapliga gåtor, vilka tillskrevs en revolutionerande betydelse för vårt 

sätt att se på verkligheten. UFO-fenomenet antogs sammanlänkat med andra kontroversiella och 

förment paranormala fenomen, en utgångspunkt som kanske rimmar illa med 90- och 00-talets 

ufologi, enligt vilken inte ens kärnhypotesen är given. 

   Under 80-talet gjorde Sten Lindgren åter ett framträdande inom UFO-Sverige. Lindgren stod i 

bräschen för Projekt URD, UFO-rapporterings- och datasystem, vars målsättning var att statistiskt 

säkerställa UFO-fenomenets realitet. 1982 inleddes samarbete med UFO-Sverige, men vad ”UFO-

Sveriges centralgrupp inte visste var att Sten Lindgren egentligen ansåg att Projekt URD var ett 

uppdrag från rymdmänniskor som han erhållit genom en av sina 'kontaktmän' i Stockholm.” 69 

Projektet rann ut i sanden. 

Forskare och missionärer 

Under 90-talet finner vi motståndarna till den kritiska ufologin främst utanför UFO-Sverige, Sten 

Lindgren inkluderad. Istället för att återfinna gränsdragningsarbete mellan olika falanger inom 

organisationen, uppträder det i allt högre usträckning i relationen mellan UFO-Sverige och den 

övriga ufologin. Det gäller, kort sagt, att separera den egna organisationen från andra UFO-grupper, 
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vilka inte delar den kritiska eller vetenskapliga linjen. Under 90-talets första år kan vi allt tydligare 

iaktta gränsdragningsarbete inom inte minst UFO-aktuellts ledare. Det förekommer en tydlig 

diskussion om vetenskap, vetenskaplighet och möjligheten att relatera dessa till ufologin. Vi kan 

således anta att det vid tiden var särskilt angeläget att bestämma organisationens färdriktning och 

profil. Varför, och i relation till vad? Blomqvist beskriver ufologins predikament vid övergången 

mellan 80- och 90-tal sålunda: ”Med början 1988 och framåt uppstod en ny våg av new age-ufologi 

i Sverige enligt klassiskt 50-talsmönster. Den pensionerade Sundsvallsläraren Sune Hjorth blev ett 

namn som märktes allt mer i massmedierna. Sten Lindgren övergav URD-projektet och den 23 mars 

1989 framträdde han i teveprogrammet 'Svepet' tillsammans med kontaktmannen Daniel Glantz. På 

ett fullsatt Café Pan i Stockholm den 16 november 1990 fortsatte Sten Lindgren att mera i detalj 

berätta om sina kontakter med rymdbröderna. Nya namn som Kristina Wennergren och Rauni-

Leena Luukanen spädde ytterligare på den nyreligiösa ufovågen.”70  

   Möjligheten till en kritisk ufologi stod inför nya hotbilder, och utgången var ingalunda given på 

förhand. Blomqvist beskriver det som ett slags identitetskris: ”Med ett försvagat och ideologiskt 

ganska villrådigt UFO-Sverige var det uppenbart att en förändring måste komma. Skulle UFO-

Sverige välja en nyandlig, new age-ideologi eller fortsätta utvecklas till en organisation på 

vetenskaplig grund.”71 Detta sammanföll med ett osynligt ordförandeskap. Bernt Berglund, som 

innehade ordförandeposten åren 1989-90, beskrivs som ”ovanligt anonym som ledare för en 

riksorganisation.”72 Han skrev varken ledare eller andra artiklar för UFO-Aktuellt, och var 

frånvarande i massmedia. 

   I sin historieskrivning återkommer Blomqvist ofta till riksstämman i Rättvik 1991 som en 

”vattendelare”, en händelse av särskild signifikans för UFO-Sveriges fortsatta utveckling under 90-

talet. Arrangörerna detta år var Siljansringens UFO-grupp, vilken var nyandligt orienterad. Sten 

Lindgren var inbjuden som föreläsare. Vid riksstämman skulle också en ny ordförande utses. Clas 

Svahn var valberedningens förslag, och densamme valdes också med betydande majoritet. Detta till 

Lindgren och meningsfränderna Bjarne Håkansson och Bertil Kuhlemanns förtret, vilka lämnade 

riksstämman utan att delta i den utlovade paneldebatt som skulle  följa. Valet av ny ordförande var 

ett val också av färdriktning. Journalisten Svahn, som redan under sin tid som vice ordförande 

skrivit åtskilliga ledare i UFO-Aktuellt, var en tydlig företrädare för en kritiskt undersökande 

ufologi. Denna linje skulle komma att vidareutvecklas och konsolideras under de kommande åren. 

Gränsdragningsarbete mot tefatstroende och bortförklarare skulle komma att bedrivas som aldrig 

förr.  

70  Blomqvist (2010) s. 40
71  Blomqvist (2010) s. 40
72  Blomqvist (2010) s. 38
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   Redan före riksstämman hade Bjarne Håkansson kontaktat de olika föreningarna i 

riksorganisationen, och kritiserat Clas Svahn. Anledningen var dennes ledare i UFO-Aktuellt 1/91. 

Numret innehöll en skarp vidräkning av Sten Lindgrens kontakter med utomjordingar, skriven av 

Håkan Blomqvist. I ledaren föregrep Svahn eventuell kritik och försvarade artikeln. Blomqvists 

Sten Lindgren och rymdbröderna utgör i viss mening en kritik av kontaktpersonen Lindgren ur ett 

inifrånperspektiv. Blomqvist var nämligen i sin ungdom själv ansluten till Lindgrens organisation 

Intergalaktiska Federationen (IGF): ”Som entusiastisk, lättledd tonåring trodde jag på sex omöjliga 

saker före frukost och levde fullständigt i den mytvärld av rymdbröder från Venus och 

tefatskontakter som IGF representerade.”73 1987 hade en självbiografisk bok med titeln 

Uppståndelsen ur tefatssekten utkommit. Författaren var en annan medlem av IGF vid namn Anders 

Dahl, och läsningen gav Blomqvist ”en intensiv  närvarokänsla och kastade mig tillbaka till den 

värld av mystisk berusning och absurdideter som var vardagsmat i IGF.”74 Boken beskriver inte IGF 

utan ett sällskap som heter Trans Galactic Communication, vilket Blomqvist menar är ett taget 

namn, liksom de olika karaktärerna: ”De inblandade personerna går alla under pseudonym men är 

lätt att känna igen för den som själv varit medlem.”75 Blomqvist är visserligen inte så oförsonlig mot 

IGF och Sten Lindgren som Dahl, men beskriver organisationen som ”ett klart och ganska patetiskt 

exempel på hur det går när man accepterar påståenden från mystiker och ockultister. Det tragiska är 

att samma schema upprepar sig idag med nya kulter och sekter. Idealistiska ungdomar dras in i en 

psykologiskt osund atmosfär med förakt för vetenskap och sunt förnuft.”76 Blomqvist beskriver 

Lindgren som en ”sympatisk och lågmäld mystiker”, men menar att det inte finns några som helst 

belägg för Lindgrens extraordinära påståenden. Denna slutsats når Blomqvist efter egna 

undersökningar, vilka bland annat består av intervjuer med vittnen till en förment närkontakt vid 

Nävsjön 1965. IGF och Sten Lindgren hämtar sitt huvudsakliga idéarv från tidigare kontaktpersoner 

som Adamski och Howard Menger, och berättelserna utgör i mycket vidareutvecklingar av denna 

mytbildning, menar Blomqvist. Liksom de andra kontaktpersonerna kan Lindgrens berättelser om 

välvilliga rymdbröder i flygande tefat i slutändan återföras på teosofin. ”Efter flera års 

undersökningar har jag inte kunnat finna något belägg för att Sten Lindgren har kontakter med 

rymdmänniskor. Men för att inte falla i vulgärskepticismens fälla vill jag ändå hålla dörren öppen 

lite på glänt för möjligheten att han kanske upplevt någon typ av UFO.fenomen, men sedan gjort en 

hel hönsgård av en fjäder?”77 För Blomqvist representerar Lindgren en mytbildning som i mycket 

blivit självdrivande. Men även extraordinära berättelser förtjänar att undersökas, i syfte att utreda 

73 UFO-Aktuellt 1/91 s. 4
74 Ibid s. 4
75 Ibid. s. 4
76 Ibid. s. 10
77 Ibid. s. 10
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om det finns något uns av sanning, en verklig observation, som ligger till grund för dessa. Sådan var 

Blomqvists och även UFO-Sveriges linje. Detta innebär till viss del att berättelserna tas på allvar 

medan syftet är, liksom i andra fall av UFO-iakttagelser, att finna förklaringar. Denna position står 

av naturliga skäl i konflikt med de vilka likt Lindgren i huvudsak vill sprida ett revolutionerande 

och andligt budskap. 

   Svahn inleder sin ledare med att presentera Lindgren som en ifolog, i kontrast till ufolog: ”Han 

vet, för att använda hans eget uttryck, att 'bröderna från rymden' vandrar bland oss sedan många år. 

De har inte bara landat och bosatt sig här utan också valt ut sina kontaktpersoner här på jorden.” 78 

Lindgren är själv en sådan kontaktperson. Blomqvists artikel ställer ”en gammal fråga på sin spets”, 

nämligen ”Ska vi ufologer vara forskare eller missionärer?”79 Forskare eller missionärer är också 

ledarens titel. Svahn menar att de föregående åren visat en tämligen entydig bild av att de profetiska 

kontaktpersonerna och deras anhängare ökar i antal, samtidigt som de åtnjuter allt större medial 

uppmärksamhet, vilket försvårar ”för en seriöst inriktad organisation som UFO-Sverige att nå ut 

med sitt mera neutrala och forskningsinriktade program.”80 Bilden av att det råder en dragkamp 

mellan olika ufologiska grupper att vinna publicitet gör sig som ofta annars gällande. Detta 

förhållande bör inte utmana UFO-Sveriges inslagna inriktning, som föresätter sig att besvara UFO-

frågan, oavsett vilka svaren blir. Svahn framhåller den danska organisationen Skandinavisk UFO 

Information, SUFOI, som ett föredöme. Dess historia ser annorlunda ut än UFO-Sverige, då de 

”hade en uppgörelse mellan kontaktanhängarna och ufologerna redan i mitten av 60-talet med 

resultat att rörelsen delades 1965.” Som Blomqvist noterat har UFO-Sverige sedan början 

härbärgerat dessa slitningar. Nu är det tid för ett vägval motsvarande den danska UFO-rörelsens. 

Och valet står mellan att agera forskare eller missionär: ”Vill vi veta vad som ligger bakom UFO-

fenomenet. Eller nöjer vi oss med att tro på fantastiska beskrivningar från dem som 'redan vet'. 

UFO-Sveriges uppgift kan aldrig vara att hänfalla åt denna blinda tro.”81 Dessa synpunkter som 

gjorde sig gällande i UFO-Aktuellt befann sig i kollisionskurs med Lindgren och dennes 

bundsförvanters agenda. I och med valet av Svahn som ordförande var det tydligt att UFO-Sverige 

ville vara forskare, och missionärerna flydde fältet.

Ett fenomen i förändring 

Det är inte bara new age-miljön och det nyreligiösa fältet som expanderar och gör intrång även på 

78 UFO-Aktuellt 1/91 s. 3
79 Ibid. s. 3
80 Ibid. s. 3
81 Ibid. s. 3
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ufologins område. Vi kan också iaktta några genomgripande förändringar av själva UFO-

fenomenet. Det förefaller som om innehållet i berättelserna antagit allt mer mystiska och 

paranormala dimensioner, i synnerhet vad gäller närkontakt av fjärde graden, det vill säga möten 

och interaktioner med varelser i relation till UFO. Ombordtagningsfenomenets spridning och inte 

minst hotfulla ”alien abductions”, är särskilt talande för denna förändring, och kraftigt 

överrepresenterade inom samtida populärkulturella skildringar av UFO-fenomenet. Svahn skriver i 

sin bok UFO-Möte med det okända, att det saknas bevis för att ombordtagningar äger rum, 

samtidigt som ”många ufologer tror att UFO-fenomenet och ombordtagningsberättelserna är två 

skilda fenomen.”82 Ombordtagningarna äger ofta rum i ett tillstånd mellan sömn och vaka, inte 

sällan medan den bortrövade befinner sig i sin egen säng, vilket frestar många att förklara dem vara 

resultatet av sömnparalyser och andra psykiska och fysiologiska tillstånd. I synnerhet Budd 

Hopkins anges som bidragande till UFO-fenomenets förandligade form. Hopkins var en amerikansk 

konstnär, som under 70-talet själv började undersöka berättelser om närkontakt med utomjordiska 

intelligenser. Med tiden hade Hopkins lärt sig att utföra hypnos på personer som misstänks vara 

bortförda av utomjordingar. Whitley Strieber, författare till bästsäljaren Communion, vilken handlar 

om dennes förmenta kontakter med utomjordiska varelser, var en av Hopkins patienter. Denna 

självbiografi av en redan etablerad skräckförfattare skildrade märkliga möten med små snedögda 

rymdvarelser, vilka Strieber kallar Besökarna. Ökningen av ombordtagningsfall står i direkt 

korrelation till bruket av hypnos, menar Svahn, som också invänder mot bruket av hypnos som 

metod för att gräva fram förträngda minnen. I värsta fall tycks hypnos leda fram till fabricerade 

minnen, vilket Strieber och ombordtagningsepidemin möjligen kan utgöra symtom på. Därför har 

”UFO-Sverige […] valt att inte använda hypnos för att få fram 'fakta' i samband med 

ombordtagningsfall.”83 Hypnos bedöms som vetenskapligt opålitligt, och bör således exkluderas 

från seriös ufologi, åtminstone för UFO-Sveriges del.  

    ”I och med att författare som Budd Hopkins och Whitley Strieber publicerade böcker om sina 

egna undersökningar och upplevelser så förändrades plötsligt hela fenomenet till att bli en 

blandning mellan fysisk realitet och inre, psykiska upplevelser”, skriver Svahn.84 

Ombordtagningsberättelserna är alltså i hög utsträckning förmedlad av starka ET-företrädare, vilka 

använder tveksamma och opålitliga metoder för att få fram de förra. Tillsammans med impulser från 

new age-miljön (även Strieber uppvisar starka influenser från inte minst västerländsk esoterism), 

har UFO-fenomenet ”förandligats”. Svahn reflekterar över situationen i den redan anförda ledaren 

Ett fenomen i förändring, UFO-Aktuellt 2/99. Trots att ET-hypotesen sedan ufologins upprinnelse 

82 Svahn (2000) s 52
83 Folkvett 2/95, s. 9
84 Svahn (2000) s. 66
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varit förhärskande, antogs fenomenet vara av fysisk natur. Farkosterna liksom deras besättning var 

manifesta, och hade tillgång till en överlägsen teknologi. Men på sistone har ”besökarna” antagit 

betydligt mer gäckande och undflyende former: ”Fenomenet har […] tagit steget från att vara ansett 

som ett utomjordiskt fenomen där rymdskepp från världar fjärran vår egen med viss regelbundenhet 

besöker oss, till ett blandfenomen av fysiskt och ickefysiskt där oss övermäktiga varelser utrustade 

med paranormala krafter kidnappar intet ont anande personer ur deras sovrum.”85 Detta försvårar 

arbetet för den kritiske undersökaren, som känner sig förpliktigad att ta sig an även de mest bisarra 

av historier: ”Allt detta har gjort ett redan tidigare komplicerat fenomen ännu svårare att undersöka. 

Bruset från människors egna tolkningar av det de har upplevt döljer ofta effektivt det 

bakomliggande stimulit.”86 Och att finna detta ”bakomliggande stimuli” är just vad UFO-Sverige 

föresätter sig att göra. 

 

Mytbildning och folkbildning

 ”Under 90-talet har UFO-litteraturen blivit alltmer andligt inriktad samtidigt som de under 70-talet 

i det närmaste dödförklarade kontaktpersonerna återkommit i full glans.”87 Så uttrycker Svahn 

situationen för ufologin då han blickar tillbaka på 90-talet. I ledaren Ställ krav på det du läser 

reflekterar Svahn över författare som Raauni-Leena Luukanen, Sune Hjorth och Kristina 

Wennergren, vilkas förkunnelser avfärdas som ”patetisk[t] dravel”: ”Vem som helst kan 

uppenbarligen ge ut en new age-bok om UFO. Det gäller bara att samla ihop de vanligaste myterna 

(Atlantis, astrologi, lite reinkarnation, en smula omtolkade bibelcitat) och placera några väl valda 

visdomsord i munnen på någon esoterisk profet eller ande- helst utomjordisk.” Vidare ”krävs inga 

referenser, inga intervjuer, ingen källkontroll och absolut ingen respekt för läsaren som ju tvingas 

lita blint på författaren eftersom det inte finns någon möjlighet att kontrollera det han eller hon 

skriver.”88 Blomqvist och Svahn återkommer till beskrivningar av den litteratur som skrivs inom 

ramen för den nyandliga ufologin som undermålig. Detsamma kan sägas om alltför hängivna 

anhängare av ET-hypotesen, liksom konspirationsteoretiker. De senares spektakulära påståenden rör 

sig vanligtvis långt bortom gränsen för granskning och verifikation. Genom antaganden om 

omfattande konspirationer och mörkläggningar blir berättelserna icke-falsifierbara: ”Det finns en 

tendens att lägga skulden på myndigheterna för att UFO-frågan ännu inte fått sin lösning. Det är 

85 UFO-Aktuellt 2/99 s. 3
86 Ibid. s.3
87 Ibid. s. 3
88 Ibid. s 3
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där, menar konspirationsivrarna, som sanningen finns- The truth is in there. Men det räcker inte med 

lösa anklagelser och påhittade historier om kraschade tefat och tystade vittnet för att vi ska teorierna 

[sic] på allvar. Här, liksom i alla andra delar av vår verksamhet, är det bevis som gäller och 

bevisbördan ligger på dem som sprider rykten, inte på dem som anklagas.”89 Blomqvist skriver 

också i svepande ordalag att ”Det mesta som publiceras i [den ufologiska] genren kan räknas till 

religionens, ockultismens och new age-rörelsens alster, eller de missionerande tefatstroendes 

kvasivetenskapliga utläggningar.”90 Det är med dessa ymniga källor som en organisation som UFO-

Sverige konkurrerar.

   Publikationerna från en kritisk-ufologisk organisation som UFO-Sverige riskerar alltså drunkna 

bland titlar som saknar vetenskapliga ambitioner. Underhållning och kittlande budskap säljer bättre, 

och sprids lättare, än undersökande journalistik. Situationen har försvårats ytterligare under 00-talet 

i samband med en ökande användning av internet som informationskälla. Svahn menar att bisarra 

konspirationsteorier haft tämligen liten spridning så länge de var bundna till det tryckta ordet: 

”Nätet har förändrat allt detta. Plötsligt har varje knepig tanke en stor presumtiv läsekrets och i och 

med det så ställs större krav på oss att vara pålästa och kunniga.”91 Om man vill finna svaret på 

UFO-gåtan måste vi gå till dess första och grundläggande enhet, observationen. Men observationer 

kräver undersökning, och således även tid, omsorg och kunskap. Detta, menar Svahn, är knappast 

något som vi återfinner inom new age-rörelsens medlemmar eller bland konspirationsivrare, som 

otåligt kastar sig över YouTube-filmer. Detta tillstånd utgör både en utmaning och uppmaning för 

UFO-Sveriges medlemmar: ”Det gäller [...] att gå i täten och visa att det går att bedriva en seriös 

ufologi utan skygglappar och utan förutfattade meningar. Kraven på oss från allmänheten och new 

age-intresserade är berättigat stora.” 92 Detta visar på en ytterligare aspekt av UFO-Sveriges 

informationsarbete. Det gäller inte bara att på allvar bemöta observatörer, undersöka deras 

berättelser och publicera resultatet av denna process. Man måste också verka för att sprida 

källkritiska perspektiv hos en befolkning som i allt högre utsträckning befinner sig online. Där 

lärarkåren och det vetenskapliga etablissemanget misslyckats lämnas en roll som folkbildare till 

UFO-Sverige, ”som idogt försöker svara på alla 'dumma' frågor.”93 Utan UFO-Sveriges kritik av 

exotiska uttolkare av UFO-fenomenet, vare sig dessa kommer från new age-fältet, ET-anhängare 

eller konspirationsteoretiker (inte sällan alla tre i kombination), riskerar fältet lämnas fritt ”för dem 

som vill underblåsa tanken på utomjordiska besök utan vidare efterforskning.”94 I synnerhet Håkan 

89 UFO-Aktuellt 4/99 s. 3
90 Blomqvist (1993)  s. 4
91 UFO-Aktuellt 2/07 s. 3
92 Ibid. s. 3
93 UFO-Aktuellt 2/02 s. 3
94 Folkvett 2/95 s. 9
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Blomqvist har också varnat för den nyreligiösa ufologins förbindelser med högerextrema, 

antisemitiska och antidemokratiska krafter. Det utbredande intresset för new age- och 

konspirationslitteratur, i all dess anti-intellektualism, bör enligt Svahn betraktas som ”en varning till 

skolan och våra vetenskapliga institutioner som vägrar ta ungdomarnas intresse för det 

paravetenskapliga på allvar.”95 Det är på samma gång en uppmaning till samhället, som en 

motivering av UFO-Sveriges betydelse som folkbildare. 

95 UFO-Aktuellt 2/02
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Fältundersökare 

”Ska man tro Hollywoods producenter är UFO-gåtan löst sedan årtionden. Verkligheten ser dock 

annorlunda ut. Här finns inga Mulder och Scully utan bara ett stort antal hängivna 'ufologer' som för 

egna pengar och på sin fritid gett sig i kast med att finna svaren på denna spännande gåta. Och gåtan 

har ännu inte fått sitt svar.” Clas Svahn96 

Från och med valet av Clas Svahn som ordförande skulle tidigare latenta men vacklande 

vetenskapliga målsättningar utvecklas och renodlas inom UFO-Sverige. Följden av detta blev vad 

Blomqvist och Svahn kallat för den tredje vägens ufologi, den linje som alltsedan dess varit 

förhärskande inom organisationen. Denna linje har vi delvis redan sett tecknas genom UFO-

Sveriges gränsdragningar mot skeptikerna och missionärerna. I detta avsnitt ska vi se vidare på vad 

den tredje vägens ufologi innebär, och hur denna vetenskapliga identitet konstrueras, som tidigare 

genom att analysera publicerat material inom UFO-Sverige och i relation till vad som uppfattas som 

ideologiska motståndare. 

   

Den tredje vägen 

Den tredje vägens ufologi föregreps i mycket av Anders Liljegren, i ledaren Vision av 90-talets  

ufologi, i UFO-Aktuellt 1/90. ”Uppenbart är att om UFO-rörelsen skall ha en chans att överleva 

som något mer än en trosmässig kult, som de flesta skrattar åt, så måste vi slipa våra svärd betydligt 

vassare. Det duger inte längre att komma med lösa antaganden, spekulationer och dåligt utredda 

fall” inleder Liljegren. Utifrån organisationens dåvarande stadgar menade Liljegren att en 

vetenskapligt profilerad hållning måste skärpas. Förslagen i ledaren omfattade mer systematiska 

insamlingar, undersökningar och publiceringar av information och observationer, såväl som 

samarbeten med fackmän från olika discipliner och vidgade internationella kontaktnät. Vad UFO-

Sverige  däremot ”inte behöver är flummiga ockultister och spiritister som leder lättrogna 

människor bort från verkligheten”. Tvärtom var det av nöden att göra upp med ”den gamla, 

trosinriktade ufologin” och ”kasta av […] det ok som trosinriktade fanatiker med rötter i teosofi, 

ockultism och spiritism lagt och fortfarande lägger över oss.”97 Detta innebär också att ET-

hypotesen förvägras en särställning i relation till andra teorier, samtidigt som tidigare paradfall 

96  Svahn (2000) s. 4
97  UFO-Aktuellt 1/90, s. 3-4
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måste omprövas och undersökas på nytt. Endast genom dessa åtgärder kan UFO-Sverige, och 

ufologin, uppfylla krav på vetenskaplighet: ”Ärlighet och sanningslidelse måste vi se som en 

inkörsport till den vetenskapliga världen. Om den vetenskapliga världen sedan inte accepterar våra 

fakta och argument är det deras sak, men vi måste erkänna för oss själva att vi hittills varit mycket 

dåliga på att presentera våra argument.”98 

   Flera förslag från Liljegren skulle mer eller mindre komma att realiseras under Clas Svahns 

ordförandeskap. ”Som vanlig medlem i UFO-Sverige kan jag inte påverka UFO-Sveriges 

inriktning” menade Liljegren. Om detta inflytande var förment obefintligt för en ordinarie medlem, 

så kan detsamma inte sägas om Clas Svahn som ordförande och ständig ledarskribent. Vi bör 

visserligen vara försiktiga med att överdriva en enskilds aktörs inflytande över en riskorganisation, 

även om denne innehar ordförandeposten. Frågan om huruvida Svahn som tongivande ledarskribent 

aktivt utformar UFO-Sveriges profilering, eller om han snarare uttrycker redan dominerande 

ståndpunkter hos övriga medlemmar, kan dock lämnas därhän. Vad som är intressant för denna 

uppsats syften är, som bekant, att det huvudsakliga gränsdragningsarbetet från och med tidigt 90-tal 

förs på ledarsidorna. 

   Vad utmärker då den tredje vägens ufologi? Det är tydligt att vad man avser formulera utgör ett 

slags mellanposition. Man syftar till en balanserad hållning, vilken placeras i relation till vad som 

uppfattas som två ytterligheter bland de som ägnat sig åt UFO-frågan. På den ena sidan finner vi de 

tefatstroende missionärerna, och på den andra sidan bortförklarare och vulgärskeptiker. UFO-

Sveriges förhållande till dessa polära ståndpunkter är vad som analyserades i de två föregående 

avsnitten. Båda hållningarna har utdefinierats som oförmögna att på vetenskaplig väg studera UFO-

fenomenet. Missionärerna förlorar sig i önsketänkande, godtrogenhet och subjektiva fantasier, 

medan skeptikerna avfärdar UFO-fenomenet som vetenskapligt irrelevant a priori. Vad är då 

alternativet? Om vi ser tillbaka till de två föregående avsnitten, är svaret egentligen redan givet. 

Ingen av de två utdefinierade grupperna tillägnar nämligen UFO-fenomenet några verkliga 

undersökningar.  Undersökningar av UFO-observationer är vad som utgör kärnan i ett vetenskapligt 

förhållningssätt till UFO-fenomenet. Detta har varit debattörernas ständiga hållpunkter på skeptiker 

såväl som missionärer. På samma gång och med samma motiveringar som de två grupperna 

utdefinierats, erhåller så UFO-Sverige sin egen vetenskapliga identitet. UFO-Sverige företräder den 

enda ufologiska position som medger en praktik för insamling och undersökning av UFO-rapporter. 

Att restmängden oförklarade rapporter sen är så liten vittnar om att det alltid ideella arbetet inte har 

varit förgäves. Varken tefatstroende eller vulgärskeptiker, båda likaledes oförmögna att tillämpa sina 

program i praktik, hade kunnat utföra detta förklaringsarbete. Detta är själva kärnan av den tredje 

98 Ibid. s. 3
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vägens ufologi, vilken på samma gång utgör en kritik av de två andra positionerna som en ambition 

för UFO-Sverige att uppfylla.

 

Amatörer 

Det har hävdats att amatör och professionell utgör ett dialektiskt begreppspar- vi kan inte förstå den 

ena utan den andra.99 Inom UFO-Sverige finns en medvetenhet om att vad man ägnar sig åt i bästa 

fall kan klassificeras som amatörvetenskap. Den fältarbetande ufologen är således en 

amatörforskare. Men amatörbegreppet är inom ufologin djupt problematiskt. Skälet härtill är att 

man saknar yrkesutövande ufologer att jämföra sig med. Detta behöver förtydligas. Det finns 

visserligen de som kan försörja sig på ett ufologiskt författarskap, som den redan anförda Whitley 

Strieber. Men vad UFO-Sverige avser med ufolog är i mycket liktydigt med någon som undersöker 

UFO-rapporter. En fältundersökare, om man så vill. Vidare ska denna arbeta enligt vederhäftiga och 

vetenskapliga metoder. Ufolog som yrkesbeskrivning är, än så länge, icke-existerande. ”När det 

gäller UFO-undersökningar så finns det inga auktoriteter, enbart hårt arbetande enskilda 

undersökare” står det att läsa i ledaren Elva punkter för en bättre ufologi.100 Ufologin utgör ett 

paraplybegrepp för många olika grupper och personer, som ofta står i konflikt med varandra. 

Genom UFO-fenomenet eller det likaledes mångtydiga UFO-begreppet som minsta gemensamma 

nämnare, präglas ufologin av slitningar snarare än övergripande paradigm. 

   Trots att amatörens nödvändiga korrelat, den professionella, fattas inom ufologin, betraktar man 

sig som just amatörforskare. Håkan Blomqvists debattinlägg i Folkvett 1/96 adresserar 

problematiken: ”UFO-Sverige har naturligtvis sina brister. Det är en organisation av 

amatörforskare. Men amatörer som strävar efter större vetenskaplig noggrannhet och kunnande. En 

organisation som försöker intressera fler akademiker, intellektuella och 'skeptiker' att ge sig i kast 

med ämnet. Inte bara som skrivbordsexperter utan som undersökare på fältet. Men det kräver förstås 

en del mod att trotsa akademiska konventioner och ge sig in i ett kontroversiellt ämne. Tyvärr tycks 

många akademiker sakna vad jag skulle vilja kalla existentiell nyfikenhet. Kanske är det en följd av 

rädslan att bli förlöjligad.” Citatet är talande då det exemplifierar den självförståelse som ryms i 

organisationen, nämligen att vad man ägnar sig åt är amatörvetenskap. Men det visar också på den 

kallelse man upplever, de faktorer som utesluter ufologin ur de professionella miljöerna, och de 

förhoppningar om professionalisering som också finns. I sitt första bidrag till UFO-debatten i 

99  Se Bosse Sundins bidrag till Idéhistoria i tiden, s 222, eller Beckman (2008) s. 220-221
100 UFO-Aktuellt 3/99 s. 3
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Folkvett berörde Clas Svahn, som bekant, också dessa problem. Trots den tvärvetenskapliga och 

tämligen unika kompetens om inte minst misstolkningsfenomen som fältundersökare odlat, så 

behövs yrkesutövarnas bidrag: ”amatörerna inom UFO-Sverige klarar sig [inte] utan experthjälp. 

Men intresset att hjälpa är inte så stort. I flera fall har också astronomer begärt att få vara anonyma 

för att kunna hjälpa oss. Så stort är grupptrycket och så liten den vetenskapliga öppenheten.”101 

Hansson har fel, menar man, då han skriver att UFO-fenomenet försummas på grund av dess 

bristande relevans för vetenskaplig forskning. ”Existentiell nyfikenhet” och ”vetenskaplig 

öppenhet” undertrycks av det löje som omger UFO-fenomenet, med följden att många 

vetenskapsmän inte skulle befatta sig med ämnet överhuvudtaget. 

   Den kritiska ufologen arbetar enligt samma syn trots detta sociala stigma. En alternativ 

vetenskaplig identitet konstrueras, där brottet mot konventioner omförhandlas och uppvärderas. Att 

underkasta ett kontroversiellt fenomen vetenskapliga studier blir här förtjänstfullt snarare än 

tvivelaktigt. Det kräver nämligen mod att bryta mot vad som i huvudsak anges vara förutfattade 

meningar och grupptryck, för att studera ett kontroversiellt fenomen vilket tillerkänns ringa eller 

obefintligt vetenskapligt värde. UFO-fenomenet framställs som en vetenskaplig gåta snarare än en 

pseudovetenskaplig villfarelse, och det utgör en försutten chans från vetenskapssamhällets sida. Att 

ufologin är ett forskningsfält av idel amatörer tolkas som en följd av UFO-fenomenets sociala 

stigma, och inte som en följd av bristande vetenskaplig relevans, som Hansson menade. 

   

Nyttan 

Det kan aldrig vara fel att söka efter fördjupad kunskap, menade Svahn i sitt svar till Sven Ove 

Hansson. Att endast ett fåtal procent av insamlade UFO-observationer kvarstår som oförklarliga 

vittnade om att fältforskarnas arbete bär frukt, ett resultat som skeptiker ensamma aldrig skulle 

kunna komma fram till. Det fåtal rapporter som likväl kvarstår förtjänar också vidare 

undersökningar, vare sig dessa kan anses försvara en kärnhypotes eller inte. Att UFO-fenomenet, då 

det granskas, visar sig försvinnande litet gör det inte vetenskapligt ointressant. Detta är det bärande 

argumentet för UFO-Sveriges verksamhet, dess raison d'être, om man så vill. Och det var av detta 

skäl som Håkan Blomqvist mot slutet av 90-talet frågade sig om inte UFO-Sverige, trots allt, 

undergrävt sin egen existens. Men UFO-fenomenet står inte ensamt då UFO-Sverige mobiliserar 

sina resurser för att visa på sin egen styrka och betydelse.  Att man  försöker att utforska en till 

synes olöslig vetenskaplig gåta ställs i relation till den uppenbara samhällsnytta man anser sig 

101 Folkvett 2/95 s. 7
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tillföra i sitt arbete. Vi ska nu närmare se över var denna anses ligga. 

   Med tanke på att mer än 95% av alla iakttagelser av UFO-fenomen, enligt organisationens egna 

siffror, kan erbjudas prosaiska förklaringar, ställer sig Svahn frågan vad som driver den 

undersökande ufologen. Som svar framhåller han UFO-Sveriges viktiga funktion som en institution 

dit människor kan vända sig och bli tagna på allvar, framför allt då varje berättelse anses värd att 

förklaras. ”Ibland är vi lite av jourhavande medmänniska för alla de som hör av sig med berättelser 

som ingen annan vill lyssna på. Vår rapportcentral vet mycket väl hur svårt många människor kan 

ha det. När de ringer vill de bli tagna på allvar och lyssnade till. Där fyller UFO-Sverige en viktig 

funktion.”102 I enlighet med detta kunde Svahn beskriva riksorganisationen som ”en public service 

inrättning för allmänheten.”103 Efter att en rapport mottagits inleds sedan försök att förklara varje 

observation, som är grunden för och inte svaret på undersökningen. Att man utgör en instans dit 

allmänheten kan vända sig är  oupplösligt förenat med UFO-Sveriges undersökande verksamhet. 

Detta är den första och främsta nyttan och förtjänsten hos organisationen. Svahn menade också i sitt 

inlägg till Blomqvist i Rapport Nytt att UFO-fenomenet utgör en outsinlig källa till observationer. 

Detta innebär alltså att UFO-Sverige, oaktat dess tidigare förtjänster vad gäller att erbjuda 

konventionella förklaringar till olika rapporter, även fortsättningsvis kommer hållas sysselsatta och 

följaktligen fortsätta bedriva ett allmännyttigt arbete med sina undersökningar, ”Det kommer alltid 

att inträffa intressanta UFO-fall.”104 

   Det gäller emellertid inte bara att lösa UFO-gåtan, utan även att sätta ner foten och genomskåda 

den mytbildning som frodas inom ämnet, något vi känner igen från det föregående avsnittet. Den 

tredje vägen utmärks inte bara av det metodiska sättet att närma sig och studera UFO-fenomenet, 

utan också av ett ställningstagande för folkbildning. Detta är egentligen, som vi har sett, ett mål som 

UFO-Sverige och VOF har gemensamt, vilket gör det begripligt att Svahn lyfter fram denna kritiska 

udd mot mytspridare, i Folkvett. UFO-Sveriges roll som folkbildare utformas alltså i relation till 

gränsdragningen mot missionärerna. Som vi har sett är mytbildningen emellertid inte bara något 

som UFO-Sverige behöver polemisera mot, det utgör också en utgångspunkt för studier av UFO-

fenomenet. ”Närmast skulle man kunna jämföra oss med folklorister. Mycket av det material vi har 

publicerat, såväl i Sverige som utomlands, har den inriktningen. I själva verket är våra metoder 

snarlika folklivsforskarnas och vårt arkiv innehåller material till hundra böcker om folktro i vår tid. 

Här har vi redan gjort ett fullgott vetenskapligt grundarbete.”105 UFO-fenomenet som modern 

folklore och mytbildning är också den aspekt där UFO-Sverige har varit mest framgångsrik med att 

102 UFO-Aktuellt 3/02
103 Folkvett 2/95 s. 5
104 Rapport Nytt s. 12
105 Folkvett 2/95 s. 16
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värva vetenskapssamhällets intresse. I Blomqvists inlägg i UFO-debatten framhöll hann hur Arkivet 

för UFO-forskning tillhandahållit material för flera akademiska uppsatser, vilka ”knappast hade 

kunnat skrivas utan AFU:s hjälp.”106 UFO-Sverige, i synnerhet AFU, utgör en kunskapsbank som 

kan sysselsätta humanvetenskapernas företrädare för en lång tid framöver. ”I AFU finns material för 

ett tiotal doktorsavhandlingar inom skilda discipliner som militärhistoria, religionshistoria, etnologi, 

psykologi, kulturhistoria m m. […] Det är UFO-Sveriges förtjänst att detta material nu finns ordnat 

och systematiserat.”107 

   Man framhåller även att UFO-Sverige har hjälpt etablerade vetenskapliga institutioner med att 

kartlägga och förklara problem av intresse för fackmän, problem vilka kan relateras till men inte 

nödvändigtvis är en del av UFO-fenomenet. I sitt första debattinlägg i Folkvett framhöll Svahn att 

UFO-Sverige hjälper Uppsala observatorium med att sammanställa iakttagelser av bolider, ett 

samarbete vilket beskrivs som ”mycket fruktbart för båda parter.”108 Inom UFO-fenomenet utgör 

bolidrapporter ett betydande inslag bland så kallade misstolkningsfenomen, vilket innebär att 

fältundersökarnas analyser av UFO-rapporter indirekt gagnar en institution som Uppsala 

observatorium. Fältundersökande ufologi och konventionell astronomi har alltså intressen som 

överlappar varandra. I samma text lyfter Svahn fram ett liknande samarbete, mellan UFO-Sverige 

och SMHI. Åren 1993 och -94 undersökte UFO-Sverige samtliga kända sädescirklar i Sverige. 

Resultatet av dessa undersökningar var att en stor majoritet av dessa kunde tillskrivas mänskliga 

upphovsmän, medan ”en liten del av de enkla cirklarna kan […] vara resultatet att ett hittills lite 

känt naturligt fenomen.”109 Jämte observatoriet och SMHI är också FOA en samarbetspart. De goda 

relationerna till FOA är ett återkommande inslag i Svahns texter. Tvärtemot situationen i (främst) 

USA, har UFO-Sverige som ufologisk organisation ett allt annat än fientligt förhållande till 

försvarsmakten. I Folkvett hänvisade Svahn till ett rekommendationsbrev av Arne Gjärdman, vid 

tiden ”försvarets officielle talesman i UFO-frågor”, då UFO-Sverige sökte bidrag från 

civildepartementet. Gjärdman menade att UFO-Sveriges fältundersökningar utgjorde ett betydande 

komplement till FOAs eget arbete.110 Detta kan relateras till att ett tidigare aktivt intresse för UFO-

observationer från försvarets håll i allt högre grad antagit karaktären av insamlingsarbete, då de 

sedermera bedömts som militärt ointressanta. UFO-Sverige är åter ensamma om att aktivt 

undersöka UFO-iakttagelser. 

   Hessdalen, Skandinaviens främsta ”UFO-fönster”, belägen i mellersta Norge, var under 1980-talet 

skådeplats för en ovanligt stor mängd UFO-fenomen. Tillsammans med UFO-Norge, och med stöd 

106 Folkvett 1/96 s 19
107 Ibid. s. 19
108 Folkvett 2/95 s. 7
109 Ibid. s. 8
110 Ibid. s. 8
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av ”högskolor och militär”, dokumenterades det märkliga Hessdalenfenomenet under några år under 

80-talet. Sedermera har Hessdalen också kommit att intressera vetenskapssamhället i högre 

utsträckning, inte minst så kallade klotblixtforskare. Det vetenskapliga intresset för 

Hessdalenfenomenet har alltså ökat allteftersom det beskrivits i termer av naturliga fenomen. Som 

Svahn konstaterar i UFO- Möte med det okända: ”Fenomenet höll på att bli rumsrent, mycket tack 

vare att beteckningen 'UFO' aldrig användes när man talade om observationerna i dalen.”111 

Exempelt Hessdalen illustrerar åter beröringspunkter mellan UFO-Sverige och etablerade 

vetenskapliga institutioner, och hur fenomen inom ramen för ufologiska undersökningar också kan 

väcka vetenskapssamhällets intresse. UFO-Sverige framställs här som en viktig föregångare inom 

ett område som sedan bedömts vara just vetenskapligt relevant.

   

Tre organ 

För att följa UFO-Sveriges gränsdragningsarbete och vetenskapliga ambitioner, vill jag i det 

följande lägga fokus på tre av organisationens kanske viktigaste institutioner: Fältundersökarna, 

tidskriften UFO-Aktuellt och Arkivet för UFO-forskning. Det är främst inom dessa tre delar som de 

vetenskapliga anspråken ges konkret form. 

   Fältundersökarna utgör, som bekant, UFO-Sveriges ryggrad. I fältundersökaren manifesteras 

organisationens vetenskapliga ambitioner, då man genom dessa syftar till att upprätta ett 

systematiskt arbetssätt för att handskas med UFO-rapporter. Om vi kan tala om 

professionaliseringssträvanden inom organisationen, är det hos fältundersökarna vi återfinner dem 

som tydligast. Åtminstone sedan Thorvald Berthelsens tid som ordförande har kurser organiserats, 

vilka syftat till att utrusta undersökarna med de nödvändiga verktygen för att kunna bedriva en 

kritiskt undersökande ufologi. Redan från början bestod kurserna till stor del av undervisning om 

misstolkningsfenomen, och med skäl till detta kan Svahn hänvisa till fältundersökarna som just 

”experter på misstolkningar”. Utbildningarna medför att UFO-undersökningarna som bedrivs inom 

UFO-Sverige antar en enhetlig form. Genom att ordna utbildningar för de medlemmar som vill axla 

rollen som fältundersökare, säkerställs en gemensam och systematiserad praktik. Den kritiska 

ufologi som vi återfinner på ledarsidorna får alltså genom fältundersökarna sin fasta form 

nedströms. Kurserna kan på detta sätt betraktas som en auktorisering och kvalitetsgarant för det 

arbetssätt vilket vi sedan återfinner hos medlemmar verksamma vid eller genom rapportcentralen. I 

Finns det UFO-fenomen? formulerades detta systematiserade arbetssätt, och för att illustrera 

111 Svahn (2000) s. 41
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detsamma återges följande passage: 

”Så här arbetar vi: 

En observatör ringer till vår rapportcentral i Uppsala för att berätta om vad han/hon har sett. Efter samtalet skrivs en 

förhandsrapport, en kortfattad sammanfattning av händelsen såsom observatören beskrivit den varefter den 

fältundersökare som bor närmast observatören kontaktas av rapportcentralen. Fältundersökaren ringer upp observatören 

och skickar dessutom ut ett åttasidigt rapportformulär. Om händelsen är särskilt intressant besöks observatören och en 

platsundersökning genomförs. Fältundersökaren kontaktar också de instanser som kan tänkas ha en förklaring till det 

inträffade (exempelvis astronomiska observatorier, flygledare, meteorologer, milostaber och dylikt). 

   När undersökningen är genomförd skickas formuläret med bilagor in till rapportcentralen som går igenom rapporten. 

Fältundersökaren har också under arbetets gång möjlighet att få hjälp med undersökningen av en särskild kontaktperson 

med lång erfarenhet i sitt distrikt. På rapportcentralen samlas alla rapporter innan de skickas ut till någon av de tre 

bedömningsgrupperna som sedan går igenom samtliga inkomna rapporter (utom sådana som består av ljusprickar på 

långt håll, de bedöms av en amatörastronom). Varje grupp består av fem personer som har att bedöma cirka 10-12 

rapporter i månaden. Bedömningen syftar till två saker: Att se vilka brister själva undersökningen kan ha och att ge en 

bedömning av vad det kan ha varit som observerats. På detta sätt får varje rapport fem av varandra oberoende 

bedömningar. 

   Efter bedömningen skickas rapporterna tillbaka till rapportcentralen där två ansvariga går igenom bedömningarna och 

utifrån dessa gör en slutbedömning. På detta sätt vaskas årligen 5-10 UFO-rapporter fram. När arbetet är avslutat 

skickas samtliga rapporter för registrering, databearbetning och arkivering på Arkivet för UFO-forskning i Norrköping. 

   Samtliga resultat av intresse, såväl förklarade som oförklarade händelser, publiceras sedan i tidskriften UFO-

Aktuellt.”112

Ovanstående citat vittnar om den systematiserade praktik som ligger bakom UFO-Sveriges arbete i 

fält. Förefintligheten av separata bedömningsgrupper, handledning från erfarna fältundersökare och 

publikationer i UFO-Aktuellt tycks syfta till ett slags peer review-verksamhet. Detta stärker bilden 

av att det är hos fältundersökarna, och rapportcentralen, som vi hittar organisationens tydligaste 

vetenskapliga aspirationer. Under ledaren Elva punkter för en bättre ufologi återfinner vi flera 

normativa förslag för ufologiskt fältarbete, vilket kan ställas i relation till de presenterade 

metoderna och fältundersökarkurserna. I ledaren understryker Svahn vikten av en kritisk distans till 

undersökningsobjektet, under punkter som ”Satsa inte din själ på fallet du undersöker” och ”Bli inte 

för nära vän med en observatör.” Fältundersökarnas ställning som amatörer utan tydliga auktoriteter 

berörs också, samtidigt som han varnar för att söka stöd i den befintliga ufologiska litteraturen. 

Vikten av samarbete och gemensamma undersökningar understryks. Fältforskaren måste vara 

”beredd att överge [sina] egna favorithypoteser” och alltid söka nya fakta, medan 

undersökningsresultat ska tillgängliggöras för andra undersökare. Förklaringen måste alltid vara det 

112 Folkvett 2/95 s. 8-9
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främsta målet, och bedömningen och bestämningen UFO är förbehållen en restmängd då 

undersökningen inte kan föras vidare. Svahns uppmaning lyder ”Verkliga UFO-fenomen är 

ovanliga. Om du tror att du har hittat ett har du antagligen inte undersökt observationen tillräckligt 

noga.”113

   Fältundersökarna är måhända det närmsta vi kommer den potentiella yrkesbeteckningen ufolog i 

dagsläget. Klart är i varje fall att dessa tillskrivs den största betydelse för UFO-Sveriges försök att 

realisera den efterlysta tredje vägens ufologi. Hos dessa frivilliga entusiaster och amatörer 

återfinner vi försök till att systematisera och disciplinera metod och kunskapsproduktion inom 

ufologin. Som bekant underströk Svahn vikten av samarbete mellan fältundersökare, inte minst för 

att utesluta felkällor och komma närmare förklaringar. Det förmodligen viktigaste organet för att 

sprida rapporter och undersökningar, inte bara fältundersökare sinsemellan utan till UFO-Sveriges 

medlemskrets i stort, är tidskriften UFO-Aktuellt. I ledaren UFO-Aktuellt beskriver Svahn hur 

tidningen särskiljer sig från övriga UFO-tidskrifter: ”Vi ska inte okritiskt återge sådant som står i 

andra tidningar. Vi ska granska och nagelfara och använda den oerhörda erfarenhet som finns inom 

redaktionen till att gå våra läsare vederhäftig information, fakta ni kan lita på och diskutera med 

andra.” UFO-Aktuellt delger läsarna de undersökningar av intresse som utförts av organisationen, 

samtidigt som UFO-Aktuellt uppfyller UFO-Sveriges folkbildande målsättning. I tidskriften ges 

svar på tal till och kritiska redogörelser av den mytbildning som frodas inom den ufologiska 

subkulturen, och av detta skäl skriver Svahn att ”Vår kunskap är våra läsares filter”.114 Som bekant 

utgör inte minst ledarsidorna en viktig funktion för att ange organisationens profil och 

målsättningar. Tidskriften är således en del av både gränsdragningsarbete och självförståelse, såväl 

som en ofrånkomlig del av organisationens arbete. Tidskriften vittnar enligt Blomqvist om UFO-

Sveriges internationellt goda ställning, och ”utvecklades under 2000-talet till en av de främsta UFO-

tidskrifterna i världen. [Vilket] märktes bland annat på mängden egenproducerat material, de många 

intervjuerna med internationellt kända ufologer och forskare samt att andra tidskrifter gärna 

kopierade artiklar från UFO-Aktuellt.”115 Från och med 2010 slogs tidningen samman med UFO-

Norges för att utgöra en gemensam tidning, en satsning utan internationella motsvarigheter. UFO-

Aktuellt och norska UFO utgör separata sektioner av tidningen.

   Om fältundersökarna utgör UFO-Sveriges ryggrad så skulle vi, för att hålla oss till kroppsliga 

metaforer, kunna beskriva UFO-Aktuellt som organisationens talorgan. På samma vis kan vi likna 

Arkivet för UFO-forskning, AFU, vid organisationens minnesbank. Arkivet, ”störst i sitt slag”, 

strävar efter att samla alla publikationer med anknytning till UFO-fenomenet, inklusive de rapporter 

113 UFO-Aktuellt 3/99 s. 3
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som UFO-Sverige behandlar. Samlingen begränsas inte till tryckt material, utan innehåller även 

andra produkter.  I ledaren Historia för framtiden menar Svahn att AFU samlar ufologernas egen 

historia. Detta har en positiv roll för den verksamma ufologen, som härigenom kan lära sig av 

historien: ”Om vi inte vet vad som har gjorts- vilka fel och misstag och vilka positiva saker- så 

måste vi hela tiden börja om på nytt. När nya observationer inträffar måste vi ha något att jämföra 

med och när nya idéer läggs fram skadar det inte att se om de har prövats tidigare.”116 AFU 

tillhandahåller alltså en kunskap som är en utgångspunkt och förförståelse för den samtida ufologin. 

Arkivet är, som vi minns, också en möjlig kontaktyta mellan UFO-Sverige och den akademiska 

världen. AFU intar också en betydande ställning vad beträffar UFO-Sveriges internationella 

kontakter. Arkivet, som har kommit att bli det största, följs av UFO-intresserade världen över, inte 

minst via nätet. Arkivet har under åren tagit del av donationer av medel såväl som material, bland 

annat då Nämnden för enskilda arkiv vid Riksarkivet erbjöd arkivet ett anslag på 82 000 i syfte att 

användas för kompakthyllor.117

   I de tre föregående institutionella komponenterna- fältundersökarna, UFO-Aktuellt och Arkivet 

för UFO-forskning- görs UFO-Sveriges vetenskapliga strävanden explicita. Genom 

fältundersökarna, och den utbildning som dessa genomgår, återfinner vi försök till att systematisera 

och enhetliggöra en metod för den kritiske ufologen. En metod och kunskap som på samma gång 

överförs och godkänns från de mer erfarna genom kurserna för fältundersökare. Genom 

fältundersökarutbildningar ges den kritiska ufologin en fast form. På så sätt är dessa standardiserade 

undersökningsmetoder en del av organisationens arbetssätt, på samma gång som de erhåller en 

viktig funktion inom det vetenskapliga gränsdragningsarbetet. UFO-Aktuellt och AFU står i fokus 

då UFO-Sverige söker profilera sig internationellt, och vittnar om hur organisationen står sig väl 

inom ufologin i stort. Genom UFO-Aktuellt sprids resultaten av fältundersökningarna. På samma 

gång utgör tidningen en kritisk rannsakning av de spekulativa och sensationella påståenden som 

överflödar den ufologiska subkulturen. En stor del av UFO-Sveriges självutnämnda roll som 

folkbildare finner vi alltså i tidningens artiklar. Det är också en huvudsaklig kanal för att ange vad 

Blomqvist menar är organisationens ideologi, inte minst så genom Svahns ledare. På dessa sidor 

står frågan om gränsdragningen mellan en kritisk och potentiellt vetenskaplig ufologi å ena sidan, 

bortförklaringar och mystifikationer å andra sidan, i centrum. AFU utgör i sin tur organisationens 

samlade historia. Här arkiveras ufologiskt material från hela världen, vilket antas ha en positiv roll 

för den samtida ufologen, som kan lära sig av historien. Samlingen är inte bara intressant för den 

historiskt medvetna och internationellt bevandrade ufologen, utan framhålls också som en viktig 

116 UFO-Aktuellt 2/03 s. 3
117 Blomqvist (2010)
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beröringspunkt mellan UFO-Sverige och akademin. ”Ingen svensk doktorsavhandling har ännu 

gjorts om UFO men vi är de enda som har underlaget för forskningen”, som Blomqvist skrev i 

Folkvett.118

   

På andra sidan staketet

I ledaren Andra sidan staketet reflekterar Clas Svahn över Charles Darwins och Nikola Teslas liv 

och gärning, och han låter sig inspireras. ”Båda dessa stora vetenskapsmän har det gemensamt att 

de vågade söka sig utanför sin tids fastlagda kunskap. De vågade söka svaren på andra sidan 

staketet.” Svahn menar att vad ”gäller UFO-frågan är situtationen densamma. Det staket som 

ufologerna själva så mödosamt har spikat upp heter 'den utomjordiska hypotesen'. Där står de allra 

flesta och hänger, nöjda med utsikten men rädda att ta klivet över mot nya frågeställningar- och nya 

svar. Och värst av allt. Från staketet syns bara en utsikt.”119 Men UFO-Sverige, och Clas Svahn, 

låter sig inte nöjas med utsikten. Och kanske är detta UFO-Sveriges allra största förtjänst. Man har 

övergivit föregångarnas ståndpunkt, nämligen att besökare från andra världar är här, och det är 

ufologens främsta uppgift att uppmärksamma detta. Att sprida budskapet. Man har jagat  bort 

missionärerna, och idag lämnas inte heller kärnhypotesen oemotsagd. Vi har sett hur UFO-Sverige 

gärna framhåller sina vetenskapliga och allmännyttiga meriter: som informationskanal för 

allmänheten, till vilken undrande och kanske skärrade observatörer kan vända sig och bli tagna på 

allvar; som folkbildare, vilka står upp för vetenskap och kritiskt tänkande inom ett mytinfekterat 

ämne; som samarbetspartner till FOA eller vetenskapliga institutioner som Uppsala observatorium, 

med en arkivsamling som kan sysselsätta folklivsforskare eller andra företrädare för 

humanvetenskaperna med ett omfattande material om ett senmodernt kulturellt fenomen.  Oaktat 

alla dessa meriter, så måste vi återvända till UFO-fenomenet för att finna UFO-Sveriges verkliga 

kallelse. UFO-fenomenet är en gåta, en märklig anomali och en vetenskaplig fråga som kräver svar. 

Kanske helt nya svar. För det är svaren man söker, som en del av det ständigt fortlöpande projekt 

som är jakten på sanningen. Detta är UFO-Sveriges bärande berättelse. Och sanningen, menar man, 

finns där ute. Trots allt. 

118 Folkvett 1/96 s. 19
119 UFO-Aktuellt 3/02 s. 3
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Diskussion 

”Riksstämman 1991 blev för UFO-Sveriges del ännu en klar vattendelare. Med överväldigande 

majoritet valde riksorganisationens lokalgrupper en vetenskaplig inriktning för UFO-Sverige. I 

demokratisk anda, helt i linje med den gamla folkrörelsetraditionen, sade man nej till den 

nyreligiösa, new age-ufologi som representerades av Sten Lingren, Bjarne Håkansson och Bertil 

Kuhlemann.”- Håkan Blomqvist120

Det är en trosviss Blomqvist som kan se tillbaka på utvecklingen av UFO-Sverige under 90-talet. 

Som företrädare för den tredje vägens ufologi gick Blomqvist och Svahn segrande ur striden om 

UFO-Sveriges ideologiska profil, vilken sedan dess vidareutvecklats och konsoliderats.

UFO-Sveriges organisatoriska och mediala framgångar tolkas i relation till organisationens 

vetenskapliga och demokratiska utformning. Genom denna orientering förklaras UFO-Sveriges 

livskraft och vitalitet i relation till andra ufologiska organisationer. Verksamhetens kvalitet anges 

som orsak till varför UFO-Sverige blivit en allt tydligare aktör då UFO-fenomenet avhandlas i det 

offentliga rummet, utvecklingen av det internationella kontaktnätet, och varför UFO-Aktuellt 

långsamt ökar sin utgivning medan ufologiska tidskrifter generellt är på tillbakagång. Blomqvist 

reflekterar över UFO-Sveriges goda ställning gentemot andra ufologiska organisationer i En resa i 

tiden: ”UFO-Sveriges ideologiska utgångspunkt, den tredje vägens ufologi, visade sig vara en bra 

vägvisare. Flera konkurrerande ufoföreningar dök upp under 1990-talet men de försvann långsamt 

en efter en. […] När detta skrivs i början av 2010 finns enbart UFO-Sverige kvar.”121 

  Vi har i det föregående kunnat följa UFO-Sveriges organisatoriska utveckling, liksom interna 

stridigheter. Likväl har denna historik endast varit sekundär. I centrum står det vetenskapliga 

gränsdragningsarbetet, UFO-Sveriges strävan efter att legitimera undersökningar av UFO-

fenomenet och bestyrka det senares realitet. Som vi har sett dras gränserna mot två håll. Mot den 

organiserade skeptikerrörelsen, vars kulturella kartografi över vetenskap och pseudovetenskap 

tidigare har placerat organisationer som UFO-Sverige utanför vetenskapens hägn. Men också mot 

missionärerna, nämligen tefatstroende och konspirationsteoretiker som hotar omintetgöra varje 

försök till att på vetenskaplig grund närma sig UFO-fenomenet. Genom att konstruera sin egen 

identitet i relation till dessa polära positioner, finner organisationens självförståelse ett uttryck. 

UFO-Sveriges historia, framtid och framgång betraktas då som en ofrånkomlig del av UFO-

120 Blomqvist (2010) s. 42
121 Ibid. s. 57
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Sveriges praktik, och det gränsdragningsarbete som syftar till att erhålla epistemisk auktoritet. 

Svahn sammanfattar UFO-Sveriges uppgift och börda i UFO: Möte med det okända: ”Att arbeta 

med UFO-undersökningar är inte sällan ett otacksamt arbete. Bevis och fakta ges ofta en annan 

innebörd än den vi är van vid. Och som vi har sett gäller det inte bara att övertyga de redan 'troende' 

om att de kan ha sett fel utan lika mycket att få 'skeptiker' att respektera vårt arbete.”122 Att skildra 

detta arbete, rättare sagt framställningar av det, var denna uppsats syfte. 

   Härigenom har ett vetenskapssociologiskt studium av legitimet som socialt grundat flyttat ut från 

etablerade vetenskapliga miljöer, till ett område som åtnjuter ringa, om något vetenskapligt 

anseende. Min förhoppning är att denna text, som ett slags fallstudie, påvisar hur frågor om 

vetenskap och vetenskaplighet formuleras och aktualiseras i sammanhang där vi kanske minst 

väntar oss möta dem. Epistemisk auktoritet, eller förmågan att på ett övertygande sätt formulera 

vilka aspekter av och kunskaper om verkligheten som kan anses vetenskapligt tillförlitliga eller 

relevanta att utforska, är ett mål inte bara inom vetenskapliga discipliner, i deras inbördes relationer 

eller i förhållandet till samhället i stort, utan även för de som i stora drag utestängts från denna 

auktoritet. Detta förhållande visar på hur vetenskap som begrepp, liksom vetenskaplighet, åtnjuter 

en särställning vad gäller att erhålla auktoritet och legitimitet i beskrivningar av det verkliga. 

Vetenskap utgör alltså inte bara en epistemisk kategori, under vilken vi finner teorier och metoder 

konstruerade för att effektivt och sanningsenligt förstå och förklara vår objektiva eller 

intersubjektiva verklighet. Det är på samma gång en kategori som socialt och kulturellt måste 

bestämmas i relation till någonting annat. Att framgångsrikt placera sig inom ramen för det 

vetenskapliga inom en kulturell kartografi, betyder alltså att göra anspråk på och erhålla epistemisk 

auktoritet. Den senare vilar emellertid på att någonting (eller någon) utdefinieras eller utestängs från 

vetandets område. I förlängningen tjänar också vetenskaplighet som en funktion för att uppfylla 

sociala, ekonomiska och kulturella mål. I den föreliggande uppsatsen har den epistemiska 

auktoriteten som mål och medel, liksom hos Gieryn, använts i en vid bemärkelse, mer som en 

antydd horisont över en mängd mål eller delmål som en organisation som UFO-Sverige kan antas 

eftersträva, snarare än som en uppsättning konkreta handlingsplaner. Det senare kan dock skymtas 

under vad vi skulle kunna beskriva som en strävan efter en professionalisering av det ufologiska 

fältarbetet. 

   Att följa UFO-Sveriges gränsdragningsarbete innebär således att studera hur en motbild 

konstrueras. Denna fallstudie över en enskild ufologisk organisation, och dess interna såväl som 

externa försök till att erhålla legitimitet för den egna verksamheten, vilken i mycket ringaktas inom 

det konventionella vetenskapssamhället, visar också hän mot några generella infallsvinklar på 

122 Svahn (2000) s. 124

57



vetenskap och vetenskaplighet som socialt förhandlingsbara kategorier. Vetenskap och 

vetenskaplighet är begrepp vars innehåll diskuteras också utanför konventionella vetenskapliga 

miljöer, däribland hos de som förvägrats denna status. Här kan vi också se konturerna av framtida 

uppgifter av vetenskaps- och kulturhistorisk samt vetenskapssociologisk art. För att knyta an till 

föremålet för denna studie, vore undersökningar av vetenskapens betydelse inom vad som av UFO-

Sverige utdömts som den tefatstroende ufologin angeläget. Hur betraktas dessa frågor av de 

tefatstroende, vilka av kritiska ufologer såväl som skeptiker har utdefinierats från vetenskapens 

områden? Vad denoterar respektive konnoterar vetenskapen som begrepp inom låt säga den 

nyreligiösa ufologin? Erhåller begreppet en annan betydelse för att bättre tjäna dessa personers och 

organisationers verksamhet, eller avfärdas vetenskapen helt och hållet till förmån för helt olikartade 

epistemologier och sanningsanspråk? 

   Vetenskap som social kategori inom den organiserade skeptikerrörelsen, i Sverige då främst hos 

Föreningen för Vetenskap och Folkbildning, utgör ett potentiellt fruktbart ämne för fördjupade 

undersökningar. Då avser jag inte rannsakningar av epistemologiska eller vetenskapsteoretiska 

positioner hos skeptiker, i analogi med dessa områdens utveckling inom exempelvis den analytiska 

filosofin, utan snarare undersökningar om vad som står på spel. Vad är det för hotbilder som 

vetenskapen, vetenskapligheten och det kritiska tänkandet ställs inför enligt företrädare för 

skeptikerrörelsen? Så formulerat kan vi antas närma oss en högre grad av konkretion, då 

vetenskapens motståndare anges. Vilka personer, organisationer och tankesystem utmanar 

skeptikernas föreställningar om den goda vetenskapen, och vad anges som tänkbara och fruktade 

konsekvenser av att vetenskapen missbrukas, undermineras eller avfärdas? Liknande 

frågeställningar kan utgöra hänvisningar till fortsatta och fördjupade undersökningar inom ramen 

för vetenskapssociologin, vare sig man anknyter till Thomas Gieryns teorier om vetenskapligt 

gränsdragningsarbete eller inte.

   Denna text har inte föresatt sig att utvärdera huruvida Riksorganisationen UFO-Sverige faktiskt 

kan anses uppfylla de vetenskapliga ambitioner som de uppställer Frågor om vad vetenskap och 

vetenskaplighet egentligen är har medvetet lämnats därhän, på samma grunder som UFO-

fenomenets realitet inte diskuterats. Dessa frågor är på grund av sin vidlyftighet omöjliga att här 

besvara, men framför allt fullständigt irrelevanta för en uppsats som denna, vilken rör sig inom det 

historiska och sociologiska fältet. Istället är detta frågor som enligt undertecknad bäst avhandlas där 

de hör hemma, nämligen inom ramen för filosofin, epistemologin och vetenskapsteorin.  Istället 

läggs fokus vid vilken betydelse och mening vetenskapen erhåller för aktörer inom en given social, 

intellektuell och historisk kontext. Kort sagt en undersökning över vilka sociala dimensioner 

vetenskapen kan anta i ett givet sammanhang, snarare än en studie över vetenskapen-i-sig. Om 
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UFO-Sverige kommer att lyckas med att åtnjuta vetenskaplig legitimitet, som ufologisk 

organisation, är en öppen fråga. Den som lever får se.
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Sammanfattning 

Denna uppsats utgör en studie över hur frågor om vetenskap och vetenskaplighet formuleras och 

behandlas inom Riksorganisationen UFO-Sverige. Utifrån en samling texter, i huvudsak 

producerade under 1990-talet och inom ramen för organisationens interna publikation, får vi följa 

hur två framträdande skribenter försöker att relatera den egna verksamheten till vetenskaplig praxis. 

Uppsatsen använder sig av vetenskapssociologen Thomas Gieryns begrepp vetenskapligt 

gränsdragningsarbete och epistemisk auktoritet. Det förra utgör försök till att, genom en kulturell 

kartografi, bestämma vad och vilka som kan placeras inom ramen för vetenskaplig verksamhet, 

samt vilka som förvägras eller utdefinieras från detsamma. Epistemisk auktoritet utgör det 

vetenskapliga gränsdragningsarbetets mål, vilket betyder en legitim ställning att kunna fälla 

avgöranden om vad som är (god) vetenskap. Men det är också ett medel som tjänar andra mål, som 

att erhålla tjänster, forskningsanslag, makt och prestige. Båda begreppen relateras till beskrivningar 

av legitimitetsfrågor som socialt grundade. Med hjälp av de två begreppen har jag försökt påvisa 

hur UFO-Sverige, vilka befattar sig med ett ämne som i stora drag utdefinierats från vetenskapen, 

konstruerar ett slags motbild eller alternativ vetenskaplig identitet. Denna identitet skapas i direkt 

relation till vad som framställs som två likaledes ohållbara relationer till UFO-fenomenet, nämligen 

vetenskaplig skepticism och en tefatstroende eller nyreligiös ufologi. De två senare idealtyperna, 

skeptiker och missionärer, framställs i UFO-Sveriges texter som ideologiska motståndare, vilka 

utdefinieras från möjligheten att legitimt uttala sig om UFO-fenomenets verklighet, då ingendera 

ägnar sig åt ufologiska fältundersökningar, vilka syftar till att lösa vad man menar är en samtida och 

historisk vetenskaplig gåta. 

   Jag argumenterar för att UFO-Sveriges egna identitet eller ideologi, utformas i direkt relation till 

de gränsdragningar som bildas mot företrädare för skeptikerrörelsen och missionerande ufologer. 

Vidare menar jag att den främsta uppgiften för UFO-Sveriges gränsdragningsarbete är att utmana 

befintliga kartografier över ufologin som pseudovetenskap, vilket är ett första steg för att kunna 

uppfylla de professionaliseringssträvanden som ryms inom organisationen. Den epistemiska 

auktoritetens innehåll, vilket man eftersträvar uppnå, är primärt ett erkännande av att ufologin utgör 

ett legitimt och fruktbart vetenskapligt projekt. Jag menar att uppsatsen, som en historisk fallstudie, 

utgör ett exempel på någonting generellt, nämligen hur frågor om vetenskap och vetenskaplighet 

aktualiseras och engagerar även utanför etablerade vetenskapliga miljöer, inte minst bland de som 

förvägrats vetenskaplig status. Härigenom tillämpas också vetenskapssociologins begreppsapparat 

utanför dess vanliga tillämpningsområde.
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