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Populärvetenskapens pris 

Torbjörn Nilsson 
 

jälvklart har populärvetenskapen ett pris. Den tar tid och 
resurser, liksom allt annat som forskaren/läraren ägnar sig 

åt. Inte heller ger den samma meriteringsvärde som traditionellt 
vetenskapligt arbete. Akademins finansieringssystem gör att den 
som står inför en populärvetenskaplig uppgift, en artikel eller 
kanske till och med en bok, ofta måste stjäla tid från de exempel-
vis 42 procent undervisning, 50 procent forskning och resteran-
de 8 procent administration som ingår i tjänsten. Visserligen kan 
forskningsuppdraget sägas ge utrymme för att föra ut resultaten, 
men den populärvetenskapliga idén kan ju ligga en bit ifrån stu-
diens centrala fält. Populärvetenskap behöver inte heller bestå av 
att föra ut egna nya resultat till allmänheten. Det kan lika gärna 
handla om att sätta samman två kända företeelser på ett nytt sätt, 
eller på ett mer pedagogiskt sätt skildra sådant som forskningen 
sedan länge är bekant med, men som är ganska diffust också för 
välutbildade utanför den egna disciplinen.  

Att människors syn på företeelser inom såväl naturvetenskap 
som samhällsvetenskap och humaniora inte bara, eller ens kan-
ske främst, bygger på accepterade forskningsresultat bör man 
nog utgå ifrån. Tolkningar från skilda håll kan samexistera hos 
var och en av oss. Man kan mycket väl träffa på forskare inom 
humaniora som närmast definitionsmässigt avvisar naturveten-
skapliga resonemang, likaväl som det motsatta förhållandet att 
naturvetare inte ser humaniora med dess ofta ”mjukare” empiri 
som riktig vetenskap. Det allt starkare intresset för kulturteorier 
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som inte minst präglar historieämnet har gjort sitt för att öka 
klyftan mellan de två kulturerna, för att använda författaren och 
fysikern C. P. Snows klassiska tes.1 

I högskoleförordningen från 1977 skrevs förmedlingsuppdra-
get in som en av akademins grunduppgifter, vid sidan av forsk-
ning och utbildning. Att denna tredje uppgift numera omformu-
lerats till samverkan med det omkringliggande samhället innebär 
knappast någon uppgradering av förmedlingstanken, den om 
man så vill folkbildande ambition som många vill slå vakt om, 
snarare tvärtom.  

Vad och var? 
I all korthet har således kostnaderna angetts. I fortsättningen lig-
ger min tonvikt på intäkterna. Vad kan popularisering ge – den 
enskilde forskaren såväl som forskningen i stort och samhället i 
dess helhet? Vägen till denna ekonomiska resultaträkning går via 
resonemang om vad populärvetenskap egentligen är, hur den 
förhåller sig till vetenskaplig text och inte minst vilka stötestenar 
som finns när populärvetenskap förs in i undervisningen. I själva 
verket var det skapandet av en sådan kurs som gav mig inspi-
ration till att förmedla tankar och erfarenheter från området. 

Om man som artikelförfattaren är historiker är det givetvis 
naturligt att placera in populärvetenskapen i en tidsmässig kon-
text. Uppkomsten har nära samband med naturvetenskapens 
genombrott under 1600-talet, genombrott åtminstone i den be-
märkelsen att fysiken ersatte filosofin som vetenskapens grund-
ämne och att den empiriska inriktningen därmed stärktes. 

Populär naturvetenskap 
Populärvetenskapen är således redan från början nära knuten till 
det naturvetenskapliga området. Den anglosaxiska traditionen av 
att science står för naturvetenskap rör till det ibland här hemma 
                                                                               
1 C. P. Snow, The Two Cultures and the Scientific Revolution (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1959). 
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där ”vetenskap” omfattar alla områden, illustrerad inte minst av 
Vetenskapsrådet och dess verksamhet inom naturvetenskap, sam-
hällsvetenskap och humaniora. För några år sedan lanserades en 
populär tidskrift med det på svenska olyckliga namnet Vetenskap 
och historia (är inte historia vetenskap?). Försöket kapsejsade 
snart, kanske inte för namnets skull, som nog var direkt översatt 
från engelskan, utan för att marknaden redan var full av popu-
lärvetenskapliga, och särskilt populärhistoriska, tidskrifter.  

Min utgångspunkt är att populärvetenskap visserligen kan – 
och bör – skiljas från en vetenskaplig framställning. Samtidigt 
finns flera beröringspunkter och överlappningar. Utan att vi 
kanske egentligen är medvetna om det kan den vetenskapliga 
texten ha inslag som också skulle kunna finnas i en populär-
vetenskaplig text. Avgörande är också att ”vetenskap” i samman-
sättningen populärvetenskap inte får tappas bort. En populärt 
berättad artikel kvalificerar inte in om den saknar kontakt med 
forskningen. Populärvetenskap kan ses som en hybrid, eller om 
man så vill en cocktail med skilda ingredienser. 

När populärvetenskap definieras står oftast berättandet i 
centrum. Språkforskaren Tiina Männikkö som studerat histori-
kers berättande inom såväl vetenskap som populärvetenskap 
inom ämnet lyfter fram fyra centrala drag: Förekomsten av män-
skliga aktörer, förekomsten av minimala narrativer (”ett hän-
delseförlopp där grunden utgörs av minst två händelser som har 
en inbördes relation och som mänskliga aktörer är inblandade 
i”), användningen av evaluerade medel (hur det centrala inne-
hållet och motiven för textens läsvärde lyfts fram) samt skilda 
sätt att utforma inledningar och avslutningar.2 

Det bör enligt min mening inte tolkas som att den ena for-
men har dessa berättande inslag, och den andra helt saknar dem. 
Istället är det avgörande hur mycket dessa styr texten, och även 
hur de behandlas rent språkligt. Också journalistikforskaren 

                                                                               
2 Tiina Männikkö, Historikern som berättare i vetenskapliga och populär-
vetenskapliga artiklar (Vasa: Universitas Wasaensis, 2005). 
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Torsten Thurén uppehåller sig vid berättandets roll.3 Aktörerna, 
människor som tänker och agerar, får ofta en framträdande plats 
inom populärvetenskapen, även om teorier/upptäckter är viktiga 
inom naturvetenskapens utåtriktade berättande. Vetenskapliga 
tolkningskontroverser kommer däremot i andra hand. Metaforer 
används på båda håll, men rimligen är populärskribenten mer 
djärv i valet av sådana. Den vetenskapliga texten beskriver stu-
diens förutsättningar, källor, forskningsläge och teorier inled-
ningsvis. Sådant saknas ofta i den populariserande genren. Där 
gäller det att formulera en slagkraftig infallsvinkel som lockar till 
fortsatt läsning. En ny handbok i att skriva olika former av 
populärvetenskapliga texter tar också fram rubriken, ingressen, 
dispositionen och språkanvändningen i stort där normerna 
mellan genrerna skiljer sig åt.4 

Är förenkling möjlig? 
Kan då all forskning populariseras? Säkerligen inte. Men är det 
något problem? Så länge man strävar efter att förmedla så 
mycket som möjligt från forskningsfronten – och dess äldre 
veteraner – finns tillräckligt mycket för den förmedlingsvillige 
att ta sig an. En annan sak är om möjligheten närmast princi-
piellt avvisas, i alla fall när det gäller naturvetenskap. Åsikten har 
drivits i svensk debatt, men väl inte fått något omfattande stöd.5  

Att överföra svåra vetenskapliga resonemang och analyser till 
en mer begriplig och populariserande – och därmed förenklande 
– nivå är ingen lätt sak. Forskningen har blivit alltmer speciali-
serad, vilket också medför att forskare inom samma ämne 
kommer allt längre ifrån också sina kolleger. I en artikel i Finsk 
Tidskrift refereras till en undersökning (i och för sig nu 25 år 

                                                                               
3 TorstenThurén, Populärvetenskap: inte bara att förenkla (Stockholm: 
Liber, 2000). 
4 Birgita Klepke & Susanne Rydell, Skriv populärvetenskapligt (Stockholm: 
Liber, 2014). 
5 Ett undantag är Sven Öhman, Svindlande perspektiv. En kritik av popular-
vetenskapen (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1993). 
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gammal) om att även mer utåtriktade vetenskapliga tidskrifter 
blir allt svårare att läsa, också för specialister.6 

Problemet kan i sig också ses som att behovet av popularise-
rade framställningar blir än tydligare. Kommunikationen inom 
vetenskapssamhället måste finnas kvar, även mellan ämnen och 
skilda inriktningar. 

Samtidigt innebär ambitionen att också forskare på andra 
områden ska finnas med bland populärvetenskapens läsekrets att 
skillnaderna inom denna växer. Här ska alltså forskare, hög-
utbildade i allmänhet och de med normal skolgång inrymmas. 
Är det möjligt? Om inte skulle artikeln kunna avslutas genast. 
Till vilka problem som medveten popularisering ställer ska jag 
återkomma.  

Populär Historia, samt en rad närliggande varianter om mili-
tär historia, personhistoria och andra systerämnen är påtagligt 
synliga i tidningskioskerna. Det kan rimligen kopplas till den våg 
av populärhistoriska böcker som från slutet av 1980-talet givits 
ut, många av dem med höga upplagor. Peter Englunds Poltava 
blev en dundrande framgång, också internationellt.7 Den förre 
kvällstidningsjournalisten Herman Lindqvist slog sig på historie-
berättandet och kunde också med en rad böcker nå ut till stora 
läsegrupper, bland dem säkerligen många människor som inte 
tidigare hade intresserat sig för historiska böcker. Med sådana 
försäljningssiffror i ryggen, till båtnad både för förlaget och den 
egna ekonomin, kunde han kanske ha tagit yrkeshistorikernas 
kritik angående sakfel och ointresse för nyare forskning med en 
klackspark. Det gjorde han dock inte utan resultatet blev ett antal 
debatter på kultursidor där mer nyanserade hållningar sällan 
dominerade. Senare har många andra historiker publicerat 
böcker på marknadens villkor, med goda resultat både ur popu-
lariseringens och vetenskapens synvinkel. 

                                                                               
6 Merja Koskela, ”Vetenskap populärt – att göra det omöjliga möjligt?”, 
Finsk Tidskrift 1997, s. 51-57. 
7 Peter Englund, Poltava. Berättelsen om en armés undergång (Stockholm: 
Atlantis, 1988). 
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Populärt hållna Språktidningen har också funnit sin plats. 
Populär arkeologi existerar men har inte samma stora krets av 
amatörer och halvproffs som historieämnet kan dra nytta av. På 
sociala medier kan olika former av ämnesmässig popularisering 
också återfinnas. Men om man ska vara elak är det nog ingen 
slump att Populär Sociologi eller Populär Statsvetenskap inte 
finns på tidningshyllorna. Statsvetarnas resultat förmedlas vis-
serligen i kortversion genom deras flitiga medverkan i teve och 
dagstidningar, men min gissning är att sociologer mer sällan dis-
kuterar dessa frågor. Eller har jag fel? Gärna det i så fall. Även 
deras resultat skulle kunna vara värdefulla för allmänheten. 

Olika akademiska ämnen har olika traditioner, och därmed 
också olika förutsättningar för en bredare förmedling. Historie-
ämnet är av historiska skäl (förstås) mer gynnat. Den krono-
logiska berättelsen, eller åtminstone synen på tiden som struktu-
rerande faktor, ger en närhet till vad jag vill se som människans 
existensiellt grundade upplevelse av tillvaron. Kronologin är säl-
lan tillräcklig, men kan knappast undvaras. En liknande roll har 
tiden inom arkeologi liksom delvis inom litteraturvetenskap – 
även om den äldre benämningen litteraturhistoria var en bättre 
garant för tiden som utgångspunkt.  

Ett sätt att få en vink om hur ämnen värdesätter förmedlings-
aspekten är förekomsten av populära tidskrifter. Inom naturveten-
skapen finns internationellt ett stort utbud. För Sveriges del har 
Forskning och framsteg en ledande roll inom naturvetenskapen. På 
1990-talet fick historieforskningen (inklusive arkeologin) visst ut-
rymme, men naturvetenskapen är ännu helt dominerande. 

Hur gör man? 
Forskare som söker sig till den populärvetenskapliga genren får 
ofta rådet av redaktören att berätta det viktigaste först, att fram-
träda själv i texten samt att inte glömma bort att presentera de 
personer som förekommer i texten. Också andra förhållnings-
order kan dyka upp, som att inte uppehålla sig vid olika tolk-
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ningsstrider inom vetenskapen, eller redogöra för forsknings-
läget. Inte heller är teoretiska resonemang särskilt välkomna.  

Hur forskaren kommit fram till sina resultat hamnar gärna 
utanför populärvetenskapens område, även om det särskilt inom 
naturvetenskap (och kanske arkeologi) dyker upp spännande 
berättelser om genombrott inom medicin, fynd av försvunna och 
svårtydda språkfragment eller tekniska framsteg. Forskningens 
framsteg, eller drastiska misslyckanden, kan mycket väl presen-
teras för en bredare publik, men även då kan människor som bär 
upp berättelsen göra att budskapet lättare når fram.  

Man skulle kunna tänka sig att författarjaget tillåts framträda 
mer i populariserande texter. Men åtminstone i Männikkös 
nämnda studie är det snarare tvärtom.8 En förklaring kan vara 
att teoretiska och metodiska vägval lämnats utanför, medan där-
emot sådana avsnitt är oundgängliga i vetenskaplig text. Att ta 
ställning till vilka metoder och begrepp som lämpar sig för en 
studie av exempelvis svenska reaktioner på den norska konsti-
tution (grunnloven) som infördes i samband med unionens till-
komst 1814 är naturligt för historikern. Att däremot placera in 
sig själv bland dåtidens aktörer blir lätt lite skruvat. När for-
skarens arbetsprocess döljs, försvinner också gärna forskaren. 

Samtidigt ska inte åtskillnaden mellan genrerna göras alltför 
sträng. En del av populärvetenskapens eller berättandets meto-
der återfinns också inom vetenskapen (åtminstone inom huma-
niora). Dramatiska händelser och brytpunkter kan bilda ut-
gångspunkt för djupare resonemang. Individer är inte heller säll-
synta numera. Och användandet av metaforer och bildspråk är 
inte främmande för forskarna. När det gäller sådana berättar-
tekniska och stilistiska former är det som tidigare påpekats 
snarare omfattningen som skiljer genrerna åt, inte förekomsten i 
sig. För den vetenskaplige skribenten används sådana skrivsätt 
mer som lockbete, för att skapa intresse för en studie i inled-
ningen eller för att gestalta något mer konkret som sedan får mer 
                                                                               
8 Männikkö, Historikern som berättare i vetenskapliga och populärveten-
skapliga artiklar. 
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abstrakta former. Att det inte används oftare kan bero på osäker-
het, både om vilka språk- och berättarformer som fungerar och 
om hur den egna disciplinen reagerar på sådan djärvhet från 
författarens sida. 

Naturvetare och populärvetenskapen 
Begreppet populärvetenskap ”ägdes” som tidigare nämndes ur-
sprungligen av naturvetenskapen. Inom humaniora finns säker-
ligen en hel del som anser att de egna ämnena står sig bättre än 
naturvetarna i fråga om att föra ut forskningsresultat och där-
med bidra till folkbildningen, något som man dessutom sysslat 
med länge. Samtidigt finns det många exempel på naturveten-
skapliga författare vars populariseringar blivit stora framgångar. 
Bland svenskarna kan Svante Pääbo, Nils Uddenberg, Birgitta 
Kurtén Lindberg, Ulf Ellervik, Peter Gärdenfors, Hans Rosling 
och Georg Klein nämnas. Bland utländska författare framträder 
bl.a. Richard Dawkins, Steven Jay Gould, Steven Pinker och 
Stephen Hawking. Något rättvisande urval rör det sig inte om. 
Snarare ett antal av mina egna favoriter. 

Att de storsäljande engelskspråkiga giganternas manus noga 
granskas av förlag med stora resurser, medan manus inom svensk 
fackpress ibland går direkt från författarens dator till trycket bör 
man förstås hålla i minnet. Syftet är emellertid inte att jämföra 
dessa popularisatorer utan att peka på att humanister (och natur-
ligtvis samhällsvetare, i ännu högre grad) kan lära sig av naturve-
tarna. Populariseringens svårigheter är mer generella än man 
kanske tänker sig. Det visar också en intressant undersökning 
om biologistudenter i Lund vilka genomgått en kurs i att skriva 
populärvetenskap.9 

Kursen infördes i början av 1990-talet och innebär att varje 
student skriver en populärvetenskaplig artikel om sitt examens-
arbete. Enligt utbildningsplanen ska studenterna efteråt ha ”för-

                                                                               
9 Susanne Pelger, Sara Santesson & Gunlög Josefsson, Naturvetare skriver 
populärvetenskap (Lund: Lunds universitet, 2010). 
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måga att inom sitt område använda och förmedla naturveten-
skapliga kunskaper och delta i fritt meningsutbyte också i kon-
takt med människor med annan utbildningsbakgrund”.10 

Den publikation som studenterna tänks skriva i är Illustrerad 
vetenskap. Texterna ska kunna förstås av gymnasieelever på det 
naturvetenskapliga programmet. Ungefär 300 studenter ingår i 
materialet, varav 25 har studerats närmare. Artiklarna har av för-
fattarna undersökts utifrån fyra aspekter: Hur man leder in 
läsaren – Pedagogiska grepp som metaforer, bildspråk och illus-
trationer – Läsaranpassning, vilken kunskapsnivå som krävs – 
Språklig form och språkriktighet. 

Hur klarar då de av sin uppgift? Vilka brister lyfts fram i 
studien? Hur förhåller sig dessa till de svårigheter som humanister 
och samhällsvetare ställs inför i samband med popularisering? 

Biologistudenternas konkreta svårigheter handlar om att lä-
sarens intresse för ämnet överskattas (känns det igen?), att det är 
svårt att frigöra sig från vetenskapens mer omständliga skriv-
former samt att facktermer används på skiftande sätt, ibland för 
mycket – och då sällan ens förklarade. Mer övergripande landar 
rapportförfattarna i tre huvudpunkter: 1) Oförmåga att lyfta 
fram textens huvudtanke, 2) brott mot genrekonventionerna för 
populärvetenskap samt, 3) bristande läsaranpassning.  

Den första svårigheten kan enligt min mening bottna i att för 
studenter – eller forskare i allmänhet – är helheten närmast själv-
klar och knappast behöver formuleras. Läsaren får då inte klart 
för sig vad som är det viktiga budskapet, vad det hela går ut på. 
Den andra svårigheten bygger på osäkerheten att röra sig i popu-
lärvetenskapens marker. Att detta leder till plötsliga brytningar 
mellan populariserat språk och tung vetenskaplig prosa är därför 
inte så märkligt. Författaren känner att texten nu måste lättas 
upp och kompenserar kanske tidigare underlåtelser med avsnitt 
som avviker från tidigare, eller finner att några vetenskapliga 
begrepp måste redas ut på ett fullständigt vetenskapligt sätt. Den 
tredje svårigheten rör relationen till den ofta ovane läsaren (åt-
                                                                               
10 Ibid., s. 4. 
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minstone som läsare av vetenskapliga texter). Det räcker inte 
med att förklara svåra ord eller formulera en klatschig rubrik. 
Hela texten från rubrik till eventuella bilder eller figurer måste så 
att säga genomgå populariseringens stålbad.  

Också i avhandlingar eller andra rent vetenskapliga verk kan 
det finnas inledande avsnitt som på ett intresseväckande sätt tar 
upp textens huvudproblem. Sådana förekom också i en hel del av 
biologistudenternas texter. Problemet var – vilket också känns 
igen – att texten sedan raskt återgick till en typisk normalveten-
skaplig text, korrekt och informativ men knappast anpassad till 
tilltänkta utomstående läsare.  

Humanister och populärvetenskapen 
I den skrivandekurs, Att kommunicera forskning, som ges på 
Södertörns högskola på avancerad nivå kan studenter inom 
historia, idéhistoria, etnologi, arkeologi och andra ämnen mötas 
kring genrerna vetenskapsjournalistik och populärvetenskap. In-
ledningsvis diskuteras forskarsamhällets position i samhället. 
Andra undervisningstillfället ägnas åt vetenskapsjournalistik som 
genre. Här används historikern Malin Idelands Dagens gen-
nyheter. Hur massmedier berättar om genetik och genteknik.11 

Vetenskapsjournalistiken har lämnats utanför i mitt resone-
mang, men det kan ändå påpekas att det finns intressanta 
överlappningar mellan denna genre och populärvetenskapen. En 
vetenskapsjournalist ägnar en stor del av sin tid åt att förklara 
och levandegöra vetenskapens nya rön. Begreppet vetenskaps-
journalistik omfattar dock, vilket tidigare nämnts, oftast enbart 
naturvetenskap. I ökad utsträckning finns också arkeologi med, 
möjligen som ett resultat av ämnets inslag av naturvetenskapliga 
metoder. Humanioras motsvarighet är snarast kulturjournali-
stiken, en genre som genom kulturområdets expansion alltmer 
minskat bevakningen av nya avhandlingar eller andra böcker. 

                                                                               
11 Malin Ideland, Dagens gennyheter. Hur massmedier berättar om genetik 
och genteknik (Lund: Nordic Academic Press, 2002). 
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Litteraturvetenskapen har traditionellt en starkare position på 
kultursidor och kulturprogram än andra ämnen. Så mycket mer 
kommer inte här att tas upp om vetenskapsjournalistiken. Fokus 
ligger på den popularisering som forskaren själv skapar.  

Det tredje undervisningstillfället kretsar kring populärveten-
skapen som genre, dess beståndsdelar, historia och nutida are-
nor. Här dyker den tidigare diskuterade undersökningen om 
naturvetares skrivmödor upp. Därtill finns forskningstexter om 
populärvetenskapens möjligheter och problem och ett antal 
exempel från Populär Historia, Populär Arkeologi, Forskning & 
Framsteg, Pedagogiska Magasinet (utgiven av Lärarförbundet), 
Språktidningen och andra liknander tidskrifter.  

Nästa undervisningstillfälle har temat ”Från genrer till skri-
vande: Språk, stil och framställning”. Syftet är att detta ska 
fungera som en brygga över till det skrivande momentet. Det 
finns flera användbara böcker som Kristoffer Gunnartz, Prata 
som folk, Einstein, samt Torsten Thuréns respektive Birgita Klep-
kes och Susanne Rydells om att skriva populärvetenskapligt.12 

Återstår gör sedan två textseminarier där studenternas egna 
arbeten diskuteras, med mer tid till förfogande än vid de andra 
tillfällena. Förutom en recension av en fackbok, helst utanför det 
egna ämnet, skrivs en populärvetenskaplig artikel som kan bygga 
på egna uppsatser eller något annat ämne som studenterna är 
förtrogna med. Omfånget är 13 000–14 000 tecken.  

I diskussionen om studenttexterna har ett analysschema 
kommit till användning. Det är en av mig bearbetad version av 
de punkter som tas upp i naturvetarnas kursbeskrivning.13 
 
1. Hur är texten uppbyggd? Vilka beståndsdelar har den? 
2. Hur arbetar författaren med rubriker, mellanrubriker och 

styckeindelning för att underlätta läsningen? 

                                                                               
12 Kristoffer Gunnartz, Prata som folk, Einstein. Att berätta begripligt om 
vetenskap (Stockholm: Norstedts, 2010), Thurén, Populärvetenskapens 
retorik, Klepke & Rydell, Skriv populärvetenskapligt. 
13 Pelger, Santesson & Josefsson, Naturvetare skriver populärvetenskap, s. 7. 
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3. Inledning, vinkling – hur lockas läsaren in i texten? 
4. Vilken bakgrund ges? Tillräcklig, lagom eller för omfat-

tande? 
5. Vilka pedagogiska grepp används (metaforer, bildspråk, 

upprepningar, uppräkningar, faktarutor, dialog med läsaren 
mm)? Hur fungerar de? 

6. Hur följs den röda tråden i texten? 
7. Vad dominerar – beskrivning eller förklaring? 
8. Abstrakt eller konkret? På vilken abstraktionsnivå ligger 

texten, eller dess olika delar? Hur varieras nivåerna?  
9. Vilken kunskapsnivå krävs? Används facktermer eller var-

dagsspråk? Relatera det till den tänkta målgruppen. 
10. Hur lyckas författaren med språkbehandlingen (korrekt 

språk, syftningar, stavning)?  

Utifrån dessa frågor blir det lättare att ta ställning till den över-
gripande frågan: Hur fungerar texten som helhet? 

Hur gör studenter när de populariserar? 
Några vetenskapliga jämförelser med biologistudenternas skri-
vande räcker knappast erfarenheterna till. Däremot kan några 
reflektioner göras. Det verkar som om brott mot genrekonven-
tioner även här är ett problem, liksom bristande anpassning i 
allmänhet till läsekretsen. Däremot tycks studenterna ha lättare 
att lyfta fram huvudtanken i texterna.  

Man ser ofta olika nivåer följa på varandra. Konventionen om 
en löpande berättelse i populärvetenskapen upprätthålls inte all-
tid. I stället för att förenkla och mer pedagogiskt förklara de 
vetenskapliga perspektiven eller resultaten görs snarare de mind-
re avancerade avsnitten ännu mer vardagliga, exempelvis med 
konkreta fall eller intervjusvar. Inget fel i det, men klyftan mellan 
vetenskap och berättande vidgas då ännu mer. En annan utväg är 
att nästan helt ta bort vetenskapliga resonemang. Kvar blir då 
egentligen bara ett i och för sig intressant reportage, men själva 
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poängen med populärvetenskap går förlorad om texten bara blir 
populär och lättläst. 

Vetenskapen är fylld av begrepp och svåra ord. De kan inte 
alltid undvaras, men ett minimikrav är att författaren varje gång 
funderar över om det kan ersättas med något annat ord, eller 
försöker finna vägar för att förklara innebörden av det. Beroende 
på vilken publik eller läsekrets man har måste vissa kunskaper 
ibland tas för givna. Begreppet ”andra världskriget” borde vara 
allmänt känt och det kan vara störande för en läsekrets som har 
hyggliga kunskaper att få sådana företeelser förklarade närmast i 
uppslagsbokens form med dess torra definitioner.  

Några begrepp, eller snarare oförklarade krångliga ord som jag 
hämtat från studenternas artiklar är ”kliniska frågeställningar”, 
”relatera olika abstraktioner”, ”konnotationer”, ”sjukvårdskon-
text”, ”implicit”, ”klassmedvetande”. Min gissning är att författar-
na/studenterna är mer observanta när det gäller uppenbara spe-
cialuttryck, men oftare släpper igenom ord som ligger närmare det 
egna vardagsspråket, men troligen inte alla läsares.  

Språkforskaren Tina Männikkö tar i sin studie upp att vad 
som kallas berättelseannonseringar vanligen saknas i populär-
vetenskapen.14 Man undviker således formuleringar som ”Den 
här artikeln handlar om” eller ”I den här artikeln kommer jag att 
berätta om”. Sådana kan bottna i en strävan efter att vara peda-
gogisk, att ta läsaren vid handen och berätta vad som kommer 
att hända i texten. I och för sig är det lovvärt, men poängen är att 
berättelsen i sig ska ge den informationen. Man behöver varken 
tala om att man nu ska inleda en text, eller att skriva att avslut-
ningen nu är inledd. I ett muntligt föredrag kan det ibland vara 
bra, men att en skriven text snart är slut ser läsaren, om än 
kanske inte lika lätt via en dataskärm. 

Att först tala om vad man ska göra, sedan göra det för att till 
slut tala om vad man har gjort är en vetenskaplig form som 
passar mindre väl i populärvetenskap. 
                                                                               
14 Männikkö, Historikern som berättare i vetenskapliga och populärveten-
skapliga artiklar, s. 228. 
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Både inledning och avslutning skiljer sig ofta åt mellan gen-
rerna. Även om forskare i sin vetenskapliga framställning inled-
ningsvis kan lyfta upp något spännande eller oväntat är detta för 
popularisatorn närmast en dygd. Och medan forskaren ganska 
snart ska redovisa syften, forskningsläge, samt teoretiska och meto-
diska resonemang har den populära berättelsen fått upp farten och i 
allra bästa fall fått läsaren att andlöst följa med till slutet. 

Männikkö skriver också att populärvetenskap inte alltid har 
någon särskild avslutning. Det förefaller mig i så fall vara en 
brist. Att knyta samman säcken på slutet, gärna med anknytning 
till rubriken och huvudpoängen i texten, borde ha en viktig 
funktion inom genren. 

Korthet forskarens förbannelse? 
Att sucka över det snålt tilltagna omfång en artikelförfattare 
tilldelas är naturligt. Som forskare har man mycket att säga, och 
dessutom måste väldigt mycket förklaras. Annars kan ju ingen 
förstå vilket omfattande arbete som ligger bakom! Så kan man 
raljera över vår ovilja att skriva kort. Samtidigt är trots allt hu-
maniora annorlunda än naturvetenskaperna. Problemet finns 
även där, men också den fördelen att resultatet ibland kan for-
muleras mycket kortfattat. Albert Einsteins epokgörande resultat 
om vad energi är (E = MC²), blir aningen längre med ord, energi 
är lika med massan gånger hastigheten i kvadrat, men ändå.  

Sådana möjligheter har knappast humanisten, eller ens de 
flesta naturvetare. Min erfarenhet är emellertid att texter ofta blir 
bättre när de kortas, även sådana som är tänkta för vetenskaplig 
publicering. Det handlar inte bara om att ta bort avsnitt. Mycket 
kan göras med ett mer effektivt språkbruk genom hela texten. 
Med ett rakare språk blir texten också lättare att förstå, något 
som rimmar helt med populärvetenskapens anda. 

De flesta av oss skulle kunna producera nedanstående for-
muleringar som hämtats från den tidigare presenterade skriv-
kursen, utan att närmare fundera över alternativ. 
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”Vad vi kan se är att internet för denna sufiska orden har in-
neburit att en lavinartad tillströmning av anhängare kommit att 
realiseras.” Samma innebörd åstadkoms på halva utrymmet med 
”Tack vare internet har nya anhängare strömmat till denna su-
fiska orden.”  

”Museet har fått sina föremål skänkta av en mängd olika ak-
törer som varit ute i världen; upptäcktsresanden, missionärer, 
konsthandlare, vanliga turister med mera.” Om man skriver 
”Upptäcktsresanden, missionärer, konsthandlare och vanliga 
turister har genom åren skänkt en mängd föremål till museet” 
blir språket rakare, och 25 procent kortare.  

Någon gång kan förbannelsen istället bli en välsignelse. 

Teorier och berättande 
Användandet av teorier av olika slag är en svår nöt att knäcka för 
popularisatorn. Samtidigt är det inte så enkelt som att bara lyfta 
ut dem. Det kan gå att förklara innebörden av teorierna (begrep-
pen, modellerna), men de bör i så fall som tidigare påpekats följa 
den styrande berättartråden. Val av teorier, förkastade alternativ 
och riktningar inom forskningen tillhör sådant som brukar för-
svinna vid populariserandet. Att uppehålla sig vid forsknings-
processen är närmast tabu i sammanhanget. Däremot måste 
resultatet av teorianvändningen finnas med, vilket gör balansen 
ganska svår.  

Den ökade teorianvändningen som präglar humaniora i Sve-
rige kan ge fördelar, i så måtto att nya perspektiv ofta ger kun-
skap på områden som tidigare legat utanför forskningens sök-
ljus. Men jag anser att den språkliga eller kulturella vändning 
som ägt rum i huvudsak försvårar närmandet till människor 
utanför ämnet och akademin som helhet. De vetenskapliga reso-
nemangen och analyserna blir så impregnerade med abstrakta 
begrepp och komplicerade förhållningssätt att de är svåra att 
omvandla till fungerande vardagsspråk. Kraven på en avancerad 
teorianvändning gör att man ofta ser en djup klyfta mellan teore-
tiska pretentioner och empirisk tyngd. Skalar man bort teorin 
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återstår egentligen bara rapporter från verkligheten, som ju ändå 
inte finns. Eller?  

Populärhistoria i praktiken 
Utan att ha pretentioner på att presentera en bruksanvisning vill 
jag ta upp egna erfarenheter på det populärhistoriska fältet. 
Under årens lopp har jag medverkat med böcker, artiklar, upp-
slagsböcker och den närliggande genre som läroböcker för gym-
nasiet – eller lägre stadier – utgör. Några sådana exempel finns 
med på kursen, liksom bidrag från kolleger inom andra ämnen. 
Syftet är att påvisa att forskare och studenter ställs inför samma 
typ av problem. Man blir aldrig färdiglärd, vare sig ämnes-
mässigt eller skrivmässigt. Det finns ett värde i att att förmedla 
till studenterna att det är så; det kan stärka dem i arbetet med att 
utveckla det egna populära berättandet. Man lär sig också av 
andras idéer och felsteg. 

De två första exemplen rör fiktionen som hjälpmedel och är 
hämtade från vetenskapliga texter. Det är inte så djärvt som det 
låter. Inte ens den mest förströdde läsare kan missa att det när-
mast rör sig om ett tankeexperiment.  

”En elva utan högerytter – hundra års högerledare i historiens 
ljus” är hämtad från en antologi från ett projekt om Hö-
gerns/Moderaternas då snart hundraåriga historia.15 Syftet med 
texten var att ge en översiktlig bild av partiets utveckling via de 
elva högermän som hade innehaft posten som partiledare. 

Författaren Frans G. Bengtsson berättar i en av sina klassiska 
essäer hur fotbollsreferenten (rimligen amerikansk fotboll) på en 
Chicagotidning i all hast kallades in för att recensera en premiär 
på Othello. Utan förutfattade meningar (eller kunskaper) skild-
rade han styckets dramatik och hur personerna ”uttryckte sig 
övervägande på vers och livligt svängde med sina vapen. […] 
Liksom efter en god rugbymatch funnos vid slutet endast få 
                                                                               
15 Torbjörn Nilsson, ”En elva utan högerytter – hundra års högerledare i 
historiens ljus”, i Nilsson (red.), Anfall eller försvar? Högern i svensk politik 
under 1900-talet (Stockholm: Santérus, 2002), s. 21-48. 
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personer kvar på benen”. Slutomdömet blev att pjäsen var ett 
utmärkt stycke, rappt och välgjort. Författarens namn, Shake-
speare, gjorde dock publiken säkerligen klokt i att lägga på 
minnet. En blivande stjärna?16 

För Frans G. Bengtsson tjänade anekdoten det syftet att inle-
da en diskussion om kulturkritikens problem. Mitt var att på ett 
förhoppningsvis intresseväckande sätt skissa partiets utveckling 
och partiledarnas skiftande profiler. Den fiktive fotbollsreferen-
ten fick därför uppdraget att bedöma de elva högermän (dam-
fotboll hade ännu inte slagit igenom i partiet) som under 1900-
talet stått i ledningen för Allmänna valmansförbundet/Höger-
partiet/Moderata samlingspartiet.  

Laget bestod av Gustaf Fredrik Östberg, Arvid Lindman, 
Gösta Bagge, Fritiof Domö, Jarl Hjalmarson, Gunnar Heckscher, 
Yngve Holmberg, Gösta Bohman, Ulf Adelsohn, Carl Bildt och 
Bo Lundgren. Till lagets bästa spelare utsågs Bohman, Hjalmar-
son och Bildt. Under deras aktiva period avancerade laget (par-
tiet) i seriesystemet. Bohmans tid var mest framgångsrik, från 
positionen som minsta borgerliga parti med 11,5 procent av 
rösterna (1970) innan han tillträdde till ställningen som social-
demokratins huvudutmanare med 20,3 procent i hans sista val 
(1979). Adelsohn tillhörde egentligen också gruppen, men föll på 
att han lätt tröttnade när han blev uppsnurrad av motståndarna 
(avgick som följd av valnederlaget 1985). 

I det högerns drömlag som tas ut får därför de offensivt lagda 
Bohman och Hjalmarson spela på topp medan Bildt och Adel-
sohn tilldelas rollen som offensiva mittfältare. Att Östberg med 
sin uttalade strävan att bevara det bestående, sin skicklighet att 
inte släppa förbi några skott från vänsterkanten, blir målvakt är 
också ganska givet. Lindmans försvar för samhällsordningen gör 
honom till en utmärkt back, men en modern sådan som tillåts 
göra ruscher på högerkanten och få till inlägg som hotar mot-
ståndarnas mål. Någon renodlad högerytter går emellertid inte 
                                                                               
16 Frans G. Bengtsson, ”Othello och fotbollsreferenten”, i Bengtsson, De 
långhåriga merovingerna och andra essayer (Stockholm: Bonniers, 1933). 
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att finna bland de elva. Reportern påpekar också förtjänstfullt att 
klubben/partiets) förvandlats från en mer inåtvänd elitförening 
till en modern förening som likt ett företag agerar på spelar-
marknaden med hjälp av tusentals medlemmar och sponsorer. 

Ett liknande grepp togs i min slutbok för projektet, Mellan 
arv och utopi. Hundra års moderata vägval, 1904–2004. Det förs-
ta kapitlet inleddes på följande sätt: 

Inte undra på att den gamle partiledaren var förvirrad. Ung-
domliga företrädare för det konservativa parti han hade lett un-
der 1900-talets första årtionden hade nyligen stått upp och krävt 
fri invandring och att de sista positiva skrivningarna om kris-
tendomens roll skulle tas bort från idéprogrammet. Arvid Lind-
man – för det var han som på ett mystiskt sätt hade dykt upp på 
moderaternas partistämma i Stockholm i oktober 2003 – upp-
rördes också över den ohämmade tilltron till liberalismen och 
lovsångerna över den globala frihandeln. Vart hade statsmakten 
och det nationella intresset tagit vägen? Partiet tycktes vilja be-
grava något som kallades ”den svenska modellen”, men en så-
dan borde väl försvaras av ett parti som Allmänna valmansför-
bundet med dess anor från sekelskiftets nationella strömningar? 
Han reagerade också på uttryck som ”den politiska överheten” 
och ”ett nytt slags klassamhälle”.17 

Därefter påpekas att bilden – tankeexperimentet – trots allt är 
ensidig. Mycket hade förändrats sedan den tid Lindman ledde 
partiet (1912–1935), ändå fanns en del inslag som föreföll ur-
sprungliga. Den gamle partiledaren och statsministern skulle vid 
flera tillfällen under dagarna i Stockholm därför ha känt sig till-
freds, ja till och med upprymd. Att ”äganderätten är det fria sam-
hällets grundval” hade han helt ställt upp på, likaså att socialde-
mokratin var partiets huvudfiende. Även kravet på sänkta in-
komst- och företagsskatter tilltalade Lindman. Det enskilda ini-
tiativet fick inte kvävas. Samtidigt noterade han efter en snabb 
huvudräkning att skattetrycket i de kommuner som leddes av 
                                                                               
17 Torbjörn Nilsson, Mellan arv och utopi. Hundra års moderata vägval, 
1904–2004 (Stockholm: Santérus, 2004), s. 15f. 
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partiets företrädare var avsevärt högre än han någonsin hade 
kunnat föreställa sig. 

Så långt rör det sig om sätt att variera den vetenskapliga texten, 
att tillåta sig att närmast leka med språket och berättelsen. 
Hädanefter hämtas texterna från den renodlade populärveten-
skapens fält. 

Att se det stora i det lilla 
”Skriv konkret, använd exempel” är vanliga uppmaningar som 
popularisatorn möter. Det är naturligtvis goda råd, men ska 
texten bli mer än en berättelse kan man kanske snarare följa 
uppmaningen att se det stora i det lilla. Om inte dessa båda möts 
finns risken att det senare ledet i populärvetenskap inte uppnås. 
På så sätt rör det sig om vad som de tidigare nämnda student-
grupperna, naturvetare såväl som humanister, hade svårt för: att 
verkligen förena berättelse med analys. 

I Bilden av Sveriges historia. Fyrtio sätt att se på 1900-talet 
försökte jag och medförfattarna Marika Hedin och Åsa Linder-
borg att skriva texter som utgick från intressanta fotografier, 
kända som okända. Ett sådant angreppssätt ger en bra utgångs-
punkt för textens sammanbindning av det konkreta med det mer 
övergripande, men är förstås möjligt även om det rör sig om 
texter som inte illustreras.18 

Avsnittet med rubriken ”Adel + storfinans = sant” illustre-
rades med ett stiligt brudpar som steg ut från kyrkan. Syftet var 
att skildra hur traditionella aristokratiska släkter knöt banden 
med nyare finansiella företagarfamiljer. Bröllopet 1916 fick då bli 
utgångspunkt: 

Aftonbladet ägnade en notis, med rubriken ”Societetsbröllop 
idag”, åt vigseln i Skeppsholmskyrkan 1916. Nutida kvällstid-
ningar och kändispress skulle ha ägnat betydligt större utrymme 

                                                                               
18 Marika Hedin, Åsa Linderborg & Torbjörn Nilsson, Bilden av Sveriges 
historia. Fyrtio sätt att se på 1900-talet (Stockholm: Wahlström & Wid-
strand, 2005). Citat från s. 66. 
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åt evenemanget. Brudparet tillhörde gräddan av tidens sam-
hällselit. Hon, 22-åriga Andrea, var dotter till bankdirektör 
Marcus Wallenberg (”MW”, ”häradshövdingen”). Han, 23-årige 
Hakon, officerskamrat till brudens bror Jacob, tillhörde den 
grevliga ätten Mörner av Morlanda som i generationer ingått i 
samhällseliten. Att vigseln förrättades av hovpredikant Brun-
crona, brudens konfirmationspräst, och att flottans musikkår 
spelade gjorde också sitt till för att markera bröllopets status. 
Samma effekt hade de två hundra gästerna från regeringen, 
ämbetsmannavärlden, militären och näringslivet.  

Att två unga människor finner varandra är knappast ovanligt, 
men paret Andrea och Hakon kan också ses i ett historiskt och 
socialt perspektiv. Med bröllopet denna vårlördag förenades 
inte bara två människor eller två släkter, utan också två sam-
hällsklasser och två skeden i svensk historia: den traditionella 
adeln med sin storhetstid under 1600- och 1700-talens svenska 
militärstat och det nya industrisamhällets finansfurstar inom 
bankvärld och storföretag. 

Sedan fortsätter texten med att berätta om de två släkterna och 
vilken roll de haft i Sveriges historia. I samma bok finns ett av-
snitt om jordbrukets utveckling, ”Gammal och ung i Jordbruks-
Sverige”, vars inledande fotografi visar en äldre man och en liten 
pojke (så pass finklädd att vi diskuterade om han inte var en 
herrskapspojke). Tid och plats vet vi, och att mannen hette Fritz 
Billman, ingenting mer. Fotot är emellertid så charmigt att det 
fick bli utgångspunkt i en berättelse där de tvås liv vävdes in i 
jordbrukets förändring. Hur såg det ut när den gissningsvis drygt 
60-årige mannen föddes jämfört med när den lilla knatten nått 
samma ålder vid 1960-talets mitt? Och vilken roll hade barnen i 
jordbruket omkring 1918?19 

Att hitta lösningar – men för sent 
Hittills har exemplen varit sådana jag varit nöjd med, men så är 
det som alla vet inte alltid. Bristande fantasi gjorde att ett bra 
                                                                               
Ibid., s. 94-99. 
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tillfälle till att ladda mer spänning i texten gick förlorat i en arti-
kel publicerad i Presshistorisk Årsbok 1993. ”Skandalen Henning 
Hamilton – ett fall för 1800-talets press”.20 Ämnet var en typisk 
”spill-over” från avhandlingen publicerad året efter som handla-
de om Första kammarens roll i svensk politik under 1800-talets 
senare del. Den skandaliserade Hamilton förekom där flitigt.  

Skandalen var verkligen storslagen, den djupt konservative 
Henning Hamilton var en samhällets stöttepelare med följande 
meriter på sin cv: Ecklesiastikminister, talman i Första kamma-
ren, universitetskansler, ordförande i Enskilda banken (ur-
sprunget till SE-Banken), sekreterare i Svenska akademin samt 
godsägare. När det avslöjades att Hamilton förfalskat skuldsedlar 
för att rädda sin ekonomi som förstörts av spelmissbruk gick 
tryckpressarna varma. Särskilt politiska motståndare i den libe-
rala pressen tog tillfället i akt att lyfta individens beteende till ett 
samhällsperspektiv. Det visade falskheten i det konservativa talet 
om överhetens ansvar för samhället.  

Hamiltons fall var tacksamt, även om det förstås inte var 
okänt. Under arbetet slogs jag av vad som hände när Carl Jonas 
Love Almqvist flydde Sverige 1851, efter anklagelser om mord-
försök på en person han stod i skuld till. Här agerade pressen på 
ett liknande sätt, men ideologiskt omvänt. De konservativa ex-
cellerade i hån mot ”det-går-an-prästen”, vars brott kopplades 
till radikalism och liberalism i allmänhet.  

Misstaget – mitt, inte Hamiltons eller Almqvists – var att helt 
fantasilöst lägga till fallet Almqvist avslutningsvis i texten. Mycket 
bättre – insåg jag långt senare – hade varit att utgå från parallellen 
mellan dem och låta det genomsyra hela texten. På så sätt skulle 
den sammanhållande tråden bli starkare och texten mer livlig.  

Lärdomen blir att inte slaviskt följa den ursprungliga planen 
utan vara beredd att tänka om när nya möjligheter dyker upp. 
Det är väl en lärdom som gäller långt utanför populärvetenska-

                                                                               
20 Torbjörn Nilsson, ”Skandalen Henning Hamilton – ett fall för 1880-talets 
press”, Presshistorisk Tidskrift 1993, s. 16-31. 



 
 
T O R B J Ö R N  N I L S S O N  

 114 

pens område men med tanke på gestaltningens betydelse kanske 
särskilt just där. 

För högt pris? 
Om priset för popularisering är för högt har väl egentligen inget 
allmängiltigt svar. Det är enligt min mening absolut värt att sys-
sla med genren, men var går vår smärtgräns? Jag låter ett lånat 
exempel på vad som kan ske avsluta mina resonemang och frå-
gan om det är bra eller inte får avgöras av läsarna. 

I en anvisning till skribenter i Forskning & Framsteg 1993 
refereras vad den brittiske författaren G. K. Chesterton skrivit 
om vådan både av att tro för mycket om läsarens kunnande (vil-
ket gör texten alltför svår) och av att underskatta läsarens intel-
ligens (vilket gör texten naiv).21 Detta exemplifieras med en fors-
kare som skickat en artikel till en tidning med den minst sagt 
omständliga titeln: ”En undersökning av villkoren för den myken-
ska civilisationen under den heroiska epoken, med speciell hänsyn 
till kvinnornas ekonomiska och husliga funktioner före och efter 
den förmodade tiden för expeditionen till Troja”. Sannolikt 
ändrar journalisten till: ”Så här skötte Sköna Helena hushållet”. 

Genialiskt eller en huvudlös förenkling? 
 

                                                                               
21 Exemplet hämtat från Koskela, ”Vetenskap populärt – att göra det omöj-
liga möjligt?”, s. 51-57. 




