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ABSTRACT 
Albert Einstein published the English translation of Relativity: The Special and General Theory in the midst 

of two big events in 1920: the confirmation of the two theories of relativity and spacetime in 1919 and the 

Nobel prize in physics in 1921. The new global celebrity wanted to make the theories intelligible and 

readable for an international English-speaking audience, an audience that also included antagonistic 

scientists and even anti-Semites. The aim of this thesis is to do a rhetorical analysis of Einstein’s character, 

his ethos, in Relativity, with a specific focus on creation of credibility in regard to his historical context: 

scientific ideals, values and norms as well as the political and cultural tendencies in Europe during the early 

20th century. This was done firstly by identifying the implied auditor. Secondly, based on the material, I have 

identified three stereotypes or characters – the professional idealist, the mentor and the internationalist –  

which emphases different features and capacities that are crucial for the credibility of the text. Thirdly, by 

using these stereotypes and in regard to the specific historical context, I investigated how Einstein developed 

his primary ethos into a secondary ethos in the text. The rhetorical analysis of Einstein’s Relativity shows 

that his ethos stands in relation to the social and cultural perception of the virtuous epistemic scientist; to 

fight prejudices regarding being a Jewish-German theoretical physicist; and, noteworthy, a way to produce a 

well-needed international space – a crucial alternative to continue the positivistic knowledge production 

counter to the nationalistic project. 

 

Keywords: rhetoric of science, rhetoric of inquiry, ethos, prior and secondary ethos, implied auditor, Albert 

Einstein, special and general theory of relativity, science, theoretical physics, scientific ideal and norms, 

epistemic virtues, nationalism, anti-Semitism, genre, popular science, popularization. 
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INLEDNING 
 

 
Wherever I go and wherever I stay 
There’s always a picture of me on display. 
On top of the desk, or out in the hall, 
Tied round a neck, or hung on the wall. 
Women and men, they play a strange game, 
Asking, beseeching: “Please sign your name.” 
From the erudite fellow they brook not a quibble 
But firmly insist on a piece of his scribble. 
 
Sometimes, surrounded by all this good cheer, 
I’m puzzled by some of the things that I hear, 
And wonder, my mind for a moment not hazy, 
If I and not they could really be crazy.1 

 

– Albert Einstein (1920) 

 

 

I april år 1917 publicerades Albert Einsteins Über die spezielle und die allgemeine 

Relativitätstheorie.2 I denna populariserade version kunde en tysktalande publik för första gången 

läsa om den speciella och den allmänna relativitetsteorin i samma bok, och den gjorde snabbt succé 

i Tyskland.3 Läsaren fick ta del av en helt ny skildring av ett så kallat krökt universum, vars struktur 

beskrevs med hjälp av det Einstein kallar rumtiden. Einsteins nya teoribeskrivning kom således att 

skaka Isaac Newtons rådande beskrivning av den materiella verkligheten i grunden.4 Einsteins text 

var en rent teoretisk framställning av vår fysiska värld, men hans teorier skulle i framtiden ligga till 

grund för att bekräfta fundamentala kosmiska fenomen som svarta hål, gravitationsvågor och 

universums födelse.5 

 Einstein globala kändisskap dröjde däremot till år 1919. Även om hans arbete var högt aktat 

bland ämneskollegor redan innan bekräftelsen av rumtiden, sträckte sig inte hans rykte bortom det 

                                                
1Till Cornelia Wolff, Januari 1920 Albert Einstein, The Ultimate Quotable Einstein, red. Alice Calaprice & Freeman 
Dyson, Princeton: Princeton University Press 2010, s. 262. 
2 Den tyska originalutgåvans framgång resulterade i 14 utgåvor mellan åren 1917 och 1922. ”The Popular Book on 
Relativity”, The Collected Papers of Albert Einstein. Vol. 6: The Berlin years: writings, 1914-1917, John Stachel & 
Anne J. Kox (red.), Princeton: Princeton University Press 1996, s. 417. 
3 Thord Silverbark, Fysikens filosofi: diskussioner om Einstein, relativitetsteorin och kvantfysiken i Sverige 1910-1970, 
Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion 1999, s. 83. 
4 Isaac Newtons text Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica kom ut år 1687 i vilken han beskriver rörelselagar, 
klassisk mekanik och framförallt gravitationslagen. Med hjälp av dessa lagar förklarar han bland annat fallrörelsen och 
alla himlakroppars rörelse. George Smith, ”Isaac Newton”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta 
(red.), Stanford University, 2008, online ed., www.plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/newton/ (2018-03-20). 
5 Walter Isaacson, Einstein: His Life and Universe, New York: Simon & Schuster 2008, s. 220. 
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europeiska naturvetenskapliga fältet. Visserligen var han nominerad till Nobelpriset i fysik från och 

med år 1910, men det var inte förrän år 1921 som hans bedrifter ansågs värda utmärkelsen.6 

Einsteins teori kunde bekräftas tack vare de iakttagelser som astrofysikern Arthur Eddingtons 

forskningsgrupp gjorde under en solförmörkelse i maj år 1919. De slutsatser som Eddington drog av 

sina fynd omvandlande den tysk-judiska fysikprofessorn till ett globalt erkänt geni.7 

 När Royal Society presenterade bevisen för Einsteins rumtid i London den 6 november år 1919 

blev en engelsk översättning av Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie särskilt 

aktuell, och kort därefter publicerades också den engelska auktoriserade utgåvan Relativity: the 

Special and General Theory (nedan kallad Relativity).8 Från och med sommaren år 1920 kunde så 

även den engelskspråkiga världen läsa om Einsteins universum.9 Den historiska betydelsen av 

Einsteins publicering är svår att överskatta och den engelska översättningen kom att tryckas om fem 

gånger inom loppet av två år.10 Relativity har med andra ord haft ett stort genomslag, och min 

uppsats är ett försök att även ge texten den retoriska uppmärksamhet som den förtjänar. Genom att 

granska vetenskapskändisars retoriska strategier i text kan vi* få en bättre förståelse av hur 

vetenskaplig kunskapsproduktion är beroende av sin specifika tidsbundna publik och situation.11 

 

Att förstå ett geni 
Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie publicerades 16 månader efter att Einstein 

i november år 1915 presenterade den sista banbrytande pusselbiten som färdigställde den allmänna 

relativitetsteorin i föredraget ”Die Feldgleichungen Der Gravitation” (Gravitationens 

fältekvationer).12 I januari år 1916 bestämde sig Einstein för att även skriva en mer populariserad 

version. Han hävdade att ingen skulle förstå teorierna annars, ”hur enkelt det än må vara”.13 

Einstein hade i viss mån rätt: även fysikkollegorna hade till en början svårt att förstå rumtiden. En 

av Einsteins mer skeptiska kollegor närmade sig Eddington efter presentationen den 6 november 

                                                
6 Aant Eltzinga, ”Inledning”, i Albert Einstein, Den speciella och den allmänna relativitetsteorin, Göteborg: Daidalos 
1989, s. 18. 
7 Isaacson, s. 270, 281–282. 
8 Isaacson, s. 276. 
9 Isaacson, s. 267. 
10 Stachel & Kox, s. 417. 
11 *Jag kommer att använda pronomen ”vi” i uppsatsen och lånar Toril Mois motivering till varför: ”I just say ‘we’. The 
word has a bad reputation, for it is often taken to be inherently ‘exclusionary’. But ‘we’ can be used in myriad ways, 
and only few of those ways are objectionable. Ordinary language philosophy often talks about ‘what we should say’. 
The usual rejoinder is to reject the ‘we’ as normative, as an attempt to tell others what they must say. But this ‘we’ is 
neither an order not an empirical claim. It is, rather, an invitation to the reader to test something for herself, to see if she 
can see what I see. If she can’t, we can try to figure out why. The claims to ordinary language philosophy are invitations 
to a conversation, invitations to do philosophy together.” Toril Moi, Revolution of the Ordinary: Literary Studies After 
Wittgenstein, Austin, and Cavell, Chicago; London: The University of Chicago Press 2017, s. 18. 
12 Isaacson, s. 219. 
13 Min översättning. Einstein i brev till Michele Besso, 3 januari år 1916. ”Aber wenn ich es nicht thue, wird die 
Theorie nicht verstanden werden, so einfach sie im Grunde nun ist.” Stachel & Kox, s. 417. 
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och sa att det enbart kunde vara tre personer i världen som förstod Einstein. Eddington svarade 

skämtsamt: ”I’m just wondering who the third might be.”14 

 Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie var den främsta källan för att skriva 

populärvetenskapliga texter om teorin, vilken innebar att den engelska översättningens betydelse 

skulle komma att bli enorm. Översättningen underlättade för engelsktalande läsare både inom och 

utom akademin, framförallt för skrivandet av populärvetenskapliga artiklar. Engelskspråkiga 

journalister som intervjuade Einstein åren 1919–1921 hade haft svårigheter med att redogöra för 

teorierna. En journalist upplyste exempelvis sina läsare om att ”The Tribute regrets to inform its 

readers that it will be unable to present to them Einstein’s theory of relativity” och att “it was 

decided to confine the interview to other things”.15 Tack vare Relativity skapades nya möjligheter. 

 Precis som all annan vetenskaplig produktion var Einsteins publikationer en del av en 

samhällelig och tidsbunden kontext. När Relativity publicerades drabbades omvärlden av 

”Einsteinfeber”: Alla ville positionera sig för eller emot den nya beskrivningen av universum, vilket 

för Einstein var på gott och ont.16 Newtons säkerställda kosmiska ordning hade fått ge rum för 

någonting mer mystiskt och abstrakt, något som vissa ansåg provocerande.17 Det vetenskapliga 

idealet om experimentell och instrumentell fysik i kombination med europeiska akademikers 

”[påtagliga] oro för vetenskapens framtid” gjorde att skeptiska kollegor kunde gå så långt som att 

påstå att Einstein var metafysiker snarare än fysiker.18 

 Einstein nya ”kändisskap” provocerade även de antisemitiska rörelserna i Europa. Situationen 

påverkade Einstein på flera sätt, inte bara ifråga om var han höll föredrag, arbetade och 

publicerades utan även på vilket sätt han uttryckte sig i politiska, religiösa och vetenskapliga frågor 

– och att han gjorde det överhuvudtaget.19 Som en reaktion mot den växande antisemitismen 

identifierade sig Einstein alltmer med sitt judiska arv och i och med att hans berömmelse växte 

valde Einstein att aktivt stödja sionismens sak.20 Antisemitiska antagonister både inom och utom 

akademin menade att denna relativistiska ”judefysik” var en del av den judiska propaganda som tog 

mer och mer plats i samhället.21 Resultatet blev att den globala beundran som visades för Einstein 

stod i opposition till en motpositionering i form av såväl vetenskapliga motargument som 

                                                
14 Isaacson, s. 262. 
15 Isaacson, s. 297. 
16 Eltzinga, s. 7. 
17 Eltzinga, s. 10. 
18 Eltzinga, s. 21. 
19 Eltzinga, s. 19. 
20 Isaacson, s. 282. 
21 Isaacson, s. 270, 281–282. 
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antisemitiska personangrepp, där vetenskaplig antagonism inte nödvändigtvis behövde utesluta 

antisemitiska värderingar.22 

 Ur ett retoriskt perspektiv finns det många intressanta perspektiv som kan anläggas vid studiet av 

Relativity. Einsteins retoriska situation var komplex på grund av de olika ideologiska, etiska och 

mediala faktorer som påverkade både författarskapet och publiken. För att publiken skulle uppfatta 

Einsteins teorier som trovärdiga måste också Einstein själv uppfattas som trovärdig. Vad som 

uppfattas som trovärdigt i en specifik situation står i direkt relation till rådande kontextbundna ideal 

och normer. För att kunna övertyga måste Einstein därför förhålla sig till vad han uppfattade som 

publikens förståelsehorisont och ideal: Olika texter skrivs för olika läsekretsar, vilket betyder att 

genom att ha en specifik publik i åtanke kommer texten också formas efter denna föreställda publik. 

Det finns alltså mycket att hämta i Relativity än blott det teoretiska budskapet. I texten är det möjligt 

att urskilja en röst som talar till sina läsare som om de tillhör någonting utöver eller bortom 

nationella, ideologiska och religiösa kontexter, en röst som talar till ett globalt integrerat ”vi”. 

 Att popularisera relativitetsteorierna är i sig en svår uppgift, och genom den historiska 

situationen tillkommer en ytterligare komplexitet som ur ett retoriskt perspektiv är intressant att 

studera lite närmare. 

 

Syfte och frågeställning 
Forskare förhåller sig alltid i viss mån till en samhällelig och därmed tidsbunden kontext när de 

presenterar ny forskning. Det är i dessa typer av undersökningar som vi kan studera under vilka 

förutsättningar ny kunskap blir till samt hur vetenskapliga kunskaper och sanningar får fäste. 

Genom att anlägga ett retoriskt perspektiv på vetenskaplig kunskapsproduktion kan vi synliggöra 

relationerna mellan talaren, texten och publiken, och kan på så sätt belysa olika strategiska vägval 

som gjorts för att föra fram olika budskap i relation till retorns historiska och retoriska situation. 

Alltså finns det ett intresse av att undersöka de språkliga tekniker och strategier som Einstein nyttjar 

för att ge intryck av att vara en trovärdig och pålitlig person i relation till sin publik. Denna aktiva 

konstruktion av karaktärsdrag i förhållande till en retorisk situation kallas i klassisk retorisk teori för 

ethos. 

 Populärvetenskapen under tidigt 1900-tal skiljer sig från hur den praktiseras idag – både ifråga 

om dess former och dess föreställda läsare. Det påverkar inte bara språk och uttryck i Relativity utan 

även författarens pedagogiska ansats. Som litterär genre var populärvetenskapen en form av 

allmänbildning för fackmännen i samhället, ”skriven av experter för att upplysa kollegor”.23 

                                                
22 Eltzinga, s. 20–21. 
23 Idéhistorikern Thord Silverbark kallar detta i Fysikens filosofi för ”experternas populärvetenskap”. Silverbark, s. 68. 
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Populärvetenskapen hade även en påtaglig roll i konsolideringen av den tyska nationalstatens 

struktur och innehåll vilket kom att påverka allt ifrån den tyska medborgarens förståelse av sin 

kulturella historia till det moderna samhällets tekniska framgång. I relation till detta hade genren en 

helt annan typ av målbild i 1910-talets Tyskland än i dag. I praktiken följde även en normativ 

uppfattning av vem som hade kompetensen, men också intresset, att läsa och skriva god 

populärvetenskaplig och vetenskaplig text. Att undersöka just den populariserade versionen av 

teorin ger möjlighet att studera hur Einstein framställer sin argumentation i relation till en bredare 

och polariserad publik (som även inkluderar stora delar av akademin) i en specifik historisk kontext 

där Einsteins författarnamn knyts till såväl en positiv som en negativ förståelse. Syftet med min 

uppsats är att undersöka Relativity, en av de mest betydelsefulla populärvetenskapliga texterna från 

1900-talet, ur ett retoriskt perspektiv utifrån frågeställningen: Genom vilka retoriska grepp utmärks 

Einstein som trovärdig, det vill säga, hur konstruerar Einstein ethos i Relativity: the Special and 

General Theory? 

 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenterar jag först och främst vetenskapsretoriken som min teoretiska ingång till 

materialet. Jag kommer sedan att diskutera begreppet ethos och ett antal begrepp som är förbundna 

med detta: primär- och sekundärethos samt arête, eunoia och fronêsis. 

 

Vetenskapsretorik 
Syftet med denna uppsats är att studera en av de mest betydelsefulla populärvetenskapliga texterna 

från 1900-talet ur ett retoriskt perspektiv. De teoretiska perspektiv som anläggs i uppsatsen hämtas 

alltså från det fält som på engelska kallas rhetoric of science. Vetenskapsretoriken och dess olika 

perspektiv måste definieras och problematiseras eftersom fältet präglas av en specifik problematik 

gällande relationen retorik och vetenskap. Det finns nämligen en tradition att vetenskapliga texter 

inte hamnar inom ramen för retoriken, och där retorikens uppgift i frågan blir ifrågasatt. 

 Allen Harris inleder antologin Landmark Essays on Rhetoric of Science med att hävda att den 

retoriska dimensionen är oundviklig i vetenskaplig diskurs som inte uteslutande består av 

beräkningar eller kalkyler.24 Enligt Harris är kopplingen ofrånkomlig eftersom ”scientists argue, 

and their arguing is absolutely central to their success: science is rhetorical”.25 Vetenskapsretoriken 

är därför enligt Harris studiet av hur forskare argumenterar för eller emot olika påståenden: 

                                                
24 Randy Allen Harris, ”Introduction”, Landmark Essays on Rhetoric of Science: Case Studies, Randy Allen Harris 
(red.), New York: Routledge 1997, s. xiii. 
25 Harris, s. xi. 
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Rhetoric is the study and practice of suasion, per- or dis-, and suasion is the motive and the meat of all 

arguments. Science is the study of nature and practice of making knowledge about nature (or, in some 

extremely mechanic views, the practice of finding knowledge about nature). Rhetoric of science is 

simply, then, the study of how scientists persuade and dissuade each other and the rest of us about nature, 

— the study of how scientists argue in the making of knowledge.26 

 

Det här är, vid första anblick, en påfallande okomplicerad beskrivning av vetenskapsretorikens 

funktion och praktik. I retorikencyklopedierna antyds däremot att det vetenskapsretoriska projektet 

är mycket mer komplext. Där beskrivs ett uppdelat fält, en splittring som bygger på olika 

inställningar gällande fältets giltighet, funktion och praktik. Vetenskapsretorikens uppkomst 

sammankopplas huvudsakligen med vetenskapsfilosofen och fysikern Thomas Kuhns publikation 

The Structure of Scientific Revolutions från år 1962, men vetenskapsretorikens rötter går att spåra 

till ett flertal andra teoretiker och filosofer (se not 28).27 I Sourcebook on Rhetoric skriver James 

Jasinski inledningsvis att fältet går under två olika namn: rhetoric of inquiry och rhetoric of 

science.28 Han menar att vetenskapsretoriken skulle kunna ses som ett försök till att ompröva 

retorikens relation till den epistemologiska diskussionen om människans relation till kunskap, 

språk, diskurs och verklighet.29 Vetenskapsretoriken är enligt Jasinski resultatet av ett historiskt 

                                                
26 Harris, s. xii. 
27 Det kontroversiella med publikationen var att Kuhn motsatte sig den tidigare uppfattningen om att vetenskaplig 
kunskapsproduktion skulle vara kumulativ: att den hela tiden skulle bli bättre, mer kvalitativ och därigenom också 
berättigad en hegemonisk position i för hållande till andra kunskapspraktiker. Han menade istället att ett vetenskapligt 
paradigm hade tre olika faser – normalvetenskap, kris och vetenskaplig revolution – som under paradigmets utveckling 
avlöste varandra, och att det var krissituationernas övertygande (och därmed retoriska) natur som öppnade upp för att 
studera vetenskaplig diskurs. Kuhn skriver aldrig uttryckligen att retorik på något sätt skulle kunna vara det nödvändiga 
analysverktyget för att förstå den vetenskapliga diskursen. Kuhn menar att krisen startar, precis som i en politisk 
revolution, med en känsla, eller snarare en groende oro över att det existerande paradigmet har upphört att fungera. Han 
menar också att det alltid finns en kontextuell och social påverkan – både inom och utom paradigmet – som formar 
oenighetens riktning. Den oenighet som uppstår gällande paradigmets beståndsdelar skapar olika grupperingar mellan 
verksamma forskare och en process av övertygelse börjar. Paradigmets framtida riktning är beroende av majoritetens 
övertygelse eller tvivel rörande nya möjliga teorier; därför är krissituationen en basal förutsättning för den vetenskapliga 
revolutionen: när en teoretisk struktur överges och ersätts av en annan. Revolutionen sker som en tväromkastning, och 
det går inte längre att förena den tidigare uppfattningens resultat med den nya vetenskapliga strukturen. Nya paradigm 
kan enbart nås genom den diskurs som under krisens gång oundvikligen måste föras mellan paradigmets utövare, och då 
i form av en övertygande debatt mellan olika åsiktspositioner. Dessa diskurser överväger enligt Kuhn inte universella, 
mer sanna argument, utan snarare det mest övertygande och signifikanta i den historiska situationen. Därför finns det 
heller ingen egentlig hierarki mellan nya och gamla paradigm, inget paradigm är mer sant än något annat utan det är helt 
enkelt bättre på att övertyga om dess teoretiska möjligheter. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 
Chicago: The University of Chicago Press 2012. 
28 James Jasinski, ”Rhetoric of Inquiry”, Sourcebook on Rhetoric: Key Concepts in Contemporary Rhetorical Studies, 
London: Sage Publications 2001, s. 316. 
29 Det är intressant att Jasinski inte tillskriver fältet vetenskapsretorik till Kuhn utan betonar istället att 
vetenskapsretorikens rötter går att spåra till flera, vitt spridda tänkare (han nämner Friedrich Nietzsche, Martin 
Heidegger, Hans-Georg Gadamer, John Dewey, Michel Foucault, Jacques Derrida och Ludwig Wittgenstein), som med 
olika filosofiska ansatser avvisat jakten på certainty, eller visshet. Notera alltså att varken Thomas Kuhn eller Ludwik 
Fleck räknas upp i Jasinskis lista över vetenskapsretorikens rötter. Däremot använder sig Jasinski av Kuhns beskrivning 
av de vetenskapliga revolutionernas struktur för att definiera vad vetenskaplig praktik innebär. Se ”Introduction” punkt 
8 s. xxxi. Jasinski, s. 316-317. 
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mångdisciplinärt projekt som strävar efter att förstå och beskriva den vetenskapliga metoden, och 

som slutligen resulterat i studier av det specifika i alla dessa diskurser, nämligen språkbruket: 

 
Once we look through the important conceptual and epistemological issues that are at stake in the rhetoric 

of inquiry movement, what we find is a group of scholars devoted to the careful description and analysis 

of scientific and academic discourse.30 

 

Vetenskapsretoriken skulle därför kunna beskrivas som ett projekt vari forskare studerar den 

vetenskapliga diskursen med hjälp av retorisk analys.31 

 Retorikern Alan Gross delar upp vetenskapsretoriken i två delar, den konservativa och den 

radikala. Detta gör han för att kunna precisera och problematisera, vad han menar är, två skilda 

tillvägagångssätt som praktiseras inom fältet. 32 Dessa två kategorier av vetenskapsretorik ser jag 

som problematiska och jag kommer strax att återkomma till varför. Med utgångspunkt i Aristoteles 

inleder Gross uppslagsartikeln ”Rhetoric of Science” med att filosofen skulle motsätta sig 

vetenskapsretoriken: Den klassiska aristoteliska retoriken berör tidsbundna åsikter medan 

vetenskapen, ”den genuina kunskapen”, snarare skulle beskrivas som någonting tidlöst eftersom 

”science tells us about what always was and always will be”.33 Det är på grund av en sådan 

filosofisk förståelse av vetenskapen – föreställningen att viss kunskap är universell och atemporal – 

som en splittring uppstått inom fältet gällande vetenskapsretorikens praktik och funktion. Gross 

skriver att en del retorikforskare väljer att inte identifiera hela den språkliga processen i 

vetenskaplig diskurs som retorisk, även om deras eget intresseområde faktiskt innefattar att 

analysera vetenskaplig produktion ur ett retoriskt perspektiv.34 Han menar alltså att vissa retoriker 

uppfattar vetenskaplig diskurs som enbart övertygande kommunikation. Då tolkas de vetenskapliga 

yttrandena som redan sanna; sanna i den bemärkelsen att resultatet är vetenskapligt snarare än en 

del av den retoriska processen.35 Detta beskriver Gross som ett konservativt förhållningssätt till vad 

som är retoriskt eller inte i vetenskaplig kunskapsproduktion. Det finns däremot andra retoriker, 

                                                
30 Jasinski, s. 318. 
31 Jag vill tillägga att i svensk retorikforskning har vetenskapsretorik framförallt undersökts av filosofen och retorikern 
Mats Rosengren, som i sin Doxologi ifrågasätter kunskapsproduktionens förutsättningar. Mats Rosengren, Doxologi, 
Åstorp: Retorikförlaget 2008. 
32 Alan Gross, ”Rhetoric of Science”, Encyclopedia of Rhetoric and Composition: Communication From Ancient Times 
to the Information Age, Theresa Enos (red.), New York: Garland Publ.: Routledge 1996, s. 622.  
33 Gross, s. 622. 
34 ”The notion that these laws are, in any sense, inventions, especially rhetorical inventions, was bound to be 
controversial and certain to be resisted. On this issue, contemporary rhetoricians are divided. Some maintain their 
essential conservatism by dealing only with rhetoric of science policy, others by dealing with science as 
communication; only a few insist on radicalism, on dealing with scientific knowledge itself.” Gross, s. 622. 
35 De viktigaste konservativa ansatserna att kritisk granska vetenskaplig kommunikation har enligt Gross gjorts av John 
Angus Campbell, Charles Bazerman och Greg Myers. Jean Dietz Moss, Lawrence Prelli, Carolyn Miller, Leah 
Ceccarelli och Jeanne Fahnestock har också tillhandahållit betydelsefulla bidrag till fältet. Gross, s. 623. 
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mer radikala, som anser att allt innehållsligt i vetenskapliga texter kan detaljgranskas ur ett retoriskt 

perspektiv.36 Vad som sammanbinder den konservativa forskningen är synen på vetenskaplig 

kunskap: Deras inställning till fakta och sanning. Enligt Gross ser de retorik som ”shaping, not as 

creating knowledge”, och därför berör retoriken inte heller konstruktionen av fakta.37 Gross menar 

att de inte heller är intresserade av ”the actual question” – alltså frågan om huruvida vetenskap är 

universell eller politisk. Konservativa vetenskapsretoriker fokuserar alltså istället mer övergripande 

på hur retoriska tekniker och strategier brukas för att övertyga i vetenskaplig diskurs.38 

 Radikal vetenskapsretorik behöver enligt Gross inte skilja sig från den konservativa 

vetenskapsretorikens i metodologiskt avseende, även om de skiljer sig ifråga om synen på sanning 

och kunskapsproduktion så brukas fortfarande grundläggande aristotelisk teori och metod i 

analyserna.39 Radikal vetenskapsretorik anlägger främst två perspektiv som enligt Gross närmar sig 

den ”faktiska frågan” mer kvalitativt än den konservativa vetenskapsretoriken: Det feministiska 

perspektivet samt det epistemologiska perspektivet. 40 Feministiska och epistemologiska 

undersökningar av vetenskapen vill föra fram en mer mångfacetterad och problematisk bild av 

vetenskaplig produktion, alltså snarare som en i raden av olika rörelser än som den traditionellt mest 

signifikanta.41 

 Den kritik som vetenskapsretoriken främst har fått är kopplad till den artikel som Dilip 

Parameshwar Gaonkar skrev år 1997 om vetenskapsretorikens vara eller icke vara – en artikel som 

idag är näst intill kanoniserad inom fältet. Under rubriken ”Provocations: The Idea of Rhetoric in 

the Rhetoric of Science” angriper Gaonkar projektet. Han menar att den vetenskapsretoriska 

forskningen hittills inte alls har utförts väl. Gaonkar är tydlig: Vetenskapsretoriken har inte lyckats 

åstadkomma någonting som disciplinen Sociology of Scientific Knowledge inte redan har gjort, och 

då med ett mycket sämre resultat än vad sociologerna har kunnat erbjuda. Han menar att retoriker 

fortfarande undersöker och försöker klarlägga vad det ”retoriska” faktiskt innefattar, till skillnad 

från sociologerna, som redan har etablerat en avancerad och väl grundad förståelse av det ”sociala”: 

”The fact is that [Rhetoric of Science], like so many other research projects based on a revived 

interest in rhetoric, has stalled after a promising beginning.”42 För att fältet ska kunna visa dess 

möjliga potential (efter en trots allt lovande start) efterfrågar Gaonkar mer konkreta exempel på 
                                                
36 Gross, s. 623. 
37 Gross, s. 623. 
38 Gross, s. 624. 
39 Gross, s. 626. 
40 Gross, s. 624. 
41 Gross nämner Donna Haraway, Sandra Harding och Helen Longinos som betydelsefulla feministiska forskare. Gross 
låter Bruno Latour, Steve Woolgars och sig själv representera de epistemologiska bidragen till den radikala 
vetenskapsretoriken. Gross, s. 625. 
42  Dilip Parameshwar Gaonkar, ”Provocations: The Idea of Rhetoric in the Rhetoric of Science”, Rhetorical 
Hermeneutics: Invention and Interpretation in the Age of Science, Alan G. Gross & William M. Keith (red.), Albany: 
State University of New York Press 1997, s. 41. 
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analyser som inte bara tenderar till teoretisk abstraktion och globalisering.43 Han menar att det finns 

en samtida impuls att universalisera, att globalisera, retoriken för att nå erkännande. Idag kan allt 

hamna under retorikens lupp, och vetenskapsretoriken är ett resultat av denna impuls, som ”severely 

undermines rhetoric’s self-representation as a situated practical art” skriver han. För att det ska bli 

möjligt att bekräfta vetenskapsretorikens bidrag behövs, enligt Gaonkar, fler konkreta analyser i 

ämnet för att kunna se huruvida perspektivet verkligen fungerar vid undersökning av vetenskaplig 

diskurs.44 

 Gaonkars kritik är relevant, speciellt om vi tar en närmare titt på de namn som enligt Gross bör 

stå som exempel för god radikal vetenskapsretorik. Majoriteten av namnen som ska representera det 

radikala perspektivet ägnar sig inte åt retorisk forskning per se, utan anlägger främst feministiska, 

filosofiska eller sociologiska perspektiv. Vi måste här ställa oss frågan: Vad har då fältet 

vetenskapsretorik bidragit till? Även om nämnda teoretiker som Haraway och Latour bistått med 

betydelsefulla bidrag till diskussionen om (natur)vetenskaplig produktion och praktik så är det 

emellertid missvisande att skriva in deras prestationer i fältet vetenskapsretorik, som Gross gör.45 

 Jag ser god potential i att undersöka språkbruket i vetenskaplig diskurs ur ett retoriskt perspektiv. 

Det är trots allt vetenskapsretoriken som ger möjligheten att ur ett retoriskt perspektiv undersöka 

Einsteins förmåga att verka övertygande i Relativity. Men jag delar Gaonkars åsikt om att det är 

nödvändigt att producera fler konkreta och pragmatiska analyser för att kunna visa projektets 

potential istället för att söka legitimitet genom andra fälts undersökningar av vetenskaplig 

kunskapsproduktion.46 Vi bör lägga fokus på att lösa konkreta problem eller svara på specifika 

frågor som uppstått, snarare än att abstrahera och universalisera för att komma till botten med 

vetenskapsretorikens möjliga bruk – i vardagsfilosofins anda. 47  Det är viktigt att vi prövar 

disciplinära gränser, är öppna för interdisciplinära projekt men också att vi rannsakar de resultat 

som förs fram, bjuder in till samtal och reviderar: Vilka typer av kvaliteter har projektet? I dagsläget 

                                                
43 Gaonkar, s. 26. 
44 Gaonkar, s. 77. 
45 Det finns teoretiker inom fälten ”Sociology of Scientific Knowledge” (SSK) och ”Social, Technology and Society” 
(STS) som faktiskt har använt retorisk metodologi i sina analyser, men fortfarande med syftet att förstå det ”sociala” i 
(natur)vetenskapsproduktionen, inte det ”retoriska”. Detta tar varken Gross eller andra retorikencyklopedier upp för att 
problematisera den radikala vetenskapsretoriken. Exempel på detta är bland annat Martin Kusch, Psychologism: A Case 
Study in the Sociology of Philosophical Knowledge, London: Routledge 2005 och Michael A. Overington, ”The 
Scientific Community as Audience: Toward a Rhetorical Analysis of Science”, Philosophy och Rhetoric vol 10, 1977:3, 
s. 143–164. 
46 Här används termen ”pragmatisk” i meningen praktisk nytta, resultat och syfte snarare än pragmatiken som del av 
lingvistiken. 
47 För en likartad diskussion se Toril Moi om vardagsspråkfilosofi: “There will always be exceptions, different 
examples, different ways of concepts, and theory […] The question is what such exceptions mean, what (if anything) 
they change in the original analysis. It is not enough just to mention different examples. New examples are invitations 
to further analysis. Philosophy begins when we realize that your examples vie with mine. Then our task is to get clear 
on what the new examples imply; how or weather they affect the analysis of the old ones; what zones of agreement and 
disagreement they help us to outline.” Moi, s. 92. 
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har jag svårt att se att vetenskapsretorikens förgreningar, den konservativa och den radikala, har en 

nyttig funktion eftersom kategorierna till viss del saknar representation av retoriska bidrag. Detta 

gör det svårt för mig att skriva in mig i det vetenskapsretoriska fältet genom dessa kategorier, trots 

att kategorierna har fått ett visst genomslag inom fältet. Jag kommer istället att utgå från ett bredare 

vetenskapsretoriskt teoretiskt perspektiv utan att definiera mitt arbete efter Gross kategorisering. 

 

Ethos 
I uppsatsen vill jag ta reda på vilka retoriska grepp som Einstein använder sig av för att konstruera 

ethos i Relativity. Enligt klassisk retorisk teori är ethos en aktiv konstruktion av en viss diskursiv 

karaktär som görs i relation till en specifik retorisk situation och publik. Aristoteles skriver i 

Retoriken att retorns förmåga att övertyga är beroende av hennes karaktär och hur väl karaktären 

anpassas efter den specifika retoriska situationen.48 Det är ”när talet framförs på ett sådant sätt att 

talaren framstår som trovärdig” som övertygelse är möjligt, något som ”bör åstadkommas genom 

talet, och inte genom förutfattade meningar om hur talaren är.”49 Ethos i den aristoteliska teorin 

handlar alltså helt och hållet om de tekniker som retorn använder för att framstå som trovärdig i den 

specifika situationen – inte vilket slags trovärdighet som talaren äger ”innan” texten kommuniceras 

till mottagaren. Det finns många skilda användningar av begreppet ethos (både inom och utom det 

retoriska fältet) men ursprungligen har begreppet, inom ramen för retoriken hos Aristoteles, 

inneburit den karaktär som skapas diskursivt: Den moraliska karaktär som porträtteras av talaren i 

talet eller texten.50 För att komma underfund med hur Einsteins konstruerar sitt ethos för att 

upplevas som trovärdig i Relativity räcker inte den klassiskt retoriska definitionen för att komma åt 

alla de dimensioner som jag hoppas kunna belysa i min analys. 

 Enligt Aristoteles är ethos, som tidigare nämnts, begränsat till den specifika retoriska situationen. 

Det är genom talet som ethos kan åstadkommas och därigenom utesluter han tidigare erfarenheter 

och upplevelser som publiken kan ha av retorn. Det finns olika förklaringar till varför Aristoteles 

begränsar ethos till talet i sig:  

 
[…] the speaker’s moral character is to be constructed within (and solely by means of) the speech itself, 

apart from the speaker’s previous reputation or prior acquaintance with the audience; otherwise […] ‘the 

authority of the speaker would be analogous to the role of a witness and would thus be atechnos, 

something not created but used’.51 

                                                
48 Jag kommer främst att använda mig av Johanna Akujärvis översättning av Aristoteles retoriska begrepp. Aristoteles, 
Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, 1.2-3;1356a. 
49 Aristoteles, 1.2-4;1356a. 
50 ”Ethos”, Walter Jens, Wilfried Barner, & Gert Ueding (red.), Historisches Wörterbuch der Rhetorik: Band 2 Bie-Eu, 
Tübingen: Niemeyer 1992, sp. 1516-1517. 
51 Thomas O. Sloane, ”Ethos”, Encyclopedia of Rhetoric, Oxford; New York: Oxford University Press 2001, s. 266. 
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Denna förklaring utgår ifrån att Aristoteles identifierar retoriken som en konst med tillhörande 

övertygelsemedel (pisteis entechnoi) som ska skapas genom logos med hjälp av retorikens konst.52 

Pisteis atechnoi, övertygelsemedel som inte tillhör konsten, kan nämligen inte tillhandahållas av 

retorn eftersom de finns sedan tidigare – de existerar redan på förhand i form av exempelvis 

vittnesmål eller kontrakt – och att ta fram dem är inte retorikens funktion.53 Retoriken ”är en 

förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande” 

där ethos effekt på publiken är möjlig genom pisteis entechnoi, konstens övertygelsemedel, 

någonting som specifikt har skapats eller uppfattas som övertygande i den retoriska situationen.54 

Den effekt som uppstår genom talet är separerad från retorns tidigare erfarenheter, härkomst eller 

sociala situation eftersom dessa aspekter av retorn finns sedan tidigare. De kan därigenom inte 

heller återskapas inom ramen för talet.55 

 Den klassiskt retoriska förståelsen av ethos skulle alltså utesluta flera aspekter av publikens 

helhetsuppfattning av retorn som jag anser väsentliga för att analysera ethoskonstruktion, bland 

annan gällande hur Einsteins samtids polariserade uppfattning av honom som person kan ha 

påverkat konstruktionen av ethos i Relativity. För att vi ska kunna förstå hur ethos konstrueras i 

relation till dessa aspekter behövs en vidareutveckling av begreppet som innefattar en förståelse av 

hur talarens eller författarens rykte och sociala ställning, beroende av bland annat tidigare 

publiceringar och media, kan påverka konstruktionen av ethos. 

 

Primär- och sekundärethos 
Ruth Amossy vill i artikeln ”Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, 

Sociology” förena perspektiv från sociologi, pragmatik och retorik för att med ett nytt, mer 

mångfacetterat grepp kunna beskriva hur bland annat sociala omständigheter och maktrelationer 

påverkar retorns ethos ”utifrån”. Hon introducerar därigenom begreppen primärethos och 

sekundärethos. 

 Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus teori om hur en möjlig ”diskursiv effekt” faktiskt är 

beroende av talarens auktoritet och hennes sociala, institutionella position vill Amossy 

problematisera den klassiska aristoteliska retorikens inställning till vad som anses påverka retorns 

                                                
52 För en diskussion om översättningen övertygelsemedel se Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, reviderad 2 
upplaga, Lund: Studentlitteratur 2016, s. 74–78. Aristoteles, 1.2-2;1356a. 
53 Sloane 2001, s. 266. 
54 Aristoteles, 1.2–1;1356a. 
55 Sloane 2001, s. 266. 
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ethoskonstruktion. 56 Hon ställer sig följande frågor: “Is the power of speech, bound up with the 

authority and credibility of the orator, an integral dimension of verbal exchange? Should ethos be 

considered as a purely language-related construction or as an institutional position?”57 Amossy 

problematiserar maktförhållandet mellan retorn och publiken och menar att vi inte kan bortse från 

de sociala positioner som deltagarna har i sammanhanget när vi studerar eller deltar i någon form av 

språkligt utbyte.58 

 Den moderna retorikens förståelse av förhållandet mellan retor, publik och retorisk situation 

grundar sig självfallet i den klassiska retoriken även om begrepp har problematiserats och 

vidareutvecklats till att inkludera fler kontextuella aspekter av språkliga utbyten. Retorik kan, menar 

Amossy, istället beskrivas som sådant språk som riktar sig till en specifik publik med utgångspunkt 

i ”what is accepted, on what is recognised as true, as normal, as believable, as valid: through that it 

becomes anchored in what is social [sic], the characterization of which will depend on the nature of 

the audience.” 59  Retorn bygger sitt ethos på en representation av kollektiva och generella 

värderingar, kopplade till den specifika retoriska situationen. Med andra ord: Ethos konstrueras 

alltid med utgångspunkt i de värderingar och försanthållanden som talaren förväntar sig att talet 

eller textens mottagare har i den givna situationen. 

 Därför måste retorn i sin konstruktion av ethos förhålla sig till de generella värderingar som den 

föreställda publiken har i den specifika retoriska situationen, speciellt om retorn är en välkänd 

person, menar Amossy.60 

 
If the man or the woman is a well-known personality, he or she will be perceived through the public 

image created by the media. Sociological and semiological practices generally define the stereotype in 

terms of attribution: one attaches to a category—the Scotsman, the bourgeois, the housewife—a set of 

ready-made predicates.61 

 

Eller för Einsteins del: ett geni, en vetenskapsman eller en ”judefysiker”. Det som skildras är en 

form av stereotypisering med utgångspunkt i ett slags schema som skapas i just denna kulturella och 

historiska situation, en form av kulturell representation, som vi alla bedöms och uppfattas utefter.62 

 Amossy menar att det är just detta som inte går att utesluta när vi diskuterar ethoskonstruktion, 

dessa ”kategorier” eller ”stereotyper” är en del av individens förnimmelse av samhällets olika 

                                                
56 Ruth Amossy, ”Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology”, Poetics Today vol. 22, 
2001:1, s. 1. 
57 Amossy, s. 2. 
58 Amossy, s. 3. 
59 Amossy, s. 5. 
60 Amossy, s. 7. 
61 Amossy, s. 7. 
62 Amossy, s. 8. 
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deltagare, vilket gör att retorn kommer att förhålla sig till dessa schabloner när hon konstruerar sitt 

ethos: 

 
A concrete individual is thus perceived and evaluated as a function of the preconstructed model diffused 

by the community of the category in which they place that individual. […] In argumentation perspective, 

the stereotype allows the speaker to make hypotheses about the modes of reasoning and the sets of values 

and beliefs characteristic of a group. Speakers cannot picture their interlocutors unless they attach them to 

a category which is social, ethnic, political, or the like.63 

 

Begreppen primärethos och sekundärethos (ibland hänvisat till som diskursivt ethos) gör det möjligt 

att studera hur retorn förhåller sig till detta kontextuella och socio-kulturella schema, vilket ger oss 

ytterligare aspekter att förhålla oss till när vi försöker förstå Einsteins ethoskonstruktion. Det är 

nämligen förhållandet mellan primärethos och sekundärethos, som skapar en vidare dimension av 

ethos och låter oss inkludera betydelsefulla aspekter av Einsteins produktion och samtid: “It is thus 

important to see how the prior ethos, and the discursive ethos that integrates and reworks it, are 

related to the authority derived from an exterior institutional status.”64 Primärethos står alltid i 

relation till hur samhället uppfattar olika sociala och kulturella attribut, något som retorn uppfattar 

och förhåller sig till beroende på samhällets värderingar, något som påverkar hur publiken uppfattar 

sekundärethos genom det förbättrings-, eller förstärkningsarbete som gjort av primärethos i den 

retoriska situationen. 

 Det är intressant att ställa Einsteins sekundärethos i relation till hans primärethos på grund av 

hans radikalt förändrade position och situation i samhället efter bekräftelsen av relativitetsteorierna 

år 1919. Precis som Amossy skriver är alltså den samtida uppfattningen av en välkänd person en del 

av en diskurs där generaliserande representationer traderas och associeras med bilden av retorn, 

något som också påverkar hur retorn upplever sin publik: 
 

Taking into account the prior ethos of the speaker as a representation anchored in familiar stereotypes 

allows for a better understanding of the strategies deployed in the discourse to consolidate or improve the 

orator’s image of self. It demonstrates that as a verbal construction ethos has an intrinsic social 

dimension. Its power partly depends on the prestige of the social representation it succeeds in 

exemplifying.65 

 

Det bör dock poängteras att detta inte nödvändigtvis behöver innebära att en retor hanterar den 

sociala dimensionen av ethos genom att vara inställsam. Det intressanta blir istället att undersöka 

                                                
63 Amossy, s. 7–8. 
64 Amossy, s. 9. 
65 Amossy, s. 8–9. 



  17 

hur Einstein försöker förbättra eller förstärka sitt primärethos för att sekundärethos ska uppfattas 

övertygande i relation till publiken. I avsnittet ”Den föreställda publiken” här nedan kommer detta 

diskuteras ytterligare, men först ska vi närma oss tre ytterligare begrepp som är förbundna med den 

klassiska retorikens ethosbegrepp: arête, eunoia och fronêsis. 

 

Arête, eunoia och fronêsis 
Aristoteles menar att det finns tre orsaker till att en talare kan uppfattas som ”trovärdig i åhörarnas 

ögon”, och dessa avgörs av hur väl talaren anpassar sin karaktär (ethos) efter publikens uppfattning 

av dygdighet (arête), välvilja (eunoia) och praktisk kunskap (fronêsis).66 ”Hur man kan framstå som 

förnuftig och redbar, måste bestämmas utifrån de definitioner som gjordes av dygderna. Antingen 

man framställer någon annan eller sig själv som sådan människa utgår man från detsamma.”67 Med 

hjälp av begreppen arête, eunoia och fronêsis kommer vi åt fler dimensioner av hur ethos 

konstrueras i relation till publiken. Dessa tre kvaliteter eller egenskaper finns hos entechnoi ethos: 

Kvaliteter som publiken främst ”litar på” utöver logisk demonstration.68 

 Även om jag sympatiserar med Amossys problematisering av det aristoteliska ethosbegreppet 

menar jag att uppdelningen av ethos i dessa tre aspekter ger oss möjlighet att mer detaljerat studera 

retorns förbättring eller förstärkning av primärethos i relation till publiken för att verka trovärdig: 

Hur visar hon dygdighet, välvilja och praktisk kunskap?69 Ethoskonstruktion är (som vi bland annat 

förstått med hjälp av Amossy) mycket mer än att anpassa sina mest märkbara karaktärsdrag efter 

den specifika publiken på ett trovärdig sätt; flera olika komponenter spelar roll när karaktärsdrag 

explicit och implicit ska verka övertygande, komponenter som tar sig i uttryck på olika, ibland 

ambivalenta, vis. Genom att dela upp vår undersökning av ethos i dessa tre ”egenskaper” eller 

”kvaliteter” kan vi precisera hur retorn, i sin konstruktion av ethos, finner passande argument för 

den specifika publiken med mycket mer djupgående verktyg än att, i den breda bemärkelsen, enbart 

förhålla oss till kontextuella, situerade dygder.70 I förhållande till primär- och sekundärethos kan 

dessa tre begrepp ställas i relation till varandra för att belysa samverkan mellan olika inslag i texten, 

likaså definiera hur konstruktionen av ethos balanseras mellan dessa tre orsaker. Arête, eunoia och 

fronêsis är därför fortfarande goda verktyg i arbetet att undersöka språkliga tekniker och tendenser. 

Genom att granska dessa aspekter i texten kommer vi att kunna se vilka som inkluderas i den 

föreställda publiken. 

                                                
66 Aristoteles, 2.1-6;1378a. 
67 Aristoteles, 2.1-7;1378a. 
68 Sloane 2001, s. 266. 
69 Dygdighet (arête), välvilja (eunoia) och praktisk kunskap (fronêsis). Jens, Barner, & Ueding, sp. 1517. 
70 Sloane 2001, s. 266. 
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 Aristoteles hänför begreppet arête främst till retorns dygdiga karaktär. Bedömningen av huruvida 

retorns moraliska eller goda karaktärsdrag har haft effekt tillhör som sagt inte retorn, utan publiken. 

Retorn måste enligt Aristoteles, med hjälp av sin goda förståelse av den mänskliga naturen, 

uppskatta vad för typ av karaktärsdrag som kan verka dygdiga och därigenom också övertygande 

för den specifika grupp hon har i åtanke.71 Och eftersom “retoriken är till för bedömning (krisis) 

[…] är det nödvändigt att inte se endast till att talet är bevisande och trovärdigt utan att också 

framställa sig själv på ett visst sätt” i förhållande till den specifika grupp åhörares uppfattning av 

goda, dygdiga karaktärsdrag.72 Med hjälp av det här begreppet kan jag mer konkret synliggöra vilka 

dygdiga karaktärsdrag som retorn vill förstärka för att verka övertygande. 

 Så är även fallet med eunoia: För att kunna förmedla välvilja på ett övertygande sätt måste retorn 

förhålla sig till de specifika åhörarnas uppfattning av vad välvilja innebär. Begreppet ”requires that 

speakers ‘identify with the audience, holding some of their basic aspirations, speaking their 

language, and if necessary, sharing and affirming their prejudices’”.73 Den välvilja som är riktad till 

publiken är därmed, även den, beroende av hur väl publiken uppfattar och uppskattar retorns 

framställning. Genom att nyttja det här begreppet kan jag, precis som med arête, synliggöra vilka 

välvilliga karaktärsdrag som retorn vill förstärka för att verka övertygande. 

 Fronêsis innebär praktisk kunskap som, likt arête och eunoia, är beroende av hur publiken 

uppfattar framställningen i den specifika retoriska situationen.74 När fronêsis konstrueras väl kan 

den ”in its most expansive context, combine elements of wisdom, knowledge, virtue, and decorum 

or property.”75 Det är ett begrepp som innefattar fyra olika element av kunskap – vishet, kunskap, 

dygdighet och anständiga egenskaper – som retorn kan tyckas besitta genom att visa fronêsis. 

Genom att använda begreppet i min analys kan jag synliggöra hur retorn vill förstärka karaktärsdrag 

som signalerar dessa fyra olika element av kunskap – vishet, kunskap, dygdighet och anständiga 

egenskaper – för att verka övertygande. Vinsten ligger i hur arête, eunoia och fronêsis tillsammans 

kan hjälpa mig att nyansera men också problematisera Einsteins ethoskonstruktion. 

 Men även om detta vid första ögonkastet verkar täcka det mesta av vad kunskap skulle kunna 

vara är det faktiskt ett avgränsat begrepp hos Aristoteles, något som har att göra med det som 

nämnts tidigare här ovan: nämligen skillnaden mellan entechnos och atechnos, och vad som 

Aristoteles menar är retorikens förmåga. Det är också på grund av detta som en del av 

                                                
71 Den mänskliga naturen är för Aristoteles ”knowable, reducible to a range of types, and manipulable by discourse.” 
Nan Johnson, ”Ethos”, Encyclopedia of Rhetoric and Composition: Communication From Ancient Times to the 
Information Age, Theresa Enos (red), New York: Garland Publ.: Routledge 1996, s. 243, 276. 
72 Aristoteles, 2.1–2;1378a. 
73 Sloane, 2001, s. 266. 
74 Thomas O. Sloane, ”Phronêsis”, Encyclopedia of Rhetoric, Thomas O. Sloane (red.), Oxford; New York: Oxford 
University Press 2001b, s. 601. 
75 Sloane 2001b, s. 601. 
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vetenskapsretorikens problematik väcks till liv igen. Retoriken är inte ”en vetenskap (episteme) om 

hur något specifikt är [min kursivering], utan en förmåga (dynamis) att skaffa argument”.76 Detta 

innebär att även om fronêsis refereras till som den intellektuella dygden där bedömning av ”proper 

positioning and practice of all other excellences or virtues” och ”the importance of phronësis cannot 

be overestimated”, så inkluderas inte episteme i den aristoteliska uppfattningen av begreppet.77 

Sanningen (aletheia) om naturen och objektiv eller evig kunskap (episteme) om naturen kan enligt 

Aristoteles varken ”skapas” eller ”uppfattas” med hjälp av retorikens förmåga i den retoriska 

situationen. De är därför inte heller möjliga kvaliteter som retorn kan äga genom fronêsis.78 

 Går det då att studera hur fronêsis tar sig i uttryck i Einsteins ethos i Relativity trots att den är en 

vetenskaplig text? Jag vill hävda det. Vetenskapsretoriken problematiserar och prövar den möjliga 

potential som retorisk metodologi och teori kan ha vid analys av vetenskaplig text, något som vi 

diskuterat tidigare, i avsnittet ”Vetenskapsretorik”. Med ett modernt vetenskapsretoriskt perspektiv 

är utgångspunkten skild från Aristoteles uppfattning om retorikens funktion och position, vilket 

också innebär att begreppen kommer att användas på ett annat sätt än vad Aristoteles ansåg vara 

möjligt. Jag söker ett begrepp som betonar Einsteins möjliga framställning av bland annat 

vetenskaplig kompetens, erfarenhet och andra anständiga egenskaper för att verka trovärdig, och 

fronêsis kan vara just det begrepp som ger möjlighet att mer djupgående precisera olika 

karaktärsdrag i Relativity. 

 

Den föreställda publiken 
Jag har tidigare i uppsatsen nämnt att Einsteins konstruktion av ethos är sammanlänkad med hur 

han uppfattar sin publik. Hur dessa samband ser ut beskrivs på olika sätt inom retorikteori. Jag 

kommer först att redogöra för tre olika förståelser av relationen mellan retor och publik för att 

slutligen presentera det publikbegrepp min uppsats kommer att utgå ifrån. 

 Ibland betecknas publikens generella åsikt i en specifik retorisk situation med begreppet doxa. 

Som bland annat Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca påpekat är det nödvändigt för varje 

retor att skapa sig en förståelse av publikens allmänna uppfattning (doxa) i den specifika retoriska 

situationen.79 Perelman och Olbrechts-Tyteca utgångspunkt är – liksom Amossys vars tankar på 

många sätt kan ses som vidareutvecklingar av Perelmans och Olbrecht-Tytecas – att de personer 

som retorn adresserar är av stor vikt för talets utformning. De menar att det är detta som retoriken 

                                                
76 Aristoteles, 1.2–7;1356b. 
77 Detta eftersom retorik enligt Aristoteles just är en förmåga att presentera sannolika och situerade argument inom 
ständigt föränderliga och sociala angelägenheter snarare än förmågan att finna oföränderliga sanningar. Sloane, 
”Phronêsis”, s. 265. Citat hämtade från Sloane, ”Phronêsis”, s. 601. 
78 Werner Marx, The Meaning of Aristotle’s ‘Ontology’, Dordrecht: Springer Netherlands 1954, s. 10, 16. 
79 Aristoteles, 2.15-21;1391b. 
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egentligen syftar till: ”we consider it preferable to define an audience, for the purposes of rhetoric, 

as the ensemble of those whom the speaker wishes to influence by his argumentation.”80 Under 

produktionen av en text har varje retor en viss publik i åtanke, en publik som är systematiskt 

konstruerad och passande för situationen.81 Det innebär att den publik som retorn förhåller sig till 

inte nödvändigtvis behöver vara den grupp som faktiskt läser texten utan snarare är det de personer 

som retorn främst önskar övertyga. Som en konsekvens av detta bör retorn inte fokusera på vad hon 

ser som sant eller viktigt utan bör istället förhålla sig till vilka åsikter publiken besitter för att kunna 

finna passande argument.82 Det är inte retorns karaktär som är det mest väsentliga menar Perelman 

och Olbrechts-Tyteca. De menar snarare att det är anpassningen till vad de kallar auditoriets, alltså 

publikens värderingar, i relation till dess specifika sociala kontext som är viktigast för retorn.83 

 En annan framträdande modern teori om retorns och publikens relation återfinns i Kenneth 

Burkes A Rhetoric of Motives. Burke vill betona identifikationen som kan uppstå mellan retor och 

publik, samt även mellan skilda individer i ett auditorium. Identifikationen som uppstår hos de olika 

parterna i ett auditorium motverkar den möjliga delning som annars kan finnas i gruppen.84 

Begreppet gör det möjligt att syna en samling åhörare på flera nivåer vilket genererar en mer 

komplex förståelse av deltagarna. Deltagarnas olika individuella, lokalt förankrade motiv, eller 

preferenser – ”an indivudual locus of motives” – går att synliggöra i relation till resterande åhörare, 

och då på grund av Burkes teoretiska förståelse av auditoriet.85 En publik kan vara enad och 

splittrad samtidigt menar Burke, och ger därmed analytikern ett begrepp som både undviker idéen 

om en massa samtidigt som det preciserar hur samlingen åhörare kan ha en polariserad 

förståelsehorisont men fortfarande enas genom sin identifikation i en viss fråga eller kring vissa 

sakskäl.86 

 Mitt arbete behöver ett teoretiskt perspektiv som inriktar sig på vad som uppstår i texten i sig och 

lägger fokus på hur retorn Einstein konstruerar sitt ethos med utgångspunkt i hans samtida kontext 
                                                
80 Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, Notre Dame; London: 
University of Notre Dame Press 1971, s. 19. 
81 Perelman & Olbrechts-Tyteca, s. 19. 
82 Perelman & Olbrechts-Tyteca, s. 23–24. 
83 Retorn kan vända sig till det universella auditoriet, med syftet att övertyga en så stor del av den globala 
mänskligheten som möjligt, om de presenterade argumentens karaktär syftar till att vara absoluta och tidlöst giltiga, 
oberoende av lokala och historiska osäkerheter. Det går även att vända sig till det partikulära eller specialiserade 
auditoriet, där syftet snarare är att övertala än att övertyga, och då till lokala sammanställningar av människor där det 
universella anspråket inte är nödvändigt för att övertala dem. Auditoriet är inte en reell publik utan det är en 
föreställning av publiken som retorn förhåller sig till när hon skriver sin text eller sitt tal. Därigenom är det 
specialiserade auditoriet retorns idé om en samling åhörare med specifika förkunskaper eller fördomar, medan det 
universella auditoriet är retorns idé om eller förståelse av vad förnuftiga människor skulle anse som övertygande. För 
mer läsning se specifikt Mats Rosengrens inledningskapitlet ”Återkomst och Transformation – Perelmans Nya Retorik” 
i Chaïm Perelman, Retorikens imperium, övers. Mats Rosengren, Ödåkra: Retorikförlaget 2013. Perelman & Olbrechts-
Tyteca, s. 20, 32. 
84 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, Berkeley: University of California Press 1969, s. 22. 
85 Burke, s. 21. 
86 Burke, s. 21. 
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snarare än genom en konkret relation till den reella publiken. För att kunna analysera olika aspekter 

av hur Einstein konstruerar sin karaktär i Relativity behöver jag studera möjliga karaktäristiska 

”spår” som kan framträda i textens konkreta utformning eller struktur. Ur ett retoriskt perspektiv är 

de moraliska och etiska karaktärsdragen i en text således sammankopplade med retorns ethos och 

hur trovärdighet etableras. Edwin Black presenterar ett användbart perspektiv i ”The Second 

Persona”: Han fokuserar på en implied auditor, en föreställd publik, snarare än en reell publik.87 

Black menar att språket har en symptomatisk funktion och att olika diskurser innehåller olika 

karakteriserade tecken.88 Detta innebär att en diskurs innehåller specifika drag som i sin tur 

innehåller olika karakteriserande tecken specifika för personen i fråga som bidragit till diskursen.89 

 För att på ett så skickligt sätt som möjligt kunna förtydliga de framträdande och specifikt 

individuella dimensionerna i en diskurs vill Black uppmuntra analytikern till ett annat perspektiv än 

de, av Black kallade, nyaristoteliska perspektiven. Eftersom det är mycket svårt att finna direkta 

beskrivningar av en publik i sin helhet vill Black att vi istället ska söka den föreställda publiken 

genom så kallade tokens, de bevis eller tecken som retorn lämnar efter sig.90 Black menar att även 

ett till synes neutralt anspråk kan ha tokens som för med sig eller avslöjar olika ideologiska 

tendenser i en diskurs.91 Genom att flytta fokus från relationen mellan diskurs och reell publik och 

istället fokusera på diskursen i sig kan analytikern utvinna vilken typ av publik som texten 

implicerar och därigenom också uppfatta ideologiska tendenser hos texten: ”[...] most likely 

evidence available will be in the forms of stylistic tokens”.92 

 Med hjälp av Blacks implied auditor kan jag studera Einsteins text och dess tokens utan att 

nödvändigtvis hävda att Einstein hela tiden skulle ha tagit hänsyn till sin reella publik. Black är mer 

användbar för mig än Perelman, Olbrechts-Tyteca och Burke på grund av hur han betonar 

analytikerns roll: “The critic can see in the auditor implied by a discourse a model of what the 

rhetor would have his real auditor become.”93 Detta innebär att det är analytikerns uppgift att 

synliggöra ideologiska aspekter av texten som är riktade till den föreställda publiken, vilket i 

förlängningen ger oss möjlighet att förstå hur Einsteins ethos är konstruerat i relation till detta och 

den samtida kontexten. 

 

 

                                                
87 I analysen kommer jag att variera mig mellan ordvalen föreställd publik, föreställd åhörare och föreställd läsare. 
Edwin Black, ”The Second Persona”, Quarterly Journal of Speech vol. 56, 1970:2, s. 112. 
88 Black, s. 110. 
89 Black, s. 110. 
90 Black, s. 111. 
91 Black, s. 112. 
92 Black, s. 112. 
93 Black, s. 113. 
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Material 
Jag har valt att analysera den engelska översättningen av Über die spezielle und die allgemeine 

Relativitätstheorie på grund av att den gavs ut i samband med två betydelsefulla händelser: 

bekräftelsen av rumtiden år 1919 samt utdelningen av Nobelpriset år 1921. Den engelska utgåvan 

har större internationell spridning än den tyska utgåvan, och denna aktiva omskrivning av innehållet 

för att passa en större engelsktalande polariserad publik gör att Relativity otvivelaktigt är intressant 

att analysera ur ett retoriskt perspektiv. 

 Mitt analysmaterial i den här uppsatsen är den amerikanska förstautgåvan från år 1920 utgiven 

av Henry Holt and Company, men det bör nämnas att översättningen av Lawson även gavs ut i en 

brittisk utgåva samma år, men då av förlaget Methuen och Co. Relativity är en textuell beskrivning 

av relativitetsteorierna men det förekommer även bilder, ekvationer och diagram i boken. Den 

engelska auktoriserade utgåvan av Relativity: the Special and General Theory (1920) publicerades 

som en del av en reaktion på att relativitetsteorin bekräftades år 1919. 94  Tätt följde även 

översättningar på franska (1921), ryska (1921) och tjeckiska (1923).95 Den svenska utgåvan kom ut 

år 1989, vilket inte ska uppfattas som om svenskarna hade ett ointresse för teorierna: Av 

svensktalande lästes nämligen främst den tyska utgåvan.96 

 Det var Robert W. Lawson som fick uppdraget att översätta Einsteins populariserade version till 

engelska. 97 Relativity är en så att kallad auktoriserad version där översättningen är godkänd och, till 

viss del även omarbetad, av författaren. Lawson var fysiker och verksam i Storbritannien vid 

Sheffield University, och det var via brevväxling som Einstein och Lawson diskuterade den 

engelska översättningen.98 I översättningen finns dessutom noter till de mest påtagliga språkliga 

ändringarna som gjorts i texten. En av dessa ändringar var att geografiska platser byttes ut: Beslutet 

tog att exempelvis byta från Postdamer platz i Berlin till London, Trafalgar Square, med 

motiveringen: ”I have chosen this as being more familiar to the English reader than the ‘Potsdamer 

Platz, Berlin,’ which is referred to in the original. (R. W. L.).”99 Omlokaliseringen godkänns således 

också av Einstein. Dessa omarbetade exempel och referenspunkter tyder dels på en tydlig 

                                                
94 Stachel & Kox, s. 417. 
95 Stachel & Kox, s. 417. 
96 Silverbark, s. 84. 
97 Relativity är översatt med den tredje tyska utgåvan som underlag, där både nya och omarbetade appendix lades till 
med den specifika engelskspråkiga publiken i åtanke, något som dittills inte inkluderats i den tyska utgåvan, och inte 
heller skulle göra det förrän i dess tionde tryckning. Det var således två appendix som först publicerades i den engelska 
utgåvan och inkluderades först 1954 i den sextonde tyska utgåvan. Den engelska utgåvan från år 1920 (som alltså 
baserats på den tredje tryckningen av det tyska originalet) är fortfarande den utgåva som ligger till grund för hur dagens 
engelska utgåvor ser ut rent textmässigt. Detta innebär att den senaste utgåvan av Relativity (Routledge, 2013) har exakt 
samma förord och huvudtext som den första utgåvan från år 1920. Stachel & Kox, s. 419. 
98 Albert Einstein, Relativity: The Special and General Theory, övers. Robert W. Lawson, New York: Henry Holt & 
Company 1920, s. x. 
99 Einstein 1920,  s. 6. 
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uppfattning av den föreställda läsekretsen, dels på ett aktivt arbete för att den nya läsekretsen bättre 

ska förstå teorierna. 

 

Bakgrund 
Hittills i uppsatsen har jag velat trycka på betydelsen av Einsteins historiska kontext för att 

undersöka ethoskonstruktionen i Relativity: Hur ideal och rådande normer inom olika kollektiv i 

Europa kan ha påverkat utformningen av texten. För att kunna undersöka på vilket sätt 

förstärkningen av Einsteins primärethos kommer till uttryck i relation till den föreställda publiken, 

behövs en god förståelse av de tankeströmningar som på olika sätt påverkar ethoskonstruktionen – 

vilket kräver en utförlig bakgrundorientering. Detta förklarar således uppsatsens ”framtunga” 

karaktär. Jag kommer att diskutera rådande normer och ideal gällande vetenskap, hur 

populärvetenskapen uppfattades och brukades, samt hur nationalism och antisemitism kom att 

påverka dessa praktiker. Jag kommer även att söka beskriva hur forskare som Einstein kom att 

uppfatta sig själva i relation till denna historiska situation. 

 

Vetenskapliga ideal vid sekelskiftet 1900 
Vetenskapshistorikerna Lorriane Daston och Peter Galison skriver att den dominerande 

självförståelsen inom och synen på naturvetenskaperna i Europa från mitten av 1800-talet fram till 

år 1920 (Relativitys publiceringsår) bland annat var en produkt av en pågående diskussion om 

kvalitativ forskning och vetenskaplig objektivitet. Redan under 1800-talets mitt framfördes det, med 

varierad djup och bredd, krav på nya objektiva sätt att producera vetenskaplig kunskap: ”These new 

methods aimed at automatism: to produce images ‘untouched by human hands’, neither the artist’s 

not the scientist’s.”100 Den brittiska statistikern Karl Pearson sa år 1892 att den vetenskapliga 

produktionen under den här perioden genomgick en ”moralisk förändring”, en form av 

positionering där man skulle ställa individens egna känslor och värderingar åt sidan för att istället 

röra sig mot en mer moraliserad bild av den självmedvetna forskaren.101 Forskarna skulle ”set aside 

their ‘own feelings and emotions’ for the common good, on the model of the scientist who ‘has 

above all things to aim at self-elimination in his judgement, to provide as argument which is as true 

for each individual mind as for his own’.”102 Den här positioneringen innebar således en form av 

                                                
100 Lorraine Daston & Peter Galison, Objectivity, New York: Zone Books 2007, s. 42–43. 
101 Daston & Galison, s. 196. 
102 Karl Pearson citerad i Daston & Galison, s. 196. 
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skydd mot den vetenskapliga subjektiviteten, där strävan efter den vetenskapliga objektiviteten, med 

hjälp av ny mekanik och teknik, skulle besegra det oprofessionella och subjektiva egenintresset.103 

 Den goda självmedvetna forskaren följde det vetenskapliga fältets ”epistemic virtues”, 

vetenskapliga dygder eller normer (hädanefter kallade epistemologiska dygder) som 

internaliserades och verkställdes genom att vädja till fältets producenters etiska värderingar, så väl 

som till pragmatisk effektivitet för att säkra god kunskap.104 Forskaren skulle med hjälp av ”self-

control, self-discipline and self-restraint” styra det opålitliga och individualistiska subjektet. Det var 

en form av kultivering av specifika och kontextuellt eftersträvansvärda karaktärsdrag, en typ av 

profilering av karaktären som följde en reglerad idealtyp.105 

 Det finns en röd tråd mellan att ”bemästra” en praktik och att ”bemästra” sig själv som producent 

inom ett fält. Det handlar om en ihärdig kultivering av en specifik typ av ”jag” som tillhör fältet: 

”And where the self is enlisted as both sculptor and sculpture, ethos [syftar ej på retoriskt ethos] 

enters willy-nilly.”106 Detta innebär att karaktären och dess medföljande uttryck blir en biprodukt 

vare sig man vill eller inte, eftersom (i det här fallet) forskarens sätt att vara verksam inom sitt fält 

lika mycket är en del av dess teoretiska och praktiska bildning som en del av bildningen av 

personens uttryck, beteende och förhållande i relation till fältets praktik. 

 
[The] pupil [has] to learn how to speak and act as a scientist and engineers. There [is] nothing automatic 

about this process, [nor does] it unfold the same way across time and space; distinct institutional and 

intellectual traditions [take] shape within varying cultural and political settings.107 

 

I det här fallet betyder det att forskare ska ha lärt sig “how to be a savant, a man of science, a 

Wissensschaftler.108 ”The pursuit of knowledge is also a way of life, to be exemplified and thereby 

typified” – vilket innebär att dessa normer och ideal präglar forskares uttrycksapparat likväl som 

hennes sett att vara verksam i fältets vardagliga praktik.109 Detta blir betydelsefullt när det under 

1900-talets början också blev eftersträvansvärt att identifiera ett neutralt språk för att undgå det 

subjektiva och opålitliga, en form av bedömning fri från personlig partiskhet.110 

                                                
103 “It was in this atmosphere of metaphysical caution and acute awareness of the brief life spans of scientific theories 
(now often demoted to the status of ‘hypotheses’) that scientists in the mid- and late nineteenth century reworked the 
Kantian terminology of objective and subjective.” Daston & Galison, s. 213. 
104 Daston & Galison, s. 40–41. 
105 Daston & Galison, s. 203-204. 
106 Daston & Galison, s. 40. 
107 Andrew Warwick & David Kaiser, ”Kuhn, Foucault, and the Power of Pedagogy”, Pedagogy and the Practice of 
Science: Historical and Contemporary Perspectives, David Kaiser (red.), Cambridge: MIT Press 2005, s. 393. 
108 Daston & Galison, s. 233. 
109 Daston & Galison, s. 232. 
110 Daston & Galison, s. 300-301. 
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 Drömmen om det neutrala språket var en del av den så kallade Wienkretsens filosofi, en samling 

av filosofer, fysiker, psykologer, historiker och matematiker som inom ramen för positivismen 

försökte arbeta sig förbi subjektiv analys:111  ”This meant that many philosophers adopted a 

‘naturalistic’ or ‘positivistic’ attitude, i.e. the viewpoint that the ideal of knowledge and the 

justification of the empirical sciences holds for philosophy as well.”112 Detta ställningstagande 

innebar bland annat att “[…] philosophers sought to solve philosophical problems, e.g. 

epistemological, logical and ethical questions, by means of empirical research.”113 Wienkretsens 

nya attityd till vetenskaplig kunskapsproduktion innebar en ny typ av tankestil inför uppgiften men 

det var även ”a moral stance, a way of life, in conscious defiance of traditional philosophy” och 

arbetet skulle även “resemble that of the physicist or historian who collaborates in the collective 

building-up of knowledge.”114 Positivismen beskrivs därför ofta med termer som allmän radikalism, 

en beskrivning som den unge Einstein förknippades med.115 Han var även medlem i Wienkretsens 

föregångare, ”Sällskap för positivistisk filosofi”, som grundades år 1912 i Berlin.116 

 Den vetenskapliga verksamheten under den här perioden åtföljs av ett sätt att leva där forskarens 

moraliska och etiska värderingar helt enkelt är en del av forskarens karaktäristiska uttrycksapparat. 

Det är därför viktigt att förstå hur forskare vid den här tiden präglades av olika ideal eftersom dessa 

också står i direkt relation till forskarens vetenskapliga produktion och reproduktion av sitt fält och 

sin praktik. Forskarens upplevelse av sig själv och sin egen praktik är en produkt av denna 

verksamhet och ideal, ergo: Detta ”vetenskapliga kall” (både ifråga om att ”bemästra” sitt yrke och 

att ”bemästra” sig själv) står hela tiden i relation till dels forskarens egen uppfattning om sig själv, 

dels allmänhetens idé om forskaren. De forskare som eftersträvade detta ideal var alla medvetna om 

att kollektivets medlemmar delade samma krävande uppgift, någonting som både kunde uppfattas 

                                                
111 Betydelsefulla namn under perioden 1900–1920 gällande det neutrala språket: Bertrand Russell, Albert Einstein, 
Moritz Schlick, Ernst Mach, David Hilbert, Karl Lamrecht, Rudolf Carnap, Ludwig Wittgenstein och Philipp Frank. 
Daston & Galison, s. 290-291. 
112 Martin Kusch, Psychologism: A Case Ctudy in the Sociology of Philosophical Knowledge, London: Routledge 1995, 
s. 2. 
113 Kusch, s. 2. 
114 Daston & Galison, s. 291. 
115 ”Det intrycket förstärktes av hans agerande under [första] världskriget, då han framträdde som en pacifist och 
internationalist, med sionistiska och socialistiska förbindelser.” Silverbark, s. 36. 
116 “Här var det inte fråga om att bedriva filosofi efter klassiska riktlinjer vid sidan av fackvetenskaperna, utan istället 
var det meningen att filosofin skulle utarbetas av olika slags fackmän i nära samarbete. [...] Vad dessa herrar önskade 
var att få till stånd ett närmare samarbete mellan filosofi och fackvetenskap, i syfte att ‘[...] utveckla de enhetliggörande 
begreppen och på det sättet tränga fram till en motsägelsefri totaluppfattning’. Det hann inte bli så mycket av detta före 
världskriget, men det är en målformulering som påminner om det som senare kom att kallas ‘vetenskaplig 
världsuppfattning’. På så sätt kan man se det positivistiska sällskapets bildande som ett förebud om de starkare 
organisationer med denna inriktning som kom på 1920-talet. Men initiativen kom då främst från Wien, som var själva 
navet i den positivistiska rörelsen.” Silverbark, s. 51. 
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som en tröst (att dela bördan tillsammans), men också som en individuell uppoffring för ”den goda 

sakens skull”.117 

 

Populärvetenskapens praktik och funktion 
I det här avsnittet kommer jag att reda ut på vilka sätt den allmänna synen på populärvetenskapen 

som genre påverkar konstruktionen av ethos. Jag kommer först att redogöra för hur genrebegreppet 

kommer att nyttjas i den här uppsatsen, för att sedan kontextualisera detta i relation till hur den 

populärvetenskapliga genren kom att brukas och uppfattas när Relativity publicerades. Författaren 

Einstein behöver alltså inte bara förhålla sig till de epistemologiska dygderna utan det finns 

ytterligare aspekter som påverkar ethoskonstruktionen som då står i relation till den historiska 

uppfattningen av hur en populärvetenskaplig författare förväntades vara. För att kunna förstå hur 

populärvetenskapen som genre kan komma att påverka karaktäriseringen av Relativity kommer jag 

att ta hjälp av filosofen och litteraturvetaren Tzvetan Todorov.118 

 En genre är mycket mer än en klassificering av olika litterära texttyper. En genre går att förstå 

som en kodifiering av diskursiva egenskaper, som är bunden till en specifik kontext, ett 

sammanförande av olika egenskaper eller attribut som tillhör en viss typ av textkoncept: 
 

In a society, the recurrence of certain discursive properties is institutionalized, and individual texts are 

produced and perceived in relation to the norm constituted by this codification. A genre, literary or 

otherwise, is nothing but this codification of discursive properties.119 

 

Detta betyder att de egenskaper som en viss genre anses ha under en viss period även kategoriserar 

och klassificerar de möjligheter till tolkning som tillskrivs de texter som uppfattas som tillhörande 

genren. 

 En genre fungerar som en erfarenhetshorisont för läsarna, men också som en modell för 

författaren.120 Detta kommer i uttryck genom att författaren skriver i relation till genrens generiska 

och allmängiltiga system, något som bland annat visas i hur texten utformas (som hon också kan 

problematisera genom att motsätta sig dess normativa egenskaper), och likaså uppfattar läsaren 

                                                
117 Men, oavsett inställning uppfattade forskarna forskningspraktiken och forskarkollektivet som en möjlighet till att 
koppla bort allt förutom tankeverksamheten, vilket i förlängningen också kom att innebära ”[…] an escape from private 
circumstances, and even from the whole recurring human circle of birth and death.” Med detta sagt är det är 
oundvikligen också så att den här typen av inställningar även kom i uttryck i dessa forskares sätt att uttrycka sig, både 
ifråga om sin verksamhet och i sin vetenskapliga kunskapsproduktion. Daston & Galison, s. 300. 
118 Genreforskning är ett brett interdisciplinärt fält. Jag har valt Todorovs litteraturvetenskapliga tolkning av genre 
eftersom den hjälper mig att tydliggöra genrers praktik och funktion på ett sätt som passar min undersökning. För en 
retorisk tolkning av genres praktik och funktion finns bland annat Carolyn R. Millers text ”Genre as Social Action”, 
Quarterly Journal of Speech vol. 70, 1984:2. s. 151–167. 
119 Tzvetan Todorov, ”The Origin of Genres”, övers. Richard M. Berrong, New Literary History vol. 8, 1976:1, s. 162. 
120 Todorov, s. 163. 
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texten i relation till genrens system.121 Då hon läser en text inom ramen för en given genre förväntar 

sig läsaren att möta genrens specifika antaganden och utgångspunkter vilka beror av genrens 

egenskaper. Det är just precis detta som öppnar upp för och möjliggör flera typer av logik inom 

ramen för olika genrer.122 Genrer är både specifika och tidsbundna och varje era har sin egen typ av 

genresystem, samtidigt som genrer, likt andra institutioner, står i relation till rådande ideologier och 

normer.123 Genom att undersöka hur olika genrer har använts och reproducerats genom historien 

kan vi synliggöra hur karaktärsdrag kan sammankopplas till en given historisk situation. Mot denna 

bakgrund ska vi nu diskutera den populärvetenskapliga genren kring sekelskiftet 1900 specifikt. 

 Populärvetenskapen har tack vare de två senaste decenniernas historieforskning fått en mer 

mångfacetterad historiografi.124 Ur ett idéhistoriskt perspektiv skulle praktiken att förmedla kunskap 

till allmänheten kunna beskrivas med hjälp av historikern Andreas W. Daums ord, ”[...] as 

transformations of public knowledge across time, space, and cultures.”125 Vi borde enligt Daum 

förstå populariseringen som en multidimensionell kommunikationsprocess som består av en 

pluralitet av kunskapsproducenter, publiker och offentliga platser, där dessa idealtyper antar 

ömsesidiga och föränderliga roller som överlappar varandra.126 Det är viktigt att förstå att liknande 

och närliggande praktiker har funnits långt innan populärvetenskapen under 1800-talet började 

uppfattas som en koherent intellektuell konstruktion med en medföljande retorisk strategi.127 

Populärvetenskapen sedd ur ett historiskt perspektiv handlar alltså om någonting mycket mer än att 

undersöka hur vetenskaplig kunskap förmedlas från hegemoniska rum inom akademin till en passiv, 

mindre upplyst allmänhet. 

 Under 1800-talet kom populärvetenskapen att utkristalliseras som litterär genre och under 

sekelskiftet 1900 artikulerade genren en av flera möjliga relationer mellan (natur)vetenskapen och 

samhället i stort med fokus på att beskriva eller betona vikten av vetenskaplig kommunikation.128 

Oftast användes termen för att ”reflect the hegemony of the professional practice of science and, by 

                                                
121 Todorov, s. 163. 
122  Sagans logik och krav skiljer sig till exempel från den vetenskapliga textens logik och krav, eftersom 
förgivandetagarna för dessa genrer ser olika ut. 
123 Todorov, s. 163. 
124 För specialiserade studier om populärvetenskapens historiografi se texterna i antologin Popularizing Science and 
Technology in the European Periphery: 1800-1900, likaså Todd H. Weirs kapitel “Popular Natural Science as Bildung 
und Halbbildung” i Secularism and Religion on the Nineteenth-Century Germany. Andreas W. Daum, “Varieties of 
Popular Science and the Transformations of Public Knowledge: Some Historical Reflections”, Isis vol. 100, 2009:2, s. 
319-332, Arne Schirrmacher, “Communicating Science in 20th Century Europe: A Survey on Research and 
Comparative Perspectives”, Science in Context Vol. 26, 2013:3. Paola Govoni, ”The Historiography of Science 
Popularization: Reflections”, Popularizing Science and Technology in the European Periphery: 1800-2000, Faidra 
Papanelopoulou, Agustí Nieto-Galan, & Enrique Perdiguero (red.), Farnham: Ashgate 2009, s. 24. 
125 Andreas W. Daum, ”Varieties of Popular Science and the Transformations of Public Knowledge: Some Historical 
Reflections”, Isis vol. 100, 2009:2, s. 320. 
126 Daum, s. 322. 
127 Daum, s. 326. 
128 Bernadette Bensaude-Vincent, ”A Historical Perspective on Science and Its ‘Others’”, Isis vol. 100, 2009:2, s. 360. 
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association, to legitimate the authority of experts.”129 Den populärvetenskapliga skriften användes i 

många fall för att vidareutveckla och förbättra professionella undersökningars status och förståelse 

nationellt, speciellt eftersom genren visade sig vara ett effektivt verktyg för att driva på olika 

paradigmskiften inom vetenskapen.130 Inom ramen för genren fanns trots detta ett genomgående 

fokus på olika typer av publiker vilket kom till uttryck i hur de populärvetenskapliga 

publikationerna retoriskt skrevs och utformades.131 Det handlade däremot inte som tidigare om den 

lokala berättelsen utan istället om förståelsen av ett större kollektiv, nationalstaten: Texterna skulle 

under den här perioden i Europa representera en nationell form av populärvetenskaplig 

kommunikation, där vetenskap och populärvetenskap i framförallt Tyskland spelade en viktig roll i 

konsolideringen av den tyska nationalstaten.132 I Tyskland kom populärvetenskapen mycket tidigt 

att innefatta ett flertal olika medier såsom magasin, dagstidningar, olika typer av tidskrifter och 

radio.133 Under mellankrigstiden kan genren beskrivas som ”an infrastructure of popular science in 

Germany is sketched that reflects some essential qualities of the entire epistemic and cultural 

machinery.”134 Med detta följde en problematik gällande vem som ansågs ha rätt att producera, men 

också ta del av, den populärvetenskapliga produktionen. 

 Även om det fanns en idé om att genren och dess olika mediala uttryck kunde komma att 

(ut)bilda en större andel av samhällets medborgare var den populärvetenskapliga skriften i praktiken 

riktad till den ”bildade allmänheten”. Den fungerade ofta som ”ett slags förenklad fackinformation, 

skriven av experter för att upplysa kollegor och andra fackmän om nyheter inom ett visst 

specialgebit.”135 Större delen av produktionen inom genren fungerade alltså främst som ett sätt att 

bistå redan bildade män med vetenskaplig allmänbildning, så att de kunde hålla sig uppdaterade om 

andra fält än sitt eget.136 Därför bör också idéen om att anpassa sig efter olika typer av publiker 

uppfattas som en anpassning till olika föreställda grupperingar av relativt högt (ut)bildade män, 

snarare än till en samling åhörare av både män och kvinnor från alla klasser. Om kvinnor skulle läsa 

någon form av populärvetenskaplig text ansågs det mer passande med de tidskrifter som använde 

                                                
129 Bensaude-Vincent, s. 360. 
130 Bensaude-Vincent, s. 360. 
131 Eirini Mergoupi-Savaidou, Faidra Papanelopoulou, & Ana Carneiro, ”Popularization of Science, Technology, and 
Medicine in the “Periphery”: A Step Further?”, Technology and Culture; Baltimore vol. 57, 2016:4, s. 968. 
132 Arne Schirrmacher, ”Introduction: Communicating Science: National Approaches in Twentieth-Century Europe”, 
Science in Context vol. 26, 2013:3, s. 398, 400. 
133  För vidare läsning på ämnet tysk populärvetenskap under sekelskiftet 1900 se Anders W. Daums 
Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert: bürgerliche Kultur, naturwissenschaftliche Bildung und die deutsche 
Öffentlichkeit, 1848–1914, München: Oldenbourg 2002. Schirrmacher, ”Introduction: Communicating Science: 
National Approaches in Twentieth-Century Europe”, s. 399–400. 
134 Arne Schirrmacher, ”Popular Science as Cultural Dispositif: On the German Way of Science Communication in the 
Twentieth Century”, Science in Context vol. 26, 2013:3b, s. 749. 
135 Silverbark, s. 68. 
136 Silverbark, s. 68. 
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sig av stora bilder med ytterst lite text som Berliner Illustrirte.137 För även om kvinnor i Europa 

under 1800-talets slut började vara mer och mer verksamma inom akademin tillhörde dessa kvinnor 

en liten, priviligierad del av samhället: ”Many came from solid, middle-class backgrounds; they 

were the daughters of businessmen, school teachers, professors, doctors, clergymen, or government 

officials.”138 Och trots att fler kvinnor började accepteras vid universiteten i Europa under 1880–

1890 var Tyskland, Einsteins födelseland, ett av de sista länderna i Europa att tillåta kvinnor att ta 

examen vid universitetet, en process som fullbordades först år 1909.139 Detta betyder att trots att 

kvinnorna blev allt fler inom akademierna vid slutet av 1800- och i början av 1900-talen så utgjorde 

de endast en mycket liten del av samhället som hade tillgång till akademisk bildning, och det var 

fortfarande en liten procent av mängden vetenskaplig produktion som skrevs av kvinnor.140 Den 

fortlöpande ytterst blygsamma representationen av kvinnor vid akademin, likaså uppfattningen om 

kvinnors möjliga yrkesval i allmänhet och utrymme inom olika fält (akademiska som icke-

akademiska) i synnerhet, spelade stor roll också i fråga om vem som uppfattades besitta kompetens 

och intresse att läsa vetenskapliga och populärvetenskapliga texter.141 

 Dagspressen var ett ovärderligt redskap när det gällde att få icke-akademiker att förstå hur 

vetenskap och teknologi kom att definiera moral, nationalidentitet, politiskt inflytande, och makt, 

nationellt som internationellt. 142 Idéhistorikerna Eirini Mergoupi-Savaidou, Faidra Papanelopoulou, 

och Ana Carneir menar att:  

 
The studies of STM [vetenskapsfälten naturvetenskap (science), teknik (technology) och medicin 

(medicine)] in the daily press carried out within STEP [vetenskap (science) och teknologi (technology) i 

den europeiska periferin (European Periphery)] have shown how the main political, social, and cultural 

features of a particular moment and place influenced public discourses on science and technology; in turn, 

they have raised questions on how public discussions about science and technology transformed the 

ideological, cultural, social, and political formations of specific historical periods.143 

 

Det blev uppenbart för både forskare och politiker att populärvetenskapliga texter kunde påverka 

den allmänna debatten gällande olika politiska, kulturella och sociala frågor, någonting som även 

                                                
137 Schirrmacher 2003b, s. 481. 
138 Mary R.S Creese & Thomas M Creese, Ladies in the Laboratory II: West European Women in Science, 1800-1900: 
A Survey of Their Contributions to Research, Lanham: Scarecrow Press 2004, s. 9. 
139 Creese & Creese, s. 196. 
140 Statistik över kvinnliga forskares publikationer under perioden år 1800–1900: Polen och Ryssland 11%, Frankrike 
4%, Storbritannien 26%, Tyskland 3%, Italien 2%, Skandinavien 2%, Irland 2%. Creese & Creese, s. 9. 
141 Vi får inte glömma att den prestigefulla Académie des Sciences i Paris så sent som år 1910 röstades igenom, (efter att 
Marie Curie kommit på tal som nästa möjliga medlem) att kvinnor aldrig någonsin skulle kunna bli medlemmar av 
akademin (först år 1979 röstades den första kvinnliga medlemmen, Yvonne Choquet-Bruhat, in). Londa Schiebinger, 
The Mind Has No Sex?: Women in the Origins of Modern Science, Cambridge: Harvard University Press 1989, s. 11. 
142 Mergoupi-Savaidou, Papanelopoulou, & Carneiro, s. 971. 
143 Mergoupi-Savaidou, Papanelopoulou, & Carneiro, s. 971. 
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lämnade spår i hur ideologiska grupper valde att tolka hur samhället bäst skulle utformas.144 Man 

ställde frågor som: Hur bör samhällsutvecklingen fortgå? Hur ska vi uppfatta och tolka det moderna 

samhället? 145  Vetenskapshistorikern Arne Schirrmacher skriver att den publikanpassning som 

gjordes handlade om att nå ut med den nya nationalistiska beskrivningen av statens historia med 

hjälp av populärvetenskapen på ett så effektivt sätt som möjligt.146 Ingen läsare skulle missas, 

varken månadsprenumeranten eller spontanhandlaren.147 

 När nationalismen blev mer och mer dominant i olika delar av Europa under slutet av 1800-talet 

och in i 1900-talet, kom även allmänhetens diskussioner om vetenskap och teknologi att reflektera 

det kulturella deltagandet och representationen i samhället. Berättelsen om staten och dess historia i 

relation till idéen om ”den moderna staten med det gamla historiska arvet”, en stat med ett historiskt 

kulturarv och ett historiskt nationsspråk, skrevs i nationalismens tecken:148 

 
When everyone spoke the same language and shared the same culture, nationalist historians rewrote 

history, ignoring the dynamic policies that had shaped that nation. Instead, they postulated a mythic 

beginning at the dawn of time of one original “race”, a “people”, who spoke one language and had one 

culture with its own “authentic” traditions and customs.149 

 

Vetenskapen och populärvetenskapen kom att bli en del av försöken att konsolidera nationalstaten, 

där populärvetenskaplig kommunikation brukades för att definiera olika separata nationalkulturer 

inom och utanför statsgränserna. 150  Under den här perioden fanns det en idé om hur 

populärvetenskapen kunde vara en del av att forma och bilda samhällsmedborgaren, en form av 

kulturell homogenitet som även inbegrep hur forskare praktiserade och kommunicerade kring sina 

paradigm, liksom hur den icke-akademiska samhällsmedborgaren uppfattade denna praktik genom 
                                                
144 Redan under 1860–1870-talet i Berlin gjorde det liberala Deutsche Fortschrittspartei – det tyska framstegspartiet – 
populärvetenskapen till en nödvändig hörnsten i partiprogrammet. Todd H. Weir, Secularism and Religion in 
Nineteenth-Century Germany: The Rise of the Fourth Confession, Cambridge: Cambridge University Press 2014, s. 
123. 
145 Mergoupi-Savaidou, Papanelopoulou, & Carneiro, s. 972. 
146 “Each product in this ensemble represents an audience, a market, and an advertising opportunity, although the items 
differ dramatically in the number of readers, the frequency of production, the kind of illustrations, pricing, size, etc. 
They also provide very different amounts of space to cover scientific knowledge and popular treatment thereof.” 
Schirrmacher 2003b, s. 481. 
147 Schirrmacher 2003b, s. 484. 
148 Deborah Dwork & Robert Jan van Pelt, Holocaust: A History, New York: Norton 2002, s. 15. 
149 Dwork & Pelt, s. 15. 
150 Olika typer av språkbruk och uppfattningen om nationens eget språkuttryck kom att spela en ytterst väsentlig roll i 
detta konstruerande. “The press had a central role in this, and it could be seen as part of the emerging era of 
information. This process raises questions about the movement of knowledge, the change of meaning through the 
process of translation, and the creation of a “common language,” taken in a broad sense, whether among scientists or 
technologists (rules of practice and of discourse, laboratory and field procedures, techniques, etc.), the public or the 
political sphere. Despite local specificities, STM popularization brought about a degree of cultural homogenization 
within the European space (and the overseas elites). […] But most of all, they shared the basics of the ideology of STM 
through certain public images and rhetorical schemes, which shaped opinions, attitudes, choices, and beliefs in 
modernity.” Mergoupi-Savaidou, Papanelopoulou, & Carneiro, s. 972-973. 
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medias förmedlande av vetenskap i form av populärvetenskapliga skrifter av olika slag. Det 

vetenskapliga bidraget till allmänheten, populariserade eller ej, sågs som ett viktigt och 

grundläggande kulturellt bidrag till statens medborgare, där tekniska framsteg värderades så pass 

högt att de hörde hemma i ekonomidelen i dagstidningen.151 

 Populärvetenskapen kom därför att uppfattas som någonting oerhört prestigefullt och hade ett 

högt kulturellt-ekonomiskt värde: Att läsa, att skriva och att publicera i genren: 

 
popular science, like literary criticism and other middlebrow periodicals, was part of a considerable 

prestigious culture within which knowledge, mass consumption, and the individual’s self-image were 

closely associated with an understanding of science and technology as important building blocks of the 

German nation and its power, and thus also contributing to national welfare.152 

 

För vetenskapsjournalisten och vetenskapsförfattaren uppfattades det populärvetenskapliga arbetet 

som en prestigefull mission, som också innebar en viss rädsla för att skada sitt eget rykte hos 

kollegorna om det som skrevs uppfattades luta för mycket åt det sensationella.153 Det fanns med 

andra ord en stor respekt för kollegiet (hos forskaren) och forskaren (hos allmänheten). Författarnas 

arbete kretsade kring relevans, resonans och rykte, där produktionen skulle förhålla sig till 

kollegiets normer men också till den nya nationalstaten.154 Dessa aspekter kommer alltså även att 

påverka den föreställda publikens förväntningar på Einstein som författare. 

 Med förståelsen av hur dels den vetenskapliga produktionen och idealet uppfattades och 

reproducerades, dels av hur den populärvetenskapliga produktionen kom att brukas, har vi nu ett 

ramverk för att förstå hur populärvetenskapliga skrifter som Relativity kunde komma att uppfattas 

och vem som huvudsakligen ansågs producera och läsa dem. Vi har alltså fått fler aspekter 

presenterade för oss som påverkar primärethos. Men inte bara det: Einsteins populariserade 

presentation av relativitetsteorierna kom att bli en del av en mycket större debatt, inte bara gällande 

rumtidens vara eller icke vara, utan även huruvida en judisk akademiker skulle få ta utrymme och 

omdefiniera universums fysiska struktur – någonting som påverkar primärethos. 

 

Einsteins situation i nationalismens Europa 
Judars situation under sekelskiftet 1900 och framåt har en betydande roll i förståelsen av Einsteins 

historiska situation. Forskningen om antisemitism under den här perioden utgör ett väl utforskat fält 

vilket gör att beskrivningen av den historiska situationen är omfattande. Eftersom ramverket för 

                                                
151 Schirrmacher 2003b, s. 478. 
152 Schirrmacher 2003b, s. 484. 
153 Schirrmacher 2003b, s. 484. 
154 Schirrmacher 2003b, s. 485. 
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genren jag skriver inom, masteruppsatsen, tyvärr inte har rum för en större historiografisk skildring 

över ämnet kommer det här avsnittet att fokusera på vissa centrala tankeströmningar som är av vikt 

för undersökningen. 

 För att förstå Einsteins tidsbundna kontext när Relativity publicerades år 1920, bör ”den tyska 

paranoian” om ”det judiska hotet” i Tyskland under sekelskiftet 1900 förklaras.155 Tyskland befann 

sig efter nederlaget i första världskriget år 1918 i ekonomisk och politisk kris vilket kom att bana 

vägen för nationalsocialismen som rörelse under 1920-talet. ”Det judiska hotet” kom bland annat i 

uttryck genom det som tyska nationalistiska historiker proklamerande efter kriget: Judar kunde 

omöjligtvis vara tyskar, därför kunde de heller omöjligtvis dela, förstå eller sörja den tyska statens 

nederlag (trots att ett mycket stort antal av Tysklands soldater varit judar).156 Det var under samma 

period som en specifik grupp inom antisemitismen, 1920-talets blivande nationalsocialister, valde 

att sprida propaganda som informerade om att ”the German army was stabbed in the back” av den 

judiska befolkningen.157 

 I början av 1900-talet fanns även flera välorganiserade antisemitiska grupper vid de europeiska 

universiteten där de manliga judiska studenternas fysiska kapacitet likväl som deras manlighet kom 

att ifrågasättas och sättas på prov.158 Detta sammankopplades med samhällets generella åsikter om 

att den judiska befolkningen inte var kapabel att militärt försvara ett land eftersom de inte kunde 

förstå den kulturellt ”tyska” hederskodexen, utan beskrevs istället som ”as a sort of woman” i 

kontrast med detta idealiserade kristna manliga ideal.159 

 Låt oss vända tillbaka blicken mot Einstein under den här perioden. År 1914 flyttar han tillbaka 

till Tyskland efter ett flertal år i Italien, Tjeckien men framförallt i Zürich i Schweiz där han 

studerade på avancerad nivå. Han bosatte sig i Berlin efter sin nya anställning som professor vid 

                                                
155 Den ”Tyska paranoian” var ett resultat av ett flertal olika komplexa faktorer som jag som sagt enbart kommer att 
förklara grundläggande i den här uppsatsen. För vidare läsning på ämnet se även: Arne Schirrmacher, “Popular Science 
as Cultural Dispositif: On the German Way of Science Communication in the Twentieth Century”, Science in Context 
vol. 26, 2013:3, s. 393-404, Victor Klemperer, LTI: tredje rikets språk: [lingua Tertii imperii]: en filologs 
anteckningsbok, Göteborg: Glänta 2006, Beth A. Griech-Polelle, Anti-Semitism and the Holocaust: Language, Rhetoric, 
and the Traditions of Hatred, London: Bloomsbury 2017, Doris L. Bergen, War and Genocide: A Concise History of 
the Holocaust, Lanham: Rowman & Littlefield 2003, Deborah Dwork och Robert Jan van Pelt, Holocaust: A History, 
New York: Norton 2002. Götz Aly, Europa mot judarna 1880–1945, övers. Jim Jakobsson, Göteborg: Daidalos 2018. 
Dwork & Pelt, s. 24. 
156 Dwork & Pelt, s. 33. 
157 Det var inte bara judar som fick ta skulden för att ha förrått nationalstaten, utan även andra minoriteter och politiska 
partier som romer, socialister, kommunister, centerpartister och personer som avvek från den heterosexuella normen föll 
offer för konspirationsteorin. Dwork & Pelt, s. 49, 53. 
158 Lisa Fetheringill Zwicker, ”Performing Masculinity: Jewish Students and the Honor Code at German Universities”, 
Jewish Masculinities: German Jews, Gender, and History, Benjamin Maria Baader, Sharon Gillerman, & Paul Learner 
(red.), Bloomington: Indiana University Press 2012, s. 115. 
159 Fetheringill Zwicker, s. 116. 
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Humboldt-Universität zu Berlin och blev återigen tysk medborgare i samband med detta (för att 

kunna få tjänsten vid universitetet i Berlin behövde Einstein vara tysk medborgare).160 

 Einsteins relation till judendomen under 1910- och 1920-talet påverkades av den växande 

antisemitismen i Europa allmänhet och i Tyskland synnerhet, där relativitetsteorierna kom att 

fungera som skenbar anledning för kollegor att göra indirekta och direkta antisemitiska påhopp (där 

ibland nobelpristagarna Philipp Lenard och Johannes Stark som under åren 1920-1921 använde tysk 

dagspress som plattform för sina antisemitiska angrepp, både gällande relativitetsteorierna och 

Einstein själv).161 ”Den judiska fysiken” var icke-normativ i den bemärkelsen att praktiken inte 

skrev in sig i det instrumentella och experimentalfysiska idealet. Detta gjorde det lätt för 

antisemitiska forskare att kategorisera och förminska Einsteins kompetens och teorier med det 

egentliga syftet att propagera antisemitism.162 Det gjordes olika satsningar i Europa för att bestrida 

Einsteins resultat. I Sverige skrev till exempel medlemmar i Svenska Fysikerförbundet och 

akademiker vid Uppsala universitet en populärvetenskaplig broschyr år 1921 för att ”försöka 

ogiltigförklara Einsteins tolkning av Lorentztransformationerna i den speciella relativitetsteorin”.163 

 Han irriterade folk både inom och utom akademin: Om relativitetsteorierna faktiskt var så 

revolutionerande som de sades vara innebar detta en omkullkastning av den traditionella 

beskrivningen av den fysiska verkligheten – en radikal omstöpning av den vetenskapliga 

kunskapen.164 Einstein uppfattades därför både som en kritiker av respekterade teorem, samt som 

opålitlig i sina samarbeten med forskare från andra länder än sitt verksamhetsland Tyskland.165 

Därför beskrevs han också som en ”dålig tysk” när han öppet valde att identifiera sig som först och 

främst människa, världsmedborgare och internationalist.166 

 Med detta som bakgrund går det att se att den samtida kontexten ställde specifika krav med 

medföljande riktlinjer på forskare i allmänhet. Men på grund av den växande antisemitismen i det 

europeiska samhället finns det alltså ytterligare aspekter att förhålla sig till för Einstein som tysk-

judisk teoretisk fysiker. 

 

 

 

                                                
160 Einstein avsade sig sitt tyska medborgarskap vid flytten till Milano år 1896 och har inget medborgarskap förrän år 
1901 då han blir schweiziskt medborgare. Einstein förnyade sitt tyska medborgarskap år 1914 men avsade sig detta 
återigen år 1933. Isaacson, s. 29, 58, 164, 179, 405. 
161 Eltzinga, s. 21. 
162 “[Den einsteinska teorin] ansågs ha ett alltför magert empiriskt underlag med en alltför stark matematisering med 
abstrakta begrepp”, s. 20. Eltzinga, s. 19. 
163 Silverbark, s. 100. 
164 Silverbark, s. 98. 
165 Eltzinga, s. 24. 
166 Isaacson, s. 301. 
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Tidigare forskning 
Einsteins position i vetenskapshistorien 
Utan att överdriva är Einstein en av de mest omtalade och omskrivna vetenskapsmännen från 1900-

talet, och det gäller lika mycket hans bidrag till fysiken som hans politiska och filosofiska 

utsagor.167 Einstein har kommit att uppskattas som en mycket intresseväckande historisk person, 

någonting som hänger samman med genibilden av honom. Detta genisymbolvärde, en form av 

suveränt intellektuellt, kulturellt och socialt kapital, har givit upphov till att ett flertal akademiker 

och populärvetenskapliga journalister valt att undersöka och analysera Einstein: fysikforskaren, den 

politiska aktivisten, filosofen, och, inte att förglömma, den biologiska aspekten av personen 

Einstein – vars hjärna har blivit dissekerad mer än en gång.168 Detta är bara ett axplock av en mängd 

olika ingångar till undersökningar av hur Einsteins bidrag till 1900-talets vetenskapliga 

kunskapsproduktion har påverkat historien. Einsteins relativitetsteorier har, som en del av detta, fått 

stå som exempel för ett flertal vetenskapshistorikers och -filosofers beskrivningar av vetenskaplig 

kunskapsproduktion, till exempel vetenskapsfilosofen Thomas Kuhns vetenskapliga revolutioner.169 

Teorierna behöver inte nödvändigtvis stämma överens med varandra, det viktiga är snarare hur 

Einstein, geni eller inte, kommit att förknippas med den vetenskapliga kunskapsproduktionens 

kanon, där han blivit nästintill omöjlig att bortse ifrån. 

 Idén om geniet och dess medföljande genikult har varit ett sätt för ny kunskap att etableras.170 

Detta innebär att de personer som besuttit de egenskaper och attribut som betecknat vad som anses 

just genialt har fått en helt annan möjlighet till att producera kunskap. Idag problematiseras 

begreppet ”geni” i relation till hur den vardagliga vetenskapliga kunskapsproduktionen beskrivs, 

bland annat tack vare en mer historiskt situerad förståelse av hur begreppet använts. 

Partikelfysikerna Cox och Forshaw påpekar: 

 
The word ‘genius’ is certainly overused and, in science, it gives the impression that progress is the result 

of a series of eureka moments experienced by a handful of intellectual freaks. This is not usually the case. 

                                                
167 För detaljerade studier om Einstein ur ett filosofiskt, politiskt och vetenskapshistoriskt perspektiv se bland annat: 
Gerald Holton, “Einstein’s Search for the ‘Weltbild’”, Proceedings of the American Philosophical Society vol. 125, 
1981:1, s.1–15. Andrew Warwick, “Transforming the Field: The Cambridge Reception of Einstein’s Special Theory of 
Relativity”, Masters of Theory: Cambridge and the Rise of Mathematic Physics, Chicago: University of Chicago Press 
2003. Thord Silverbark, Fysikens filosofi: diskussioner om Einstein, relativitetsteorin och kvantfysiken i Sverige 1910–
1970, Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion 1999. Richard Crockatt, Einstein and Twentieth-Century Politics: 
”A Salutary Moral Influence”, Oxford: OUP Oxford 2016. 
168 William Kremer, ”The Strange Afterlife of Einstein’s Brain”, BBC News 18/4 2015, www.bbc.com/news/magazine-
32354300 (2018-03-09). 
169 Kuhn, s. 44, 72–75, 98–102. 
170 För detaljerade studier om begreppet geni se bland annat Thomas Karlsohn, Originalitetens former: Essäer om 
bildning och universitetet, Göteborg: Daidalos 2012, Darrin M. McMahon, Divine Fury: A History of Genius, New 
York: Basic Books 2013. 
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Science is a collective endeavor. Having said that, if it ever was appropriate to use the word, then 

Einstein’s development of General Relativity must qualify.171 

 

Trots att majoriteten av dagens forskare (oberoende akademiskt fält) finner idén om vetenskapen 

som en kumulativ serie eurekas problematisk och ahistorisk – eftersom den kollektiva 

vardagspraktiken då kommer i skymundan för resultaten – är det fortfarande svårt att undgå 

relativitetsteoriernas storslagenhet och betydelse för 1900-talets vetenskapliga kunskapsproduktion. 

Einstein får därmed också behålla sitt epitet som geni. I relation till detta är det högst intressant att 

ingen hittills har analyserat Einsteins vetenskapliga eller populärvetenskapliga bidrag till 

naturvetenskapen ur ett retoriskt perspektiv, med ett indirekt undantag.172  

 

Retoriska studier av Einsteins texter 
Det närmaste vi kommer en undersökning av Einsteins vetenskapliga argumentation är utförd av 

vetenskapshistorikern Dennis Dieks i artikeln ”The Adolescence of Relativity: Einstein, 

Minkowski, and the Philosophy of Space and Time” från år 2010. Dieks jämför Einsteins 

beskrivning av den speciella relativitetsteorin från år 1905, med matematikern Hermann 

Minkowskis från år 1918. Einsteins tankeexperiment utgår ifrån hur koordinatsystem fungerar i 

relation till ”rods and clocks”, medan Minkowskis presentation av den speciella relativitetsteorin 

istället utgår ifrån en geometrisk beskrivning av en fyrdimensionell rymd, ”den absoluta 

världen”. 173  Dieks undersöker Einsteins och Minkowskis vetenskapliga argumentation ur ett 

vetenskapshistoriskt perspektiv för att granska teoriernas egentliga koherens och kausalitet. Dieks 

menar att han genom sina resultat går i polemik med det som andra vetenskapsfilosofer och 

vetenskapshistoriker hävdar, nämligen att Minkowskis beskrivning bör uppfattas som ett helt nytt 

bidrag till sin samtida diskurs snarare än som en vidareutveckling av Einsteins resonemang: 

 
[…] Minkowski did not give a completely new philosophical turn to relativity theory but rather 

completed, in a mathematically sophisticated and elegant way, the programme that Einstein had in mind. 

                                                
171 Brian Cox & Jeff Forshaw, Universal: A Journey Through the Cosmos, London: Penguin Books 2017, s. 116–117. 
172 Det bör även sägas att Mara Beller skrivit en artikel om varför Nils Bohrs vetenskapliga argumentation inte lyckades 
övertyga Einstein, men Einsteins egen vetenskapliga argumentation undersöktes inte i relation till detta. ”The aim of 
this paper is to provide a critical perspective for Einstein’s opposition to the Copenhagen interpretation of quantum 
physics, by analyzing the ingenious rhetoric of Bohr’s principle of complementarity. I argue that what Bohr presents as 
arguments of ‘inevitability’ are in fact merely arguments for the consistency of the quantum-mechanical scheme. 
Einstein’s resistance to being persuaded by this potent technique of argumentation, and his rejection of Bohr’s 
interpretation of quantum physics, appear consequently as an eminently reasonable position and not as a conservative 
stand, as it is often presented by the adherents of the Copenhagen orthodoxy.” Mara Beller, ”Einstein and Bohr’s 
Rhetoric of Complementarity”, Science in Context vol. 3, 1993:1, s. 241. 
173 Dennis Dieks, ”The Adolescence of Relativity: Einstein, Minkowski, and the Philosophy of Space and Time”, 
Minkowski Spacetime: A Hundred Years Later, Dordrecht: Springer 2010, s. 225–226. 
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This conclusion has consequences for the status of the spacetime concepts that occur in the Einstein-

Minkowski theory. In particular, new light is shed on the status of relativistic simultaneity.174 

 

Genom att jämföra Einsteins och Minkowskis olika argument menar Dieks att det finns en chans att 

lyfta fram Einsteins ursprungliga teoretiska utgångspunkt för den speciella relativitetsteorin. 

Artikelns tyngdpunkt ligger därför i hur han belyser de två forskarnas förståelse av den materiella 

verkligheten genom deras språkliga beskrivningar och tankeexperiment. Dieks resultat är att 

forskarnas utsagor faktiskt står i relation till varandra, och att Minkowskis teori då blir en 

vidareutveckling av Einsteins teoribeskrivning, trots den skiljaktiga vetenskapliga metaforiken. 

 Dieks analys går att kategoriseras som en typ av argumentationsanalys, men inte en retorisk 

sådan. Visserligen vill han belysa det ”retoriska” genom att bland annat betona betydelsen av att 

aktivt konstruera språkliga tankeexperiment i relation till sin publik.175 Men detta görs ytterst 

lättvindigt. Undersökningen utförs helt utan förståelse av retorisk teori och metod. Dieks spårar, om 

än osystematiskt, hur Einsteins vetenskapsfilosofiska argumentation förändrats genom åren med 

utgångspunkt i vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga föreläsningar, privata brev, 

självbiografiska texter, intervjuer och offentliga framträdanden, utan direkta retoriska ingångar. Det 

”retoriska” får istället fungera som ett oproblematiserat adjektiv snarare än en vetenskaplig metod 

eller teoretisk ingång: ”This testifies to the enormous force and persuasiveness of Einstein’s 

rhetorical arguments involving rods and clocks”.176 Vad detta ”retoriska”, ”det enormt kraftfulla” 

och ”övertygande” är får alltså stå teoretiskt oförklarat. 

 Dieks artikel är som sagt det närmaste vi kommer en undersökning av Einsteins retoriska 

tekniker och strategier. Han betonar givetvis publikens betydelse för hur Einsteins argumentation är 

formad men han problematiserar inte detta i relation till historisk och samhällelig påverkan. Med 

detta i åtanke blir det tydligt att det finns mycket kvar att undersöka gällande Einsteins 

vetenskapliga argumentation ur ett retoriskt perspektiv, och att ta avstamp i hur Einstein konstruerar 

ethos i relation till sin samtida kontext är, menar jag, ett steg i rätt riktning. 

 

Analyser av vetenskapligt ethos 
I motsats till hur forskningsläget ser ut gällande retoriska analyser av Einsteins texter har det gjorts 

ett flertal retoriska analyser av forskares ethos. Carolyn Skinner har bland annat skrivit om kvinnors 

ethos inom det medicinska fältet under 1800-talet i USA: Women Physicians and Professional 

Ethos in Nineteenth-Century America (2014). Skinner har undersökt ”[…] the public speech and 

                                                
174 Dieks, s. 225. 
175 Dieks, s. 225. 
176 Dieks, s. 235. 



  37 

writing of women who practiced medicine as the field began its transformation into the 

authoritative, professional collection of expert practitioners and institutions that we know today.”177 

Hon kommer fram till att den konventionella uppfattningen av hur ethos konstrueras – att retorn 

konstrueras sitt ethos i relation till sin specifika kontext – inte är det enda sättet för en forskare att 

etablera trovärdighet retoriskt. Skinner har istället spårat ett kollektivt etablerande av kvinnligt 

medicinskt ethos: 

 
My analysis of the contexts in which early women physicians spoke and wrote and the multiple strategies 

they developed for presenting an acceptable rhetorical character in those contexts suggests five features of 

ethos that contribute to a feminist model of this crucial appeal. In contrast to conventional descriptions of 

ethos, which often assume an individual speaker who can identify and demonstrate the virtues most 

valued by his or her audience, this model assumes a culturally situated rhetor who may work in 

collaboration or contention with others, who may have to choose among competing sets of values held by 

a heterogeneous audience, and who may be believed incapable of some of the most prestigious virtues in 

her context.178 

 

Detta är en viktig studie där Skinner lyckats belysa hur ett förtryckt och underlägset kollektiv kan 

konstruera trovärdighet tillsammans. En av de mest intressanta aspekterna av de kvinnliga 

forskarnas ethos (i förhållande till den här uppsatsen) är hur ethos och genre är sammanvävda: 

”Third, ethos and genre are intertwined. Risa Applegarth describes ethos as a ‘location within and 

among genres’; she explains that ‘genres shape audience expectations, including expectations for 

ethos’”. Detta samband mellan ethos och genre kommer att återkomma även i min uppsats. 

 En annan vetenskapsretorisk undersökning av en forskares karaktär är John Angus Campbells 

arbete om Charles Darwin, en undersökning som, på olika nivåer, har pågått sedan tidigt 1980-tal 

fram till Campbells pension år 2005. Han hävdar att en av de centrala utmaningarna för forskning 

inom vetenskapsretoriken bör vara att förstå intellektuell förändring inom ramen för ethos.179 I 

artikeln ”Why Was Darwin Believed? Darwin’s Origin and The Problem of Intellectual 

Revoulution” från år 2003 kommer Campbell bland annat fram till: 

 
As the present essay has argued, and as the larger history of Darwinism argues, Darwin and his opponents 

did not merely talk past one another but with one another — for they shared a common scientific and 

religious culture and a common technical and cultural vocabulary, of which the vera causa principle was 

one part and natural theology another. This common culture and vocabulary, like nature itself, was 

                                                
177 Carolyn Skinner, Women Physicians and Professional Ethos in Nineteenth-Century America, Carbondale: Southern 
Illinois University Press 2014, s. 2. 
178 Skinner, s. 173. 
179 John Angus Campbell, ”Why Was Darwin Believed? Darwin’s Origin and the Problem of Intellectual Revolution”, 
Configurations vol. 11, 2003:2, s. 205. 
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subject to variation, and in Darwin’s hands, what to others would have seemed an “incommensurable” 

difference in viewpoint, for him became an engine of invention. If Aristotle is right when he claims of 

metaphor that it is an ability to see the similar in the different, and that it cannot be taught and is a mark 

of genius, then Darwin’s ability to conceive not just the analogy of the breeder but a host of related 

analogies, images, and conceptual strategies was all the more remarkable.180 

 

Enligt Campbell etableras övertygelsen genom Darwins medvetna och aktiva karaktärisering av 

olika tidsbundna och kontextuellt lämpliga analogier, vilkas styrka ligger i sammanlänkandet av 

samhällelig normativ förståelse och vetenskapliga fakta i relation till den samtida publiken.181 

 S. Michael Halloran har i ”The Birth of Molecular Biology: An Essay in the Rhetorical Criticism 

of Scientific Discourse” undersökt biologerna James Watson och Francis Cricks artikel om DNA-

molekyler från år 1953, och då med deras ethoskonstruktion i fokus. Watson och Crick 

(tillsammans med Rosalind Franklin) lade nämligen grunden till forskningsområdet molekylär 

biologi genom sin artikel ”Molecular Structure of Nuceic Acids” från 1953.182 Det intresseväckande 

med Hallorans analys är hur Watson och Crick till viss del går emot rådande normer och ideal i 

deras ethoskonstruktion, genom ett mer personligt och självsäkert narrativ:183 

 
Both argumentatively and stylistically, then, Watson and Crick put forward a strong proprietary claim to 

the double helix. What they offer is not the structure of DNA, or a model of DNA, but Watson and 

Crick’s structure and model. Moreover, in taking their claims they enact a distinctive way of adhering to 

ideas in public; they dramatize themselves as intellectual beings in a particular style. The paper articulates 

a recognizable public persona, an ethos.184 

 

Halloran visar att vetenskaplig ethoskonstruktion inte nödvändigtvis behöver förhålla sig till de 

specifika åhörarnas normativa uppfattning om hur en forskare bör eller inte bör framställas för att 

verka övertygande. Genom att studera språkliga strategier och tekniker i skenet av vetenskaplig 

ethos träder många intressanta aspekter fram som hjälper oss att se ytterligare dimensioner av den 

vetenskapliga kunskapsproduktionen. Att undersöka Einsteins ethos i Relativity, som på många sätt 

format hur vi ser (eller inte ser) på den vetenskapliga kunskapsproduktionen, är viktigt. Det är 

genom dessa undersökningar som vi kan vidareutveckla vår förståelse av akademin som 

kommunicerande institution, både internt som externt. 

                                                
180 Campbell, s. 236–237. 
181 Campbell, s. 208. 
182 S. Michael Halloran, ”The Birth of Molecular Biology: An Essay in the Rhetorical Criticism of Scientific 
Discourse”, Landmark Essays on Rhetoric of Science: Case Studies, Randy Allen Harris (red.), New York: Routledge 
1997, s. 41. 
183 Halloran, s. 45. 
184 Halloran, s. 45. 
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 Det finns andra ingångar till att retoriskt analysera vetenskaplig ethos, och sociologen Robert K. 

Mertons (1910–2003) arbete om vetenskaplig ethos har legat till grund för ett antal av dessa 

analyser. Merton har ur ett sociologiskt perspektiv identifierat ett flertal institutionaliserade normer 

som på olika sätt påverkar forskares ethos i bred bemärkelse. Det är alltså inte frågan om ethos 

inom ramen för retoriken, utan en fråga om övergripande sociala normer inom den vetenskapliga 

produktionen, som inte enbart är knutna till en specifik retorisk situation.185 Retorikern Lawrence J. 

Prelli har konverterat dessa normer för retoriskt bruk, och hans arbete har bidragit till ett flertal 

retoriska analyser av vetenskapligt ethos.186 I artikeln ”The Rhetorical Construction of Scientific 

Ethos” både förklarar och nyttjar han Mertons ethos i ett flertal kortare analyser. Vad Prelli inte gör 

är att problematisera Mertons kontextuella utgångspunkt för dessa normer, som är bundna till 1900-

talets västerländska uppfattning av vad vetenskap är. Beroende på vad som ska analyseras skulle det 

kunna uppfattas som problematiskt att implementera detta ramverk på ett material från till exempel 

en annan socio-kulturell kontext eller en annan historisk kontext. Utan problematisering blir det 

snarare en form av schablonisering eller förenkling. De vetenskapliga ethosanalyser som är mest 

intressanta och intellektuellt givande är de texter (till exempel Skinner, Campbell eller Halloran) där 

man gjort en genomgående undersökning av retorns samhälleliga kontext utan att applicera Merton-

Prellis kategorier. Ethos har som retoriskt begrepp tillräckligt att ge på egen hand. 

 

EINSTEINS ETHOS 
Jag har i uppsatsens inledning visat på avsaknaden av retoriska analyser av Einsteins argumentation, 

men också tryckt på relevansen av just en sådan undersökning. Det är inte bara Einsteins 

omfattande bidrag och påverkan på den vetenskapliga kunskapsproduktionen som gör min analys 

väsentlig, utan även den historiska situationens rådande ideal och normer. De ideologiska 

strömningar som försvårade den retoriska situationen för Einstein som tysk-judisk teoretisk fysiker 

påverkade även hans förutsättningar för att etablera trovärdighet. Det är med andra ord hög tid att 

undersöka Einsteins vetenskapliga ethos ur ett retoriskt perspektiv. 

 Min analys är disponerad efter två teman: den föreställda publiken och ethos. Jag kommer först 

att kartlägga och undersöka vilka som inkluderas i den föreställda publiken för att med avstamp i 

detta studera hur Einsteins ethos konstrueras. Analysen av ethos kommer, mer specifikt, att utgå 

från tre karaktärer eller stereotypiska roller som jag funnit i texten: den professionella idealisten, 
                                                
185 Judy Segal & Alan W. Richardson, ”Introduction. Scientific Ethos: Authority, Authorship, and Trust in the 
Sciences”, Configurations vol. 11, 2003:2, s. 137. 
186  Se bland annat hur Helen Constantinides implementerar Merton-Prellis ethos. Hon gör ett flertal kortare 
ethosanalyser i artikeln “The Duality of Scientific Ethos: Deep and Surface Structures”, Quarterly Journal of Speech 
vol. 87, 2001:1 s. 61-72. Lawrence J. Prelli, ”The Rhetorical Construktion of Scientific Ethos”, Landmark Essays on 
Rhetoric of Science: Case Studies, Randy Allen Harris (red.), New York: Routledge 1997, s. 87–104. 
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mentorn och internationalisten. Med hjälp av dessa stereotyper kommer jag att kunna lyfta fram hur 

bevisningen av Einsteins trovärdighet går till. Genom en tematisk disposition av analysen skapas ett 

pedagogiskt ramverk där jag kan utkristallisera konkreta fynd kopplade till dessa teman mer 

effektivt än genom en, till exempel, kronologisk genomgång av materialet. Men, vi måste trots allt 

börja någonstans, och var kan vara bättre än Einsteins inledande förord? 

 

Den föreställda publiken: Förordet 
Låt mig börja med att påminna om att syftet med analysen är undersöka en av de mest 

betydelsefulla populärvetenskapliga texterna från 1900-talet ur ett retoriskt perspektiv, där 

frågeställningen är: Genom vilka retoriska grepp utmärks Einstein som trovärdig, det vill säga, hur 

konstruerar Einstein ethos i Relativity: the Special and General Theory? I relation till detta har jag i 

inledningen argumenterat för hur ethoskonstruktionen är beroende av hur retorn föreställer sig sin 

läsekrets men också, i sin tur, hur retorn tror sig uppfattas av sin publik. I förlängningen innebär 

detta att för att kunna förstå hur primärethos förstärks och vidareutvecklas genom ett sekundärethos 

i texten måste vi först komma underfund med hur den föreställda publiken är konstruerad. Låt oss 

därför återigen ta hjälp av Blacks teori om den föreställda publiken. Black menar, som vi minns, att 

språk har en symptomatisk funktion och varje diskurs innehåller speciella och karaktäriserade 

tecken som är specifika för retorn som bidragit i diskursen.187 Dessa specifika tecken, eller tokens, 

motiverar olika ideologiska aspekter i diskursen, samtidigt som de även implicerar en speciell typ 

av publik, implied auditor eller en föreställd publik. 188 Genom att undersöka dessa tokens kan vi se 

vilken typ av publik som retorn har i åtanke när hon skriver texten, alltså vilka hon ämnar övertyga: 

“The critic can see in the auditor implied by a discourse a model of what the rhetor would have his 

real auditor become.”189 Därför är det också ytterst tacksamt att författaren Einstein redan i förordet 

beskriver sin föreställda publiks erfarenheter och meriter explicit. På grund av detta blir också 

startpunkten för analysen nästintill oundviklig: Vi kommer helt enkelt att börja analysen av 

Einsteins ethos med att kartlägga och undersöka den föreställda publiken med hjälp av Blacks 

begrepp. 

 Låt oss begrunda hur den föreställda publiken kommer till uttryck. Författaren Einstein går rakt 

på sak: I det första stycket skriver han att texten är utarbetad med en bildad och vetenskapligt 

intresserad publik i åtanke, den är alltså explicit ”intented” för en specifik grupp av ”readers”.190 

Med tanke på den samtida diskussionen om hur populärvetenskapliga texter aktivt skulle anpassas 
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efter målgrupp är det inte på något vis underligt att vara tydlig med vilka som författaren ”intended” 

texten till, det visar snarare seriositet och eftertanke (detta kommer att vidareutvecklas i 

diskussionen om ethos).191 Författaren fortsätter att explicit karaktärisera läsaren: 

 
The present book is intended, as far as possible, to give an exact insight into the theory of Relativity to 

those readers who, from a general scientific and philosophical point of view, are interested in the theory, 

but who are not conversant with the mathematical apparatus of theoretical physics. The work presumes a 

standard of education corresponding to that of a university matriculation examination [en examen som 

berättigar universitetsstudier], and, despite the shortness of the book, a fair amount of patience and force 

of will on the part of the reader.192 

 

Gruppen ”the readers” utbildning förankras inte i något specifikt fält utan snarare nivån på den – 

”standard of education corresponding to that of a university matriculation examination” – vilket 

antyder att det inte är något särskilt fält som har förtur till läsningen av Relativity. Detta innebär att 

läsare som inte är verksamma vid universitetet har möjlighet att ta del av teorierna, så länge de har 

en studentexamen riktad mot universitetsstudier. 193 Även om den föreställda läsarens 

ämneskunskaper inte är mer specificerade än så är fortfarande förkunskapsnivån av stor betydelse 

för att förstå vilka som inkluderas i den föreställda publiken. Som vi förstått av författarens situation 

är dessa bildningskrav i kombination med idén om populärvetenskapen som målgruppsanpassad 

viktiga. Det är genom dessa tokens som vi skapar oss en uppfattning om vilka som inkluderas i den 

föreställda läsekretsen och inte, någonting som vi strax kommer att återkomma till. 

 Förutom en specifik utbildningsnivå bör läsekretsen ha ett intresse för vetenskap och filosofi. 

Kombinationen (ut)bildning och vetenskapligt och filosofiskt teoriintresse uppskattas alltså av 

författaren som en grundläggande utgångspunkt för den föreställda läsaren – ”readers who, from a 

general scientific and philosophical point of view, are interested in the theory” – för att med rätt typ 

av förkunskaper kunna ta del av textens innehåll. 194  Om vi sammankopplar rådande 

utbildningssystem med hur mer avancerade populärvetenskapliga texter i praktiken kommit att 

associeras med bildade fackmän börjar en idé om att den föreställda publiken är manlig att ta form. 

Detta innebär att Relativity börjar framstår som en text för bildade män snarare än en text för ”den 

bredare allmänheten”, och kvinnor över lag.195 Detta resonemang kommer att bli ännu mer konkret 

när vi diskuterar huvudtexten längre fram i samma avsnitt. 
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 Relativitys föreställda läsare beskrivs även inneha två särskilda karaktärsdrag för att klara av 

läsningen författaren Einstein efterlyser ”[...] despite the shortness of the book, a fair amount of 

patience and force of will on the part of the reader.”196 Det handlar inte bara om att besitta en viss 

typ av förkunskap och intresse, den föreställda läsaren bör även besitta egenskaperna driv och 

uthållighet. Dessa egenskaper eller karaktärsdrag anses alltså vara högst relevanta för att den 

föreställda läsaren ska kunna klara av läsningen av Relativity. 

 Denna karaktärisering är i linje med det rådande vetenskapliga idealet gällande den 

epistemologiskt dygdiga forskarens karaktär. Men för att kunna uppfatta karaktärsdragen som 

viktiga måste läsaren på något sätt ha en förståelse av dessa epistemologiska dygders betydelse. 

Antingen behöver de vara en del av den pågående diskursen, som akademiker och/eller forskare, 

eller som del av ett intellektuellt sammanhang där dessa diskussioner går att ta del av på annat sätt. 

Dessa eftersökta kvaliteter signalerar (utöver epistemologiskt dygdiga egenskaper eller kvaliteter 

hos den vetenskapliga kunskapsproducenten) att det inte kommer att förmedlas information 

enkelriktat utan att denna läsning handlar om ett aktivt vetenskapligt arbete: För att fylla sin 

funktion i arbetet måste läsaren vara delaktig av egen ”force of will”.197 Men den föreställda läsaren 

står inte på något vis ensam inför denna uppmaning till ansträngning. Även författaren har lagt ned 

mycket möda på att producera den text som ska presenteras: ”The author has spared himself no 

pains in his endeavour [...]”.198 Vad denna karaktärisering mynnar ut i för typ av ethos kommer att 

diskuteras senare i analysen, men det är viktigt att redan nu betona dessa aspekter av 

ethoskonstruktionen i relation till den föreställda publiken, eftersom båda konstruktionerna 

reproducerar samtidens eftersträvansvärda epistemologiska dygder. 

 Att publiken tänktes vara insatt i den pågående diskussionen om dygdig vetenskap 

utkristalliseras i förordet på andra sätt utöver beskrivningen av epistemologiskt dygdiga egenskaper. 

Det framstår som viktigt att visa att Relativity är en del av någonting större, en positionering mot en 

viss typ av vetenskapsfilosofisk uppfattning: 

 
The author has spared himself no pains in his endeavour to present the main ideas in the simplest and 

most intelligible form, and on the whole, in the sequence and connection in which they actually 

originated. In the interest of clearness, it appeared to me inevitable that I should repeat myself frequently, 

without paying the slightest attention to the elegance of the presentation. I adhered scrupulously to the 

precept of that brilliant theoretical physicist, L. Boltzmann, according to whom matters of elegance ought 

to be left to the tailor and to the cobbler.199 
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Texten är skriven med utgångspunkt i läsekretsens föreställda förkunskaper, intressen, egenskaper 

och meriter (och tillkortakommanden gällande kunskaper i matematik), men den är inte på något 

sätt prydd med konstnärliga element för att underlätta eller försköna läsningen: ”[...] without paying 

the slightest attention to the elegance of the presentation.”200 Detta påstående, om än närmast 

klichéartat, innefattar tokens som återigen anspelar på detta vetenskapliga ideal där det 

objektivistiska, för att inte säga positivistiska, förhållningssättet värderas högt för att kunna 

förmedla kvalitativ och väl härledd kunskapsproduktion. Författaren tar i förordet avstånd från 

konstnärlighet (subjektivitet) vilket är i linje med idén om det mänskliga subjektets opålitlighet. 

Positioneringen åstadkoms med hjälp av ett exempel som stammar från 1800-talets mest 

framstående tyska teoretiska fysiker Ludwig Boltzmanns (1844–1906) implicita beskrivning av en 

ideal forskare: ”I adhered scrupulously to the precept of that brilliant theoretical physicist, L. 

Boltzmann [...].”201 Att ”brilliant theoretical physicist” Boltzmann används som exempel har två 

funktioner, dels erkänns en viss typ av vetenskaplig praktik inom fysiken (den teoretiska), dels 

erkänns det rådande vetenskapsfilosofiska idealet gällande epistemologiskt dygdig forskning.202 

Boltzmann var en av sin tids främsta teoretiska fysiker, han tillhörde med andra ord inte det 

dominerade experimentella fysikfältet. I förlängningen innebär detta att Relativity som produkt och 

praktik (trots att den inte tillhör den högt aktade experimentella fysiken) är av god vetenskaplig 

kvalitet på grund av det vetenskapliga ideal som aktivt eftersträvas och reproduceras i texten. 

Relativity placeras således i en vetenskaplig tradition som anser att mänsklig kommunikation är 

opålitlig: Periodens normer bekräftas genom att explicit välja vetenskaplig klarhet utan överflödig 

”elegance of the presentation.”203 Författaren Einsteins uppfattning av den teoretiska fysikens 

vetenskapliga metod följer med andra ord samma ramverk som det övergripande vetenskapliga 

idealet och dess medföljande epistemologiska dygder. Därigenom belyses det också för den 

föreställda läsekretsen att projektet Relativity är vetenskapligt pålitligt eftersom författaren följer det 

rådande vetenskapliga idealets krav för god vetenskaplig praktik. 

 Någonting annat som tyder på att den föreställda läsekretsen uppskattar en viss typ av 

vetenskapligt ideal är vikten av självgranskande och självmedvetenhet:  

 
I make no pretence of having withheld from the reader difficulties which are inherent to the subject. On 

the other hand, I have purposely treated the empirical physical foundations of the theory in a ”step-
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motherly” fashion, so that readers unfamiliar with physics may not feel like the wanderer who was unable 

to see the forest for trees.204 

 

I förordet framkommer det att det är lika viktigt att vara transparent i fråga om textens ramverk och 

svårighet, ”I make no pretence of having withheld from the reader difficulties which are inherent to 

the subject”, som i att vara transparent gentemot hur den vetenskapliga processen kommer att 

skildras, ”I have purposely treated the empirical physical foundations […]”.205 Här förtydligas vem 

som besitter kunskapen och vem som saknar den: Den vetenskapliga kunskapen som presenteras är 

granskad och omsorgsfullt reviderad för att passa den föreställda publikens utgångspunkt så att ”[...] 

readers unfamiliar with physics may not feel like the wanderer [...]”.206 Låt oss därför likna 

författaren Einsteins relation till sin skapade och föreställda publik med den en lärare har i 

förhållande till sina studenter. Författaren undervisar läsaren, trots att den föreställda publiken 

skulle kunna inbegripa kollegor från andra fält. Kollegor eller ej, i förordet beskrivs den föreställda 

läsekretsen som en samling åhörare med ett påfallande intresse för vetenskapliga och filosofiska 

teorier, men de kan alltså bara förstå relativitetsteorierna om de presenteras med utgångspunkt i 

tidigare erfarenheter – läsarna är trots allt inte utbildade fysiker. Genom att direkt synliggöra den 

föreställda publikens utgångspunkt belyses med andra ord både medvetenhet om läsekretsens 

förkunskaper och ambitionen med projektet: Även om författaren vill göra rätt för den 

vetenskapliga processen enligt det som anses epistemologiskt dygdigt, förs det fram att texten 

skrivits med utgångspunkt i den föreställda publikens färdigheter och brister. Den föreställda 

läsekretsens relation till texten är den undervisande studentens enligt förordet, där den lärde aktivt, 

men med en viss distans, planerar sin undervisning utefter gruppens uppfattade kunskapsnivå. 

 Enligt Blacks teori står dessa tokens i relation till den läsare som texten implicerar: Dessa 

stilistiska signaler är alltså riktade mot den som föreställs läsa Relativity.207 Med hjälp av Black kan 

vi i förordet anta att den föreställda läsekretsen värderar en specifik typ av vetenskapsfilosofi, där 

bland annat vetenskaplig transparens definieras som grunden för god forskning, Transparensen är 

lika central när det gäller hur arbetet utförs som hur självmedveten forskaren i fråga är. 

Likaså värderar den föreställda publiken att forskaren visar respekt för sina kollegor snarare än att 

förespråka vetenskaplig antagonism, både gentemot samtida och historiska forskarkollegor. Detta 

anspelar även på den samtida uppfattningen av genren: Vikten av att visa respekt för sina briljanta 

kollegor (Bazermann). Att antyda vetenskaplig resonans och etablera dygdigt rykte, är helt enkelt 
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av vikt för den föreställda läsaren.208 Vad som också kommer till ytan är att den föreställda 

läsekretsen har högt intellektuellt, socialt och ekonomisk kapital. Med detta sagt, låt oss nu fortsätta 

granska hur den föreställda publiken karaktäriseras i huvudtexten för att vidareutveckla vår 

förståelse av denna konstruktion. 

 

Den föreställda publiken: huvudtexten 
I huvudtexten tilltalas fortfarande den föreställda publiken som ”the readers” men läsaren kommer 

även att specificeras med hjälp av ”he”. Det är genom bruket av pronomen som ytterligare aspekter 

av den föreställda publiken kommer upp till ytan. Detta gör det också omöjligt att hävda att texten 

mot förmodan skulle vara riktad till både män och kvinnor. Låt oss därför studera hur användandet 

av olika typer av pronomen ger oss en bättre förståelse av hur den föreställda publiken 

karaktäriseras. 

 Att den föreställda publiken är manlig framträder ännu tydligare vid en läsning av huvudtexten, 

där alla textens tankeexperiment enbart adresserar ”he”, ”him” och ”his”: ”Every child at school 

knows, or believes he knows, that this propagation takes place in straight lines with a velocity 

c=300,000 km. /sec.”209 Det är en manlig blick och en manlig kropp som ”knows, or believes he 

knows” och som kommer att uppleva fysikens olika krafter och element i tankeexperimentens 

undersökningar. Detta speglar inte bara den då rådande uppfattningen om vem som tänktes läsa de 

populärvetenskapliga skrifterna, utan även vem som ansågs ha kompetens att producera 

vetenskaplig kunskap. Detta synliggörs alltså inte bara genom att uppmärksamma ett manligt 

intellekt, utan också genom en manlig blick som uppmärksammar en annan manlig kroppslig 

närvaro. Det är denna sammanslagna erfarenhet av manlig kropp och blick som legitimerar vad som 

är och inte är godtagbart underlag för den pågående undersökningen. Den här typen av 

representation är en slags normalisering av den kvinnliga frånvaron i vetenskapliga skrifter och 

produktioner, medveten eller omedveten: 
 

But how does the man in the chest regard the process? The acceleration of the chest will be transmitted to 

him by the reaction of the floor of the chest. He must therefore take up this pressure by means of his legs 

if he does not wish to be laid out full length on the floor. He is then standing in the chest in exactly the 

same way as anyone stands in a room of a house on our earth. If he release a body which he previously 

had in his hand, the acceleration of the chest will no longer be transmitted to this body, and for this reason 

the body will approach the floor of the chest with an accelerated relative motion. The observer will 
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further convince himself that the acceleration of the body towards the floor of the chest is always of the 

same magnitude, whatever kind of body he may happen to use for the experiment.210 

 

Den explicit manliga kroppen är central, både ifråga om att representera auktoritet i form av att 

agera fysiker – ”The concept does not exist for the physicist until he [min kursivering] has the 

possibility of discovering whether or not it is fulfilled in an actual case” – men också i fråga om att 

vara den självklara referenskroppen i texten, “[…] this pressure by means of his legs […] he is then 

standning […]”.211 Ovanstående blockcitat får läsaren att förstå gravitationsfält och acceleration 

som ett argument för den allmänna relativitetsteorin, men tankeexperimentet är även ett typexempel 

på hur det som Kenneth Burke kallar identifikation skapas i Relativity: Den manliga kroppens plats 

och position i att undersöka relativitetsteorierna.212 Det handlar därför inte om ett neutralt bruk av 

”he”, utan är en konstruktion av en manlig läsare. Här har vi alltså ett flertal tidstypiska drag som 

både reflekterar den populärvetenskapliga genren men också det rådande vetenskapliga idealet vid 

akademin: Vem som uppfattas verka vid akademin, vilka som förväntades ha vetenskapligt intresse 

samt tillräckligt med kunskap och kompetens för att läsa en text som Relativity. Den föreställda 

publiken är helt enkelt manlig. Omedvetet eller medvetet är texten en del av den patriarkala 

representationen av vem som tänktes läsa populärvetenskapliga texter under den här perioden. 

Begrunda mitt ordval tänktes. På samma sätt som de, om än få, verksamma kvinnliga akademikerna 

vid Europas olika universitet räknas bort som möjliga auktoriteter eller representanter i texten, 

räknas de intresserade, akademiska som icke-akademiska, kvinnorna bort i föreställningen om vem 

som läser den här typen av texter.213 Den framträdande manliga publiken är ingenting extraordinärt 

för perioden och genren. Likväl är det viktig för oss att urskilja och uppfatta detta i vår analys för att 

förstå vilka som inkluderas och exkluderas i den föreställda läsekretsen. 

 Det som däremot mer intresseväckande är hur författaren tycks verka vilja dela upplevelsen av 

teorierna och dessas potential tillsammans med den manliga föreställda publiken, i ett konstruerat 

”we”. Det bör föras fram att det inte var ovanligt att tilltala läsaren genom första person pluralis i 

text under den här perioden, men genom att studera den gemenskap som konstrueras i Relativitys 

huvudtext med hjälp av detta pronomenval kommer viktiga aspekter upp till ytan som påvisar ett 

mer påtagligt syfte än att på ett vedertaget sätt tilltala läsaren. Detta kommer bland annat förankras i 

hur författaren förhåller sig till sin samtids omskrivning av tillhörighet och tillträde till olika platser 

och grupperingar, i synnerlighet gällande den antisemitiska konstruktionen av ”vi och dem”. Det 

ligger därför i uppsatsens intresse att komma underfund med vilka författaren Einstein inkluderar i 
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”we”. Ur ett retoriskt perspektiv har detta flera olika funktioner som alla går att koppla samman 

med hur publiken kommit att bemötas i denna konstruerade gemenskap i form av ”we”, ”us” och 

”our”. Vi måste först komma underfund med vad för typ av gemenskap som konstrueras genom 

detta pronomen för att sedan kunna se hur det retoriskt också positionerar Relativity i relation till sin 

samtid, både i fråga om ideologi och vetenskaplig praktik. Fokus flyttas därför från ”he” till ”we” 

för att undersöka vad en konstruerad gemenskap gör retoriskt i texten. 

 För att upplevas som trovärdig behövs förståelse och förtroende etableras mellan publiken och 

författaren Einstein. I förordet har olika knutpunkter belysts genom författarens karaktärisering av 

den föreställda läsarens erfarenhets- och förståelsehorisont, och det är tack vare dessa knutpunkter 

som författaren också kan möta de föreställda åhörarna och möjliggöra just förståelse och 

förtroende. Ett tillvägagångssätt för att skapa gemenskap. Ett exempel på detta är när författaren 

Einstein inleder huvudtexten med att presentera erfarenheter och upplevelser kopplade till 

studieåren som en form av indirekt gemenskap för den föreställda läsaren och författaren: ”In your 

schooldays most of you who read this book made acquaintance [...]”.214 Med utgångspunkt i den 

föreställda utbildning som läsekretsen har, och därigenom också delar med honom, återberättar han 

en upplevelse som den föreställda publiken ska känna igen sig i och förstå, och skapar således 

möjlighet till igenkänning eller, för att nyttja ett annat retoriskt begrepp, identifikation à la Kenneth 

Burke. Men genom att göra just detta och bygga gemenskapen kring dessa knutpunkter understryks 

någonting annat. På grund av dessa socio-ekonomiska aspekter kan den föreställda läsekretsen 

omöjligen inbegripa alla män, utan enbart dem som faktiskt hade tillgång till den typ av (ut)bildning 

som författaren Einstein själv har fått på högre nivå. 

 Det går även att utskilja andra drag hos den föreställda publiken genom att undersöka 

återberättelsen som skildras i huvudtexten inledning: 

 
In your schooldays most of you who read this book made acquaintance with the noble building of 

Euclid’s geometry, and you remember – perhaps with more respect than love – the magnificent structure, 

on the lofty staircase of which you were chased about for uncounted hours by conscientious teachers. By 

reason of your past experience, you would certainly regard every one with disdain who should pronounce 

even the most out-of-the-way proposition of this science to be untrue. But perhaps this feeling of proud 

certainty would leave you immediately if some one were to ask you: ‘What, then, do you mean by the 

assertion that these propositions are true?’ Let us proceed to give this question a little consideration.215 

 

Utbildningen har, utöver den inlärda kunskapen, även resulterat i en viss typ av vetenskaplig 

uppfattning och världsbild: ”By reason of your past experience, you would certainly regard every 
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one with disdain who [...].” Detta hänger samman med hur olika teorem har accepteras eller inte av 

den föreställda läsaren.216  För att författaren Einstein ska kunna problematisera den rådande 

uppfattningen av den euklidiska geometrin och därigenom även beskrivningen av den fysiska 

verkligheten, behövs en visad empatisk förståelse av hur teorin lärts ut. Det behövs även en visad 

förståelse av den vetenskapliga världsuppfattning som utbildningen har genererat hos publiken, för 

att sedan problematisera: ”But perhaps this feeling of proud certainty would leave you immediately 

if some one were to ask you: ‘What, then, do you mean by the assertion that these propositions are 

true?’”217 I blockcitatet konstrueras alltså ett specifikt kollektiv, ”most of you”, byggt på den 

föreställda publikens gemensamma ”past experience” och medföljande förståelsehorisont, som de 

fram tills en läsning av Relativity ” would certainly regard” som sann och verklighetsförankrad.218 

 Vi kan nu belysa ytterligare aspekter av vilka den föreställda publiken inkluderar: Män som inte 

bara har ett intresse för, utan även förlitar sig på, väl underbyggd vetenskaplig argumentation. Det 

ansträngande arbete som den föreställda läsaren har behövt göra för att förstå ”the noble building of 

Euclid’s geometry” är någonting som delas mellan dessa ”most of you” i den föreställda publiken, 

men också av författaren, där den gemensamma upplevelsen har lämnat spår som författaren sätter 

ord på – ”[...] perhaps with more respect than love [...]” – och som den föreställda publiken känner 

igen sig i och identifierar sig med.219 Texten implicerar alltså att dessa slitsamma studier gav vissa 

insikter, insikter som cementerats och gjort det svårt att inte se med förakt på någon som, mot 

förmodan, menar att den euklidiska geometrin skulle vara osann.220 Att bevisa just detta är dock 

Relativitys väsentliga uppgift: Att problematisera rådande teorem för att kunna presentera en ny 

teoretisk beskrivning av universum. Projektet är svårare att presentera som övertygade om den 

föreställda läsaren inte lyckas uppfatta de brister som huvudtexten redogör för. Men tack vare att 
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since antiquity by the admirers of geometry, finally attained true logical sufficiency, and the ground was laid for 
replacing, in the description of physical phenomena, the standard geometry of Euclid by Riemann’s wonderfully pliable 
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regarded Euclidean geometry as a paradigm of epistemic certainty. The sudden shrinking of Euclidean geometry to a 
subspecies of the vast family of mathematical theories of space shattered some illusions and prompted important 
changes in our the [sic] philosophical conception of human knowledge. Thus, for instance, after these nineteenth-
century developments, philosophers who dream of a completely certain knowledge of right and wrong secured by 
logical inference from self-evident principles can no longer propose Euclidean geometry as an instance in which a 
similar goal has proved attainable. The present article reviews the aspects of nineteenth century geometry that are of 
major interest for philosophy and hints in passing, at their philosophical significance.” Roberto Torretti, ”Nineteenth 
Century Geometry”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (red.), Stanford University 2006, 
online ed., www.plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/geometry-19th/ (2018-03-18). 
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”he” har ett genuint intresse för både vetenskap och filosofi, kan en jakt på andra mer 

epistemologiskt dygdiga vetenskapsfilosofiska svar fungera som stimulus för honom. 

 Relativity inleds således med att etablera en gemenskap med utgångspunkt i tidigare 

gemensamma erfarenheter hos publiken och författaren Einstein. Fortsättningsvis kommer däremot 

”we” att konstrueras kring nya erfarenheter, och där har tankeexperimenten en betydelsefull roll för 

hur detta kommer att åstadkommas. Texten är skriven på ett sådant vis att tankeexperimenten i sig 

uppfattas som ny legitim erfarenhet som den föreställda publiken och författaren erfar och samlar in 

tillsammans. Den tidigare indirekta gemenskapen ersätts med en direkt gemenskap: Textuell 

erfarenhet legitimeras som verklig erfarenhet genom tankeexperimenten och blir därigenom en del 

av den direkta gemenskapen. Det finns med andra ord ett likhetstecken mellan textuella 

beskrivningar och erfarenhet i Relativity, en form av logisk slutledning som är vedertagen inom 

ramen för den populärvetenskapliga genren. Hur detta likhetstecken konstrueras ska nu redogöras 

för. 

 I Relativity har jag alltså kunnat identifiera en växelverkan mellan att exempel beskrivs som om 

läsaren vore på plats och att beskriva teorin bakom fenomenet som ”upplevts” genom exemplet: 

 
Our train of thought in the foregoing pages can be epitomised in the following manner. Experience has 

led to the conviction that, on the one hand, the principle of relativity holds true, and that on the other hand 

the velocity of transmission of light in vacuo has to be considered equal to a constant c. […] The law of 

transmission of light, the acceptance of which is justified by our actual knowledge, played an important 

part in this process of thought.221 

 

I texten beskrivs detta ”Our train of thought” som ett perfekt exempel för läsekretsens 

erfarenhetsbank, där den nya beskrivningen av ljus bör accepteras av läsaren eftersom läsaren nu 

har ”actual knowledge”, faktiskt kunskap, om hur fenomenet fungerar: ”[...] an important part of 

this process of thought”.222 Men detta är som sagt inte bara den föreställda publikens erfarenhet utan 

hela kollektivets, där författaren inkluderar sig själv. Ett ytterligare exempel på ett liknande 

påstående: 

 
We shall see later that this result, which expresses the theorem of the addition of velocities employed in 

classical mechanics, cannot be maintained; in other words, the law that we have just written down does 

not hold in reality. For the time being, however, we shall assume its correctness.223 
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Det är tillsammans som författaren och läsaren “shall see” ifall deras härledning, ”the law we have 

just written down”, håller för att beskriva den fysiska verkligheten.224 Textens uppbyggnad är en 

form av förståelsekurva som utgörs av sambandet mellan tankeexperiment och fysisk förståelse, där 

bland annat ”our old friend the train”, den vid fem tillfällen återkommande gamla vännen, är 

någonting som delas och bekräftas tillsammans. 225  Det väsentliga med den här typen av 

formuleringar är hur gemensam upplevd erfarenhet av att till exempel ha ”sett” någonting är en 

aktivitet som liknar det upplägg som bland annat Wienkretsen strävade efter för att upprätthålla 

epistemologiskt dygdig forskning: Ett vetenskapligt och filosofiskt samarbete där man arbetar 

kollektivt tillsammans och därigenom även vidareutvecklar det vetenskapliga paradigmet på ett 

kvalitativt sätt. ”We” är inte bara en gemenskap som ska resultera i identifikation utan det 

reproducerar också den typ av kollektiva samarbete som detta rådande vetenskapliga ideal 

förespråkar. 

 Publiken är en konstruktion som representerar ett öppensinnat och gränslöst kollektiv snarare än 

ett inskränkt och begränsat. Fokus ligger på hur intresse och kunskap ska vara det huvudsakliga 

bränslet för att obegränsat kunna söka ny kunskap, inte geografisk härkomst. Konstruktionen ”we” 

är således av komplex, för att inte säga paradoxal, karaktär. Den obligatoriska (ut)bildningen som 

förordet lägger fram är exkluderande i fråga om flera ekonomiska, sociala, kulturella och etniska 

aspekter. Vilka som fick studera vid universitetet var inte bara en fråga om kön utan även en fråga 

om socio-ekonomiska (icke)möjligheter, en fråga om makt och fördelning av socialt, kulturellt, 

ekonomiskt och intellektuellt kapital. Detta har vi vid flera tillfällen synliggjorts i uppsatsen men 

det är först nu vi kan problematisera detta i relation till den gemenskap som konstruerats. Vad den 

här konstruktionen egentligen vill underbygga måste läsas i ljuset av den historiska situationen, och 

då i synnerhet i relation till andra rådande diskurser där vi:et har en enorm betydelse. Det går 

nämligen inte att bortse från hur den antisemitiska processen att utesluta grupper i samhället från 

offentligheten utgår från ett ”vi och dem”, att genom en viss typ av kulturell diskurs försöka 

nedvärdera och avskärma vissa människors tillgänglighet, kompetens, förmåga och värde. Den 

föreställda publiken i Relativity är därför paradoxalt inkluderande i den bemärkelsen att den värld 

som etableras av författaren i texten utgår från idén om allmän och jämställd erfarenhet av, och 

tillgänglighet till, offentliga rum: Tillgänglig för den bredare allmänheten oberoende kulturell, 

etnisk eller ideologisk identitet eller härkomst. Det här måste dock läsas med ytterligare något i 

åtanke, nämligen den populärvetenskapliga genren. Genren användes till viss del för att, explicit 

som implicit, skriva om eller vidareutveckla nationens historia ur ett nationalistiskt perspektiv, 

vilket också resulterade i olika försök till att skriva ut judiska forskares bidrag till vetenskaperna 
                                                
224 Einstein 1920, s. 19. 
225 Einstein 1920, s. 78. 
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(Einstein utsattes som tidigare noterats för just detta efter publiceringen av relativitetsteorierna). Det 

fanns i vetenskapskretsar en form av ”common language”, en typ av språk som 

vetenskapsproducenter och journalister förhöll sig till och var medvetna om under den här perioden, 

en form av markör för att inkludera och exkludera olika grupper.226 Det fanns med andra ord en 

uppfattning om att språket kunde anpassas ifråga om olika typer av föreställda publiker, men också i 

fråga om representation av nationalstatens vetenskapliga produktion samt dess historiska 

reproduktion i olika vetenskapliga och populärvetenskapliga texter. I relation till detta är det just 

tillgängligheten till offentlighetens rumslighet som reproduceras i texten genom uppskattat 

lättillgängliga, märkbara bruksföremål, föremål som ska vara greppbara i tanken för många: korpen, 

repet, stationen, åskan, trappavsatsen, molnet, fältet, kistan och tågvagnen: 

 
Let us imagine a raven flying through the air in such a manner that its motion, as observed from the 

embankment, is uniform and in a straight line. If we were to observe the flying raven from the moving 

railway carriage, we should find that the motion of the raven would be one of different velocity and 

direction, but that it would still be uniform and in a straight line. Expressed in an abstract manner we may 

say: If a mass m is moving uniformly in a straight line with respect to a co-ordinate system K, then it will 

also be moving uniformly and in a straight line relative to a second co-ordinate system K’, provided that 

the latter is executing a uniform translator motion with respect to K.227 

 

Med hjälp av dessa tokens som offentliga urbana miljöer, naturrum och bruksföremål på vår jord 

(detta kommer jag snart att återkomma till) är det möjligt för den föreställda publiken att skapa sig 

en förståelse av relativitetsteorierna och rumtiden. Det reproduceras också en bild där den 

föreställda läsaren är berättigad till obegränsad geografisk undersökning där hans närvaro är 

oproblematisk: ”If we were to observe the flying raven from the moving railway carriage [...]”.228 

Den föreställda läsaren kan här resa genom vida landskap och undersöka fenomen (både på marken 

och i luften) eftersom det ska handla om drivet och viljan till ny kunskap och intresset av filosofiska 

tankegångar mer än något annat. I praktiken innebär detta rum och utrymmen som män bör kunna 

nyttja för att främja den internationella, obegränsade och dygdiga vetenskapliga forskningen, 

snarare än den nationalistiska begränsande forskningen. 

 Det finns ytterligare exempel på hur denna paradoxalt oförbehållsamma inbjudan till läsning 

kommer till uttryck: Bland annat genom en explicit pedagogisk tanke om att byta ut olika 

geografiska platser i den engelska auktoriserade versionen av teorierna. Det har nämligen gjorts ett 

aktivt val att utgå från London istället för Berlin i exemplet på hur koordinater fungerar i sektion II, 
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och då för att lättgängliggöra en geografisk plats för den internationella, och då främst europeiska, 

föreställda publiken. London uppfattades helt enkelt som mer greppbart och ”welldefined point” för 

den föreställda läsekretsen, samtidigt som Berlin fråntas rollen som viktig referens- och mittpunkt 

på världskartan: ”The earth is the rigid body to which the specification of place refers; ‘Trafalgar 

Square, London’ is a welldefined point, to which a name has been assigned, and with which the 

event coincides in space.”229 ”We” delar därför inte bara bildningserfarenhet och förståelsehorisont: 

Den föreställda manliga publiken delar och nyttjar en form av rumslig internationell rättighet, en 

form av gemensamt anspråk på rörelse och lättillgänglig metaforik, genom att använda dessa 

”welldefined” offentliga rum i texten. Men på grund av männens utgångspunkt tenderar denna 

gemenskap att i praktiken även inbegripa en form av elitism, eftersom tillgången till dessa rum 

börjar i en högre (ut)bildning som innefattar ett högre socio-ekonomiskt kapital hos dess 

medlemmar. 

 Nu blir det lämpligt för oss att ta en ytterligare titt på bruket av ”our” (”our old friend the train”) 

för att styrka argumentet om en manlig internationell och bildad föreställd publik, som är 

obegränsad, geografiskt som nationellt, samt kapabel att självständigt söka och respektera 

epistemologiskt dygdig kunskap.230 Detta självständiga possessiva pronomen markerar gemensamt 

ägande läsaren och författaren emellan, och brukas ett flertal gånger i texten för att betona just 

detta. Detta görs på ett sätt som är snarlikt bruket av ”we”: Konstruktionen skapar gemensamma 

referenspunkter i form av upplevelser och exempel samt undanröjer distans mellan föreställd läsare 

och författare – en möjlighet till identifikation. Men det finns också någonting annat som i 

förlängningen även betonas genom detta ”our”. 

 ”Our” är som sagt en form av inbjudan till gemensamt ägande av viktiga teoretiska resultat, men 

framförallt är bruket av ”our” i samband med geografiska platser någonting som konnoterar vissa 

specifika värderingar gällande mänskligt varande på jorden: 

 
This in itself is sufficient to exclude the possibility of the exact validity of Euclidean geometry in our 

universe. But it is conceivable that our universe differs only slightly from a Euclidean one, and this notion 

seems all the more probable, since calculations show that the metrics of surrounding space is influenced 

only to an exceedingly small extent by masses even of the magnitude of our sun. We might imagine that, 

as regards geometry, our universe behaves analogously to a surface which is irregularly curved in its 

individual parts, but which nowhere departs appreciably from a plane: something like the rippled surface 

of a lake.231 
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Ett aktivt val har gjorts här. Universum och solen beskrivs med possessivt pronomen istället för 

bestämd artikel. Dessa tokens signalerar någonting viktigt, nämligen att den föreställda läsekretsen 

ska förstå universum, solen och även jorden, som någonting delat – ”our universe” och ”our sun” – 

någonting som läsare och författare har en gemensam, jämställd relation till och ansvar för.232 Även 

om citatet huvudsakligen presenterar en ytterligare möjlig beskrivning av universum så sätts 

rymden och publiken i ett gemensamt sammanhang, med direkta och indirekta konsekvenser. På 

samma sätt kan man läsa det här påståendet: ”He is then standing in the chest in exactly the same 

way as anyone stands in a room of a house on our earth.”233 Det här exemplet förklarar hur 

gravitationsfält fungerar men betonar också vår mänskliga samexistens på ”our earth”, i olika (yttre 

som inre) rum. Genom dessa tokens etableras en specifik form av identifikation där Relativitys 

läsekrets lättare kan identifiera sig med varandra, genom samägande och tillhörighet. Burke skriver 

om identifying of properties, där personer kan identifiera sig med varandra genom sitt gemensamma 

intresse för något, en gemensam form av ägandeattribut:  

 
Man’s moral growth is organized through properties, properties in goods, in services, in positions or 

status, in citizenship, in reputation, in acquaintanceship and love. But however ethical such an array of 

identification may be when considered in itself, its relations to other entities that are likewise forming 

their identities in the terms of property can lead to turmoil and discord.234 

 

Det liksinnande intresset för olika entiteter gör att läsaren kan känna identifikation med en specifik 

grupp på grund av det som delas: Kapitalägare identifierar sig exempelvis med varandra genom sitt 

ekonomiska ägande, likaså identifierar sig personer från arbetarklassen genom sitt icke-ägande av 

properties, alltså attribut eller egenskaper, men också genom materiella föremål. 235  Denna 

identifikation innebär någonting ytterligare för den föreställda läsekretsen i Relativity, nämligen att 

läsaren också har ett gemensamt intresse och ansvar för jorden, men också hur jorden ses som en 

plats delad av flera, inte som en plats som tillhör en specifikt grupp på grund av dess ideologi eller 

kulturella och/eller etniska härkomst. Genom dessa nya resultat i kombination med vår förståelse av 

hur nationalister och antisemiter brukat populärvetenskapen, uppdagas någonting för oss. Relativity 

går i polemik med ett visst bruk av genren, alltså vilken verklighetsbild som genren kommit att 

reproducera, vilket också innebär en positionering mot antisemitiska strömningar i samhället, en 

form av internationalism. 
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 Detta resonemang resulterar i att den föreställda publiken som skapats i Relativity är en manlig 

(ut)bildad grupp som förhåller sig positivt till det vetenskapliga ideal som framkommer i texten. Det 

är också en konstruktion som är i linje med idéen om internationalismen, speciellt gällande aspekten 

av internationella samarbeten mellan forskare, då den vetenskapliga, internationella och kollektiva 

verksamhet som betonas i Relativity belyser just detta. 

 Denna paradoxala inkluderande gemenskap som skapas i texten mynnar ut i en utbildad och 

manlig grupp i samhället, och denna grupp fackmän associeras även med ytterligare en 

karaktäriserand aspekt: Makt. Den föreställda läsaren har bättre möjligheter (än de som inte bjuds in 

till att utforska Relativity) att påverka i samhället, bland annat på grund av utbildning, 

yrkestillhörighet och inte minst, socio-ekonomiskt sammanhang. Det är alltså på grund av hur 

läsekretsen är konstruerad som vi kan konstatera att den populariserade versionen av 

relativitetsteorierna är skriven för en specifik grupp i samhället som är inflytelserik – Vem som i 

praktiken uppfattas kunna påverka och förändra samhället politiskt.236 Relativity ska övertyga den 

grupp i samhället som uppfattats besitta möjligheten att förebygga för nationalistisk trångsynthet 

samt vidareutveckla och sprida den epistemologiskt dygdiga vetenskapliga praktiken som kollektivt 

och internationalistiskt projekt. Den föreställda läsarens anledning till detta kan vara grundat i 

vetenskapliga, filosofiska och/eller ideologiska skäl, men oberoende ingång resulterar detta i samma 

sak: Värnandet om den epistemologiskt dygdiga och internationella forskningens framtid. 

Internationalismens gränslöshet öppnar inte bara upp för författaren Einsteins kollegors 

forskningsmöjligheter, det möjliggör även internationella samarbeten för andra 

verksamhetsområden. Genom att önska övertyga denna specifika föreställda läsare medföljer alltså 

även uppfattningen om vilka som kan förmedla betydelsen av den här typen av forskning i ett 

sammanhang där påverkan är möjlig. Kvinnor och mindre bildade män är däremot uteslutna som 

tänkbara inflytelserika vapendragare och behöver därför inte heller övertygas om den 

internationalistiska verkligheten som möjligt alternativ till den nationalistiska 

verklighetsskildringen. Den diskurs som reproduceras utesluter således ett internationellt 

vetenskapligt och ideologiskt samarbete med kvinnor och mindre bildade män. 

 

Ethos 
Hittills har vi alltså kunnat urskilja en föreställd läsare som ligger nära idén om en medlem av ett 

internationellt samarbetsvilligt och epistemologiskt dygdigt kollektiv. Den föreställda läsaren är 

manlig, bildad och vetenskapligt och filosofiskt intresserad, och han förespråkar både 

internationalism och de epistemologiska dygderna eftersom det är i linje med den föreställda 
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läsarens uppfattning om hur god forskning bör utföras: Med utgångspunkt i erfarenheter och empiri 

ska man vidareutveckla den vetenskapliga kunskapsproduktionen tillsammans och obegränsat. Den 

manliga föreställda läsaren situeras således i ett sammanhang med högt intellektuellt, socialt och 

ekonomiskt kapital. Det finns alltså en viktig maktaspekt hos den föreställda läsaren, vilket belyser 

det faktum att författaren vill övertyga en grupp som i praktiken också kan vara gynnsam för 

kollektivets framtidsutsikter. Med denna förståelse av hur den föreställda publiken konstrueras ska 

vi nu diskutera författaren Einsteins ethoskonstruktion. 

  Amossy menar, som vi minns, att “It is thus important to see how the prior ethos, and the 

[secondary] ethos that integrates and reworks it, are related to the authority derived from an exterior 

institutional status.”237  Det betyder att de kulturella och sociala kategorier som primärethos 

associeras med blir utgångspunkten för retorns ethoskonstruktion. Retorn kommer utifrån detta att 

förstärka gynnsamma karaktärsdrag som uppskattas som övertygande i relation till den föreställda 

publiken och den retoriska situationen. Ethoskonstruktionen i Relativity står således i en 

beroenderelation till hur den föreställda publiken uppfattar en tysk-judisk teoretisk fysikers 

populariserade text och hur författaren Einstein uppfattar sig själv som person i relation till sin 

samtid. Einsteins primärethos kommer att förstärkas genom det sekundärethos som uttrycks i texten, 

ett ethos som är konstruerat för att kunna övertyga den specifika föreställda publik som vi precis 

urskilt i tidigare avsnitt. 

 Jag har identifierat tre stereotyper i texten som min analys kommer att kretsa kring: den 

professionella idealisten, mentorn, och internationalisten. Med det sagt skulle framtida analyser av 

Einsteins ethos självfallet kunna hitta andra betydelsefulla karaktärer i Relativity, men min analys 

av Einsteins ethos tar utgångpunkt i dessa tre. I relation till detta kommer jag även att diskutera hur 

ethos tre orsaker eller egenskaper visas inom ramen för dessa stereotyper: arête (dygdig karaktär), 

eunoia (välvilja) och fronêsis (praktisk kunskap). Utöver detta finns det även tre aspekter som inom 

den populärvetenskapliga genren är av vikt för att visa på trovärdighet som forskare eller 

vetenskapsjournalist: relevans, resonans och rykte. För att övertyga som populärvetenskaplig 

författare ska texten uppvisa relevans, alltså förhålla sig till vad den föreställda publiken anser är 

relevant i relation till den samtida diskursen, texten ska även uppvisa resonans med andra samtida 

betydelsefulla texter och författare, för att slutligen även etablera dygdigt vetenskapligt rykte. Det är 

viktigt att betona att dessa aspekter (författaren Einsteins diskursiva stereotyper, ethos egenskaper 

och populärvetenskapens tre övertygande aspekter) inte är isolerade utan samverkar, och 

karaktäriseringen kommer därför att överlappa mellan de stereotyper som jag funnit i texten. 
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Den professionella idealisten 
Ethoskonstruktionen i förordet är i linje med de epistemologiska dygder som vi diskuterat tidigare i 

uppsatsen, både när det gäller uppfattningen om att söka en neutral och god vetenskaplig metod och 

behovet av vissa specifika och eftersträvansvärda karaktärsdrag. Innan den vetenskapliga 

argumentationen tar vid situerar alltså författaren Einstein sig själv, vetenskapsfilosofiskt som 

karaktärsmässigt, och detta görs genom att förtydliga de epistemologiskt dygdiga aspekterna av 

författarens karaktär. Hävdandet av dessa dygder har alltså jag valt att samla under stereotypen den 

professionella idealisten: 

 
The author has spared himself no pains in his endeavour to present the main ideas in the simplest and 

most intelligible form, and on the whole, in the sequence and connection in which they actually 

originated. In the interest of clearness, it appeared to me inevitable that I should repeat myself frequently, 

without paying the slightest attention to the elegance of the presentation. I adhered scrupulously to the 

precept of that brilliant theoretical physicist, L. Boltzmann, according to whom matters of elegance ought 

to be left to the tailor and to the cobbler. I make no pretence of having withheld from the reader 

difficulties which are inherent to the subject. On the other hand, I have purposely treated the empirical 

physical foundations of the theory in a ”step-motherly” fashion, so that readers unfamiliar with physics 

may not feel like the wanderer who was unable to see the forest for trees.238 

 

Den här delen av förordet har citerats i ett tidigare sammanhang men kan även förstås i ljuset av 

ethoskonstruktionen. Här lyfts nämligen flera viktiga karaktärsdrag fram för den rationella, 

självgranskande och vetenskapligt dygdiga vetenskapsmannen Einstein. Det är, först och främst, 

tydligt att texten är skriven med kunskap om den rådande vetenskapsfilosofiska problematiken 

gällande objektiv och neutral forskning, vilket i förlängningen också innefattar idén om hur en god 

forskare bör vara: ”In the interest of clearness, it appeared to me inevitable that I should repeat 

myself frequently, without paying the slightest attention to the elegance of the presentation.”239 Som 

tidigare konstaterats fanns det en negativt normativ uppfattning om att subjektiva inslag i språket 

stör det vetenskapliga arbetets strävan efter neutralitet och objektivitet. Genom att presentera detta 

positivistiska förhållningssätt anspelas det på uppfattningen om den vetenskapligt dygdiga forskaren 

där empirisk (i det här fallet genom läsning) erfarenhet ska ligga till grund för de slutsatser som 

dras, utan konstnärliga eller subjektiva inslag i texten. 

 Författaren skapar utrymme för att visa vetenskaplig dygdighet, en form av ”vetenskaplig” och 

kunnig karaktär, vilket görs inom ramen för arête. Men som vi vet är dessa egenskaper av en 

gränsöverskridande karaktär vilket innebär att fronêsis inbegripande av vetenskapligt kunnig 
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karaktär också bevisas. Detta har att göra med författaren Einsteins samtida kontext och de 

eftersträvansvärda karaktärsdrag och dygder som associeras med forskare under den här perioden, 

alltså de epistemologiska dygderna. Författaren och hans kollegor skulle enligt detta vetenskapliga 

ideal ”leva och andas” sitt yrkeskall på fler plan än det enbart yrkesmässiga. Sökandet efter kunskap 

innebar, som jag varit inne på tidigare, en specifik form av livsföring, alltså en viss typ av 

karaktärisering av hela ”jaget”. De dygdiga karaktärsdrag som författaren Einstein förmedlar för att 

verka övertygande som god forskare i Relativity passar därför in under beteckningen arête. Arête 

handlar om den totala framställningen och uppfattningen (hos publiken) av retorns dygdighet, och 

eftersom de epistemologiska dygderna under den här perioden är så pass avgörande för forskares 

hela karaktär, påverkas även ethoskonstruktionens arête därefter. De epistemologiska dygderna 

påverkar med andra ord forskarens helhetsuppfattning av sig själv, precis som dessa dygder även 

har inverkan på den föreställda publikens kategoriska uppfattning av hur en forskare ska vara.  

 Fastställandet av författarens dygdiga karaktär (arête) är resultatet av vad som uppfattas som 

övertygande av den föreställda publiken. Vi kan därför återigen dra nytta av vår kartläggning av den 

föreställda läsekretsen för att granska hur författaren karaktäriserar detta. Som vi vet visas arête 

genom en god förståelse av åhörarnas preferenser gällande ”god karaktär”. Genom beskrivningen 

av publiken vet vi att det är betydelsefullt för författaren Einstein att inom ramen för detta 

vetenskapliga ideal visa självkontroll, självbehärskning, och framförallt, självmedvetenhet. Det 

verkar därigenom vetenskapligt dygdigt för den professionella idealisten att dels skriva en text 

närliggande originalet med syftet att kommunicera ny vetenskaplig kunskap, dels positionera sig 

mot att nyttja elegans och konstnärlighet. I förlängningen innebär detta en positionering mot 

subjektivitet: ”I adhered scrupulously to the precept of that brilliant theoretical physicist, L. 

Boltzmann, according to whom matters of elegance ought to be left to the tailor and to the 

cobbler.”240 Citatet konnoterar både den vetenskapligt ideala tradition och filosofi som Relativity 

föreställs vara en del av, samt en karaktär som i ljuset av detta vetenskapliga ideal framvisar 

moralisk trovärdighet som forskare. Denna karaktärisering till trots bevisas även välvilja inom 

ramen för eunoia: ”On the other hand, I have purposely treated the empirical physical foundations 

of the theory in a ‘step-motherly’ fashion, so that readers unfamiliar with physics may not feel like 

the wanderer who was unable to see the forest for trees.”241 Författaren visar en empatisk förståelse 

av (eunoia) den föreställda läsarens förståelse- och erfarenhetshorisont, någonting som författaren 

också vill göra känt för att därigenom framstå som av pedagogiskt god karaktär (arête). 

 Det går även att identifiera en strävan efter att visa transparens, självgranskning och 

självmedvetenhet inom ramen för arête. Detta är i linje med det vetenskapliga idealet och vad jag 
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kommit att kalla stereotypen den professionella idealisten. Låt oss se till författaren Einsteins 

formulering igen: 

    
The author has spared himself no pains in his endeavour to present the main ideas in the simplest and 

most intelligible form, and on the whole, in the sequence and connection in which they actually 

originated. In the interest of clearness, it appeared to me inevitable that I should repeat myself frequently, 

without paying the slightest attention to the elegance of the presentation. […] I make no pretence of 

having withheld from the reader difficulties which are inherent to the subject.242 

 

Författaren är medveten om svårigheten i den uppgift han tagit sig an (att popularisera 

relativitetsteorierna), och detta till trots har han ”spared himself no pains” för att slutföra 

uppgiften.243 Han vill dock betona att för att uppnå ”clearness” har inga genvägar tagits i arbetet och 

han har inte ägnat ”the slightest attention” till ”the elegance of the presentation”, varken med hjälp 

av konstfullhet eller genom förkortningar.244 Detta resulterar i en karaktär som är självgranskande 

(arête), välvillig (eunoia) och yrkesmässig (arête) och idealiskt professionell (arête). 

 Stereotypen den professionella idealisten reproduceras löpande i texten, framförallt genom ett 

flertal kollegor, vilkas namn får representera det vetenskapligt dygdiga. Boltzmann är, med andra 

ord, inte den enda forskaren som får stå som exempel för den typ av tradition som Relativity 

representerar. På samma sätt som med Boltzmanns citat flätas andra forskares namn in i Relativity 

och understryker den karaktärisering som jag kallar den professionella idealisten. I huvudtexten 

citeras inte någon vetenskapsman, istället kommer de till uttryck genom andra typer utav 

tillkännagivanden och redogörelser. Deras namn representerar då ett specifikt moraliskt och 

vetenskapsfilosofiskt förhållningssätt, till exempel genom Lorentztransformationen eller 

”Minkowski’s Four-dimensional Space”.245 Ibland görs det kort och koncist genom att han visar hur 

en kollega förhåller sig till vissa vetenskapsfilosofiska påståenden, där namn som till exempel Ernst 

Mach implicerar det eftersträvansvärda positivistiska idealet gällande både vetenskap och 

filosofi:246 ”E. Mach recognized it most clearly of all.”247 Ibland görs det genom en mer omfattande 

beskrivning av en teori. “The epoch-making theoretical investigations of H. A. Lorentz on the 

electrodynamical and optical phenomena […]” är ett påstående som är en del av en längre teoretisk 

redogörelse, men det är också ett ytterligare exempel på hur författaren Einstein väljer att situera 

Relativity genom att hylla en specifik kollegas bidrag till fältet. Här görs det genom att betona 
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Lorentz betydelse för naturvetenskapen.248 Utöver Lorentz, Mach och Minkowski nämns även 

matematikern och fysikern James Maxwell och fysikern och kemisten Michael Faraday. Ur ett 

vetenskapligt perspektiv har alla dessa namn stor betydelse för relativitetsteorierna. De har även en 

stor betydelse för relativitetsteoriernas trovärdighet ur ett retoriskt strategiskt perspektiv: För att 

bevisa arête. 

 Det finns ytterligare aspekter av den professionella idealisten som uppdagas genom att studera 

hur olika teorier och deras upphovsmakare hyllas. Genom att visa på en kompetent och kunnig 

karaktär (fronêsis) etablerar författaren både resonans och rykte. Enligt argumentationen som 

framförs i Relativity verkar nämligen några av dessa kollegors bedrifter bekräftas och legitimeras 

genom författaren Einsteins relativitetsteorier: ”The special theory of relativity has rendered the 

Maxwell-Lorentz theory so plausible, that the latter would have been generally accepted by 

physicists even if experiment had decided less unequivocally in its favour.”249 Det är en paradoxal 

trovärdighetsslinga som konstrueras här, vars logik måste redogöras för. Relativity som projekt bör 

enligt tidigare framlagda exempel uppfattas som trovärdig på grund av den tradition och de ideal 

som implicit reproduceras genom kollegors teorier och namn, men relativitetsteorierna bör även 

anses trovärdiga eftersom de i sin tur bekräftar fundamentala och betydelsefulla teorier som till 

exempel Maxwell-Lorentz teorin. Det innebär att den vetenskapliga kvalitet som Maxwell och 

Lorentz teorier anses besitta även bör förknippas med relativitetsteorierna: 
 

The experimental arguments in favour of the Maxwell-Lorentz theory, which are at the same time 

arguments in favour of the theory of relativity, are too numerous to be set forth here. In reality they limit 

the theoretical possibilities to such an extent, that no other theory than that of Maxwell and Lorentz has 

been able to hold its own when tested by experience.250 

 

Om Maxwell-Lorentz teorins hållbarhet är så pass solid, i och med de erfarenheter som läsaren fått 

av dem genom sin läsning i Relativity, bör alltså samma uppfattning även innefatta 

relativitetsteorierna. Dessa forskarens namn och teorier fungerar därför även som en brygga för att 

legitimera relativitetsteoriernas självklara plats, sida vid sida, med dessa fundamentala teorem, 

likaså författaren Einsteins plats, sida vid sida, med sina respekterade kollegor. Relativitetsteorierna 

bör uppfattas ha samma rykte genom sin resonans med dessa betydelsefulla teorier, likaså bör 

författaren Einstein uppfattas ha samma vetenskapligt kompetenta och kunniga karaktär (fronêsis) 

som sina kollegor. Den samtida uppfattningen av den populärvetenskapliga genren är därför också 

en aspekt som påverkar hur den professionella idealistens fronêsis framställs. Genom att inkludera 
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och likställa sig med berömda forskare etableras en viss typ av rykte och resonans med en viss typ 

av dygdig vetenskaplig praktik. Detta är självfallet av vikt för argumentationens trovärdighet. För 

att kunna betona vilken typ av vetenskapligt kompetent forskare Einstein är projiceras dessa 

kollegors vetenskapsfilosofiska förhållningssätt och forskarkaraktär på både Relativity som verk 

men också på författaren Einsteins sekundärethos. 

 Den professionella idealisten utkristalliseras även genom den avslutande diskussionen om 

universums struktur, då betydelsen av (textuellt-)empirisk erfarenhet och undersökning i enighet 

med det vetenskapliga idealet betonas: 

 
According to the general theory of relativity, the geometrical properties of space are not independent, but 

they are determined by matter. Thus we can draw conclusions about the geometrical structure of the 

universe only if we base our considerations on the state of the matter as being something that is known. 

We know from experience [min kursivering] that, for a suitably chosen co-ordinate system, the velocities 

of the stars are small as compared with the velocity of transmission of light. We can thus as a rough 

approximation arrive at a conclusion as to the nature of the universe as a whole, if we treat the matter as 

being at rest.251 

 

Det går inte att frångå att den här uppfattningen betonar betydelsen av den positivistiska metoden 

inom ramen för det vetenskapliga idealet. Detta är alltså ytterligare ett exempel på hur den 

professionella idealisten återigen karaktäriserar en viss typ av dygdig arbetsmetod, där dygdiga 

forskare enbart ”draw conclusions” om ”something that is known” genom empirisk ”experience” 

och logik, och det är först då som vi kan ”[...] arrive at a conclusion as to the nature of the universe 

as a whole.”252 Det handlar alltså om att rationellt begrunda, metodiskt utesluta och kontextuellt 

förstå olika fysiska företeelser i relation till varandra, för att i förlängningen kunna härleda 

kvalitativa teoretiska beskrivningar. En annan typ av metod skulle istället visa på ett upprätthållande 

av olika teorier med hjälp av anomalier, menar författaren Einstein.253 Därför är det också med 

lättnad som frigörelsen från daterade axiom presenteras: ”We thus free ourselves form the 

distasteful conception that the material universe ought to possess something of the nature of a 
                                                
251 Einstein 1920, s. 135. 
252 Einstein 1920, s. 135. 
253 Se bland annat vad Einstein skriver om Newtons förklaring av Merkurius omloppsbana: “Thus, if we correct the 
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rotates exceedingly slowly in the plane of the orbit and in the sense of the orbital motion. The value obtained for this 
rotary movement of the orbital ellipse was 43 seconds of arc per century, an amount ensured to be correct to within a 
few seconds of arc. This effect can be explained by means of classical mechanics only on the assumption of hypotheses 
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centre. [...] Newton’s law which has neither empirical nor theoretical foundation.”254 Det skapas 

alltså utrymme för att låta den professionella idealisten lyfta fram hur ”distasteful” det uppfattas 

vara att acceptera eller försvara en teori som saknar både empiriskt och teoretiskt stöd.255 Det har 

tidigare i texten framförts en empatisk förståelse av hur svårt det är att introduceras för nya 

verklighetsuppfattningar på grund av den situerade förståelsehorisonten, men om belägg presenteras 

i enlighet med den vetenskapliga metod som implicit redogjorts för i Relativity ses det som 

irrationellt och smaklöst att förneka påståendets sanningsenlighet. Genom den här typen av 

resonemang blir det tydligt hur den einsteinska vetenskapsfilosofiska metoden genomsyrar 

författarens hela praktik (i texten). Med detta nära tillhands vill jag påminna om Amossys teori: 

“Taking into account the prior ethos of the speaker as a representation anchored in familiar 

stereotypes allows for a better understanding of the strategies deployed in the discourse to 

consolidate or improve the orator’s image of self.”256 Vad jag vill belysa genom stereotypen den 

professionella idealisten är att den förstärker och vidareutvecklar aspekter av den kulturella och 

sociala kategoriseringen av författaren Einsteins primärethos, där författarens trovärdighet visas i 

texten genom att konstruera en karaktär som ”andas och lever” sin yrkesfilosofi enligt de 

epistemologiska dygderna. 

 Det är tydligt att den professionella idealisten är en karaktärisering som förhåller sig till olika 

vetenskapliga fördomsfulla och/eller rasistiska åsikter som förknippades med författarens 

primärethos: Den judiska befolkningens inkompetens och opålitlighet samt den teoretiska fysikens 

låga status i förhållande till andra mer populära områden inom fysiken. Genom stereotypen Den 

professionella idealisten har jag skapat en möjlighet att belysa några av de strategier som används i 

texten för att den ska framstå som skriven av en professionell, något distanserad, självkritisk och 

nästintill doktrinärt idealistisk forskare (i motsats till den antisemitiska beskrivningen av den 

judiske mannen). Den professionella idealistens främsta syfte med Relativity är därför att förmedla 

en ny beskrivning av universums struktur på ett så rättvist sätt som möjligt: Rättvist för författaren, 

läsaren och vetenskapen. Genom stereotypen den professionella idealisten kan vi således lyfta fram 

hur en judisk vetenskapsman i centrala Europa hanterar den antisemitiska kritiken: Genom att aktivt 

arbeta fram en engelsk översättning för en internationell publik och därigenom också karaktärisera 

sig som en internationell och vetenskapsidealiskt dygdig vetenskapsman konstrueras en diskurs där 

de antisemitiska uppfattningarna och åsikterna utesluts. 
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Mentorn 
En annan stereotyp roll som jag identifierat i texten är mentorn. Mentorn är en konstruktion som 

hjälper mig att belysa hur författaren Einsteins trovärdiga karaktär bland annat visas genom 

pedagogisk lyhördhet (eunoia) och vishet (fronêsis). Redan efter en snabb läsning av texten blir det 

tydligt att denna aspekt av ethos förebygger att argumentationen skulle kunna ses som för 

sensationell och omvälvande. Genom mentorn kan vi utkristallisera hur författarens kritik istället 

omvandlas till en del av en större vetenskapsfilosofisk diskussion. 

 Som vi minns innefattar fronêsis fyra olika element av praktisk kunskap: vishet, kunskap, 

dygdighet och anständiga egenskaper. I ljuset av stereotypen mentorn kommer begreppets 

mångsidiga betydelse att synliggöras mer än tidigare i analysen. Varför detta är fallet har helt att 

göra med de specifika egenskaper som jag menar går att beteckna som mentorn. Låt oss med hjälp 

av denna stereotyp undersöka hur författaren Einstein förstärker ytterligare aspekter av sitt 

primärethos. 

 Sektion I i Relativity inleds, som vi minns, med ett återberättande av minnen från 

undervisningsåren som den föreställda läsaren ska känna igen sig i, som i sig skapar en möjlighet 

till identifikation. Här lyfts således empatisk förståelse av läsaren situation fram (inom ramen för 

eunoia), men det är också någonting annat som tar form: ”By reason of your past experience, you 

would certainly regard every one with disdain who should pronounce even the most out-of-the-way 

proposition of this science to be untrue.”257 Förutom att visa igenkänning (eunoia) och förståelse av 

(eunoia) en viss typ av utbildningserfarenhet, är det också starten på en diskussion om att granska 

rådande axioms betydelse och verklighetsförankring, Det skapas alltså en ingång till att diskutera 

hur man uppfattar och använder olika axiom. I vad som nu börjar likna en filosofisk undersökning 

kan vi i mentorn urskilja någon som framstår som pålitlig (arête) och vis (fronêsis). Detta för att 

lägga den grund som krävs för att utesluta kritiken om att relativitetsteorierna är av sensationslysten 

karaktär: 

 
“What, then, do you mean by the assertion that these propositions are true?” Let us proceed to give this 

question a little consideration. Geometry sets out from certain conceptions such as “plane,” “point,” and 

“straight line,” with which we are able to associate more or less definite ideas, and from certain simple 

propositions (axioms) which, in virtue of these ideas, we are inclined to accept as “true.” Then, on the 

basis of a logical process, the justification of which we feel ourselves compelled to admit, all remaining 

propositions are shown to follow from those axioms, i.e. they are proven. A proposition is then correct 

(“true”) when it has been derived in the recognised manner from the axioms. The question of the “truth” 

of the individual geometrical propositions is thus reduced to one of the “truth” of the axioms. […] The 
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concept “true” does not tally with the assertions of pure geometry, because by the word “true” we are 

eventually in the habit of designating always the correspondence with a “real” object; geometry, however, 

is not concerned with the relation of the ideas involved in it to objects of experience, but only with the 

logical connection of these ideas among themselves.258 

 

Genom diskussionen av den euklidiska geometrins verklighetsförankring väcks ett flertal tankar på 

ett mer generellt plan: Hur koherent bör ”the ‘truth’ of the axioms” vara i relation till ”the 

correspondence with ‘real’ objects” för att blir “accept as ‘true’”?259 Diskussionen är således av 

filosofisk karaktär och belyser nya aspekter av ethoskonstruktionen. Det verkar finnas en retorisk 

vinst i att karaktärisera argumentationen som filosofisk för att lyfta fram ytterligare karaktärsdrag 

som etablerar förtroende i relation till den föreställda publiken: 

 
Geometry which has been supplemented in this way is then to be treated as a branch of physics. We can 

now legitimately ask as to the “truth” of geometrical propositions interpreted in this way, since we are 

justified in asking whether these propositions are satisfied for those real things we have associated with 

the geometrical ideas. In less exact terms we can express this by saying that by the “truth” of a 

geometrical proposition in this sense we understand its validity for a construction with ruler and 

compasses. Of course the conviction of the “truth” of geometrical propositions in this sense is founded 

exclusively on rather incomplete experience. For the present we shall assume the “truth” of the 

geometrical propositions, then at a later stage (in the general theory of relativity) we shall see that this 

“truth” is limited, and we shall consider the extent of its limitation.260 

 

Med hjälp av mentorn kan vi visa hur författaren vill belysa en filosofiskt begrundande och 

vetenskapligt undersökande karaktär genom att belysa hur “incomplete experience” måste påverka 

den dygdiga vetenskapens ”conviction of the ‘truth’ of geometrical propositions”.261 Vidden av 

författaren Einsteins ansats med Relativity blir således mer konkret: På grund av sin kunskap känner 

sig författaren ”justified in asking whether these propositions are satisfied”.262 Frågan leder fram till 

ett omfattande projekt, nämligen att undersöka, vederlägga och fastställa koherensen mellan 

teoretiska påståenden och ”those real things we have associated with the geometrical ideas”, alltså 

de materiella och fysiska fenomenen.263 I ljuset av mentorn utkristalliseras ett försök till att visa på 

filosofisk kunskap (fronêsis) för att tilltala det filosofiska intresset hos den föreställda publiken. Det 

placerar också Relativity i en annan än den fysiska diskursen – den vetenskapsfilosofiska – för att 

motverka att författaren Einstein skulle ses som en sensationslysten judisk icke-experimentalistisk 
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fysiker; istället belyses karaktärsdrag som ska visa på en författare som är vetenskapsfilosofiskt 

begrundande, beläst och lärd. Det uppdagas ett implicit resonemang som handlar om att lära ut en 

specifik vetenskapsfilosofisk inställning till hur och varför vi kritiskt bör granska och verifiera olika 

(vetenskapliga) universella påståenden. Det är genom undersökning och erfarenhet som vi kan 

uppfatta ett påståendes begränsningar (någon som är krävande och kan ta tid), det är därför 

motiverat att ifrågasätta och undersöka om ett påstående är tillfredställande i relation till den 

verkliga situationen, skriver författaren.264 Den mer övergripande frågan som utmynnar ur den här 

diskussionen är därför: På vilka grunder accepteras och godtas olika påståenden i samhället? Det är 

en fråga om kritiskt tänkande, kunskap och erfarenhet som i förlängningen skulle kunna 

problematisera andra påståenden som cirkulerar under samma period: Är det rimligt att judiska 

personer anses vara mindre värda och inte heller fullvärdiga människor? 

 Stereotypen mentorn påvisar det som angeläget att få läsaren att på ett gott och rationellt sätt lära 

sig att kritiskt granska dominerande utsagor: ”[...] we shall see that this ‘truth’ is limited, and we 

shall consider the extent of its limitation.”265 I ljuset av stereotypen mentorn kan vi konstatera att 

författaren försöker visa någon någonting mer påtagligt än kunskap (fronêsis). Han vill snarare 

besitta en vis (fronêsis), stoisk (arête) och gränsöverskridande filosofiskt begrundande karaktär på 

grund av den föreställda publikens (akademisk som icke-akademisk) genuina intresse för vetenskap 

ur ett filosofiskt perspektiv. 

 Ifrågasättandet av olika axiom är någonting som fortlöper huvudtexten igenom: “If we were to 

observe the flying raven from the moving railway carriage, we should find that the motion of the 

raven would be one of different velocity and direction, but that it would still be uniorm and in a 

straight line. Expressed in an abstract manner we may say […].”266 I texten samlas erfarenhet in, 

”we were to observe”, där varje aktuellt alternativ granskas av författaren och den föreställda 

läsaren. 267 Genom dialog utkristalliseras resultat, ”we should find the motion of the raven”, som 

leder till en gemensam slutsats, “expressed in an abstract manner we may say”. 268 Den här 

processen liknar ramverket för antika filosofers samtalsdialektik. 269  Mentorn bjuder in den 

föreställda läsaren till att ”pröva” och ”erfara” olika möjliga beskrivningar av universum 

tillsammans med mentorn – ett euklidiskt, galileiskt, eller för den delen, ett einsteinskt universum. 

Trots den ibland omständliga och långsamma rörelsen framåt, knyter författaren hela tiden samman 

undersökningarna genom avstämning eller sammanfattning: ”We have thus good grounds for 
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extending the principle of relativity to include bodies of reference which are accelerated with 

respect to each other, and as a result we have gained a powerful argument for a generalised 

postulate of relativity.”270 Eller: ”We are now in a position to formulate more exactly the idea of 

[…].”271 Detta ska karaktärisera en rak dialog och ett aktivt bemötande och uppföljande med 

utgångspunkt i den föreställda publikens erfarenhetshorisont, alltså en bevisning av tålmodighet 

(eunoia), anständigt bemötande (fronêsis) och visdom (fronêsis). Jag har tidigare i diskussionen 

belyst hur relationen mellan läsare och författare ibland kommer till uttryck som relationen mellan 

eleven och lärare. Genom konstruktionen mentorn har vi således möjlighet att se att författaren visar 

på egenskaper som konnoterar en filosofisk vägledare snarare än en distanserad forskare. 

 Likt Sokrates i Platons dialoger där filosofen går i dialog med sina lärjungar träder dessa 

karaktärsdrag ibland fram genom ”I”. Då stannas resan upp för att, med den föreställda publiken i 

fokus, upprepa och reda ut komplexa resonemang som måste förtydligas innan resan kan gå vidare:  

 
If now I ask you whether there is sense in this statement, you will answer my question with a decided 

“Yes.” But if I now approach you with the request to explain to me the sense of the statement more 

precisely, you find after some consideration that the answer to this question is not so easy as it appears at 

first sight.272 

 

Den föreställda läsaren uppmuntras, ”now I ask you”, återigen att vara delaktig i det gemensamma 

arbetet. 273 Författaren tilltalar den föreställda läsaren direkt, ”if I now approach you”, att granska 

relativitetsteorierna tillsammans med honom för att söka svar på den vetenskapsfilosofiska 

problematisering som presenterades i början av Relativity likt en mentor och en lärjeunge: ”[...] you 

find after some consideration that the answer [...].”274 Det är genom dessa möten i texten som denna 

förstärkning av primärethos, alltså vishet och vetenskaplig anständighet, blir som tydligast. 

Mentorskapet är en stereotyp som gör det möjligt för oss att lokalisera på vilket sätt 

ethoskonstruktionen kommer till uttryck i dessa dialoger med den föreställda publiken: “(I would 

ask the reader not to proceed farther until he is fully convinced on this point.) After thinking the 

matter over for some time you then offer the following suggestion with which to test 

simultaneity.”275 I huvudtexten är det mer övertygande, med utgångspunkt i primärethos, att visa på 

vishet med den föreställda publikens intresse som prioritering, ”After thinking the matter over for 

some time you then offer the following suggestion”, vilket resulterar i en mer närgående lärande 
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  66 

dialog med den föreställda läsekretsen, ”I would ask the reader not to proceed farther until he is 

fully convinced”.276 Mentorn som analytiskt tillvägagångssätt gör att vi kan se hur vetenskapen som 

en kollektiv och intim praktik främjas (arête), någonting som man gör tillsammans. Vi har varit inne 

på detta tidigare: Gemenskapen reflekterar detta ideala och vetenskapliga kollektiv som nämns i 

inledningen av uppsatsen, en process och praktik som författaren, direkt eller indirekt, delar med 

läsaren när de tillsammans textuellt erfar och samlar in information om relativitetsteorierna. Det 

visar alltså återigen en god moralisk vetenskaplig karaktär (arête). Vi kommer fortsätta att diskutera 

det vetenskapliga samarbetets betydelse för Einsteins ethoskonstruktion i följande avsnitt, men i 

ljuset av ett annan stereotyp, internationalisten. 

 

Internationalisten 
Hittills har vi med hjälp av stereotyperna den professionella idealisten och mentorn diskuterat 

karaktärsdrag som till viss del är samklingande, till viss del är dissonanta. Den främsta 

motsättningen i ethoskonstruktionen hittas i hur relationen mellan författaren och den föreställda 

läsaren ser ut. Genom stereotypen den professionella idealisten kunde vi urskilja en mer distanserad 

relation, medan vi har, med hjälp av mentorn, utkristalliserat en mer närstående relation, författare 

och föreställd läsare emellan. Oavsett vilka karaktärsdrag som framkommer är de positiva 

förstärkare av primärethos i relation till den föreställda publiken och den retoriska situationen. Det 

finns ytterligare betydelsefulla karaktäriseringar i texten som kommer till uttryck genom andra 

inslag i texten, bland annat genom den alternativa verklighet som relativitetsteorierna utforskas i: 

den internationalistiska verkligheten. På samma sätt som det finns en del komplexa aspekter i 

konstruktionen av den föreställda publiken i relation till internationalismens öppenhet och 

gemenskap, finns det även liknande aspekter hos författarens ethos. Därför ska vi nu undersöka 

denna karaktärisering genom den stereotyp som jag kommit att kalla internationalisten. 

 Beskrivningen av rumtidens fysiska verklighet sker genom den internationalistiska verkligheten. 

Det är i dessa miljöer som rumtiden beskrivs, prövas och upplevs av den föreställda publiken och 

författaren. Utifrån tidigare diskussioner vet vi att det är viktigt att inte glömma hur den 

populärvetenskapliga texten brukats i framförallt Tyskland under den här perioden när vi 

undersöker författaren Einsteins ethoskonstruktion: Det nationalistiska och antisemitiska 

användandet av genren som resulterat i att, explicit eller implicit, propagera för en nationalistisk 

verklighetsbeskrivning av ett Tyskland som inte alla var välkomna att dela. Låt oss återigen 

påminnas om hur den populärvetenskapliga genren beskrivs under den här perioden: ”[…] an 

infrastructure of popular science in Germany is sketched that reflects some essential qualities of the 
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entire epistemic and cultural machinery.”277  Denna infrastruktur hade alltså en medföljande 

problematik gällande vem som ansågs ha rätt att delta i den epistemologiska och kulturella 

kunskapsproduktionen. I relation till det samtida bruket av genren kan därför Relativity läsas som en 

polemisk kritik av den nationalistiska världsbild som reproducerades genom populärvetenskapliga 

texter. Men för att den här typen av ställningstaganden ska vara övertygande måste det läsas i ljuset 

av den föreställda publiken och deras uppfattning av det vetenskapliga, kollektiva samarbetet, som 

har ett behov av lättillgänglig geografisk rörelse för de medverkande. Hela boken är ett exempel på 

internationellt samarbete och ett sökande efter ett internationellt sammanhang: Översättningen är 

riktad mot en internationell publik och bjuder därigenom aktivt in läsare till en internationell dialog 

om, och möjlighet till, att förstå relativitetsteorierna. För att kunna utkristallisera detta ska vi med 

hjälp av stereotypen internationalisten se hur internationalistiska värderingar om öppna gränser och 

vetenskapligt samarbete är viktiga för ethoskonstruktionens trovärdighet. För att förstå detta på 

djupet måste bevisningen av eunoia inom ramen för stereotypen internationalisten diskuteras. 

 För att kunna visa eunoia, alltså välvilja, ska författaren: identifiera sig med åhörarna, besitta en 

likasinnad strävan, tala eller skriva på ett sådant vis att åhörarna kan känna igen sig, men likaså dela 

och bejaka åhörarnas fördomar. Välvilja besitts av författaren när han bland annat tar hjälp av olika 

tankeexperiment, och det är hur dessa tankeexperiment kommit att utformas som måste bli vår 

ingång i den här diskussionen. Författaren använder sig, som vi minns, av begripliga och 

allmängiltiga naturfenomen och offentliga rum: Det är ett pedagogiskt grepp (eunoia) för att 

underlätta läsningen (eunoia) och intaget av information för andra läsare än enbart fysiker, på grund 

av dess lättillgängliga natur (eunoia). Men genom dessa tankeexperiment visas inte bara en 

pedagogisk välvilja. I ljuset av internationalisten kan vi se hur författaren vill betona de vinster som 

den internationalistiska verkligheten erbjuder, och som är av intresse för den föreställda publiken: 

 
If an observer sitting in the position M’ in the train did not possess this velocity, then he would remain 

permanently at M, and the light rays emitted by the flashes of lightning A and B would reach him 

simultaneously, i.e. they would meet just where he is situated. Now in reality (considered with reference 

to the railway embankment) he is hastening towards the beam of light coming from B, whilst he is riding 

on ahead of the beam of light coming from A. Hence the observer will see the beam of light emitted from 

B earlier than he will see that emitted from A. Observers who take the railway train as their reference-

body must therefore come to the conclusion that the lightning flash B took place earlier than the lightning 

flash A.278 
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Det som kommer till uttryck här är en beskrivning av epistemologiskt dygdig undersökning. ”[A]n 

observer sitting in the position M’ in the train”, där ”the observer will see” och erfara ett fenomen 

och därigenom ”come to the conclusion”.279 Att kunna dra sådana slutsatser om den materiella 

verkligheten förutsätter kunskap och tillgång till obegränsade och händelserika miljöer på jorden: 

Författaren Einstein visar alltså vad dygdig vetenskaplig härledning av den materiella 

verkligenheten kan resultera i när den får utföras obegränsat och i epistemologiskt dygdigt sällskap. 

Det finns många forskningsområden, till exempel astrofysik, som är helt beroende av väder och 

vind för att kunna utföra sitt arbete och är därför i stort behov av att kunna röra sig obegränsat på 

jorden utan att nationella gränser eller ideologier ska störa eller till och med stoppa arbetet. 

Relativitys internationella framgång och genomslag är ett resultat av just precis detta.280  Med det i 

åtanke finns det därför ett värde i att reproducera en textuell internationalistisk verklighet för 

författaren som tilltalar den föreställda publiken – för att visa samma strävan (eunoia) som den 

föreställda publiken men också för att skapa ett utrymme där han kan dela samma värderingar 

(eunoia) och fördomar (eunoia) om hur den goda forskningen bör utföras. 

 I huvudtexten redogörs det även för hur bekräftelsen av teorierna bör gå tillväga: 

 
Apart from this one, it has hitherto been possible to make only two deductions from the theory which 

admit of being tested by observation, to wit, the curvature of light rays by the gravitational field of the 

sun,1 and a displacement of the spectral lines of light reaching us from large stars, as compared with the 

corresponding lines for light produced in an analogous manner terrestrially (i.e. by the same kind of 

molecule).281 

 

Här är det främst noten i citatet som är av värde för oss. Den lyder: ”Observed by Eddington and 

others in 1910.”282 Relativitetsteorierna blir här exempel på hur viktig internationalismen är för den 

dygdiga forskningens verksamhet, en verksamhet som den föreställda publiken strävar efter 

(eunoia) och identifierar sig med (eunoia). Eunoia bevisas alltså genom att skriva fram hur 

grundläggande det är med tillgång till den obegränsade, delade (ansvars)ytan på jorden. Den 

                                                
279 Einstein 1920, s. 31–32. 
280 “That eclipse would occur on May, 29, 1919, and Dyson pointed out that it would be a unique opportunity. The sun 
would then be amid the rich star cluster known as the Hyades, which we ordinary stargazers recognize as the center of 
the constellation Taurus. But it would not be convenient. The eclipse would be most visible in a path that stretched 
across the Atlantic near the equator from the coast of Brazil to Equatorial Africa. Nor would it be easy. As the 
expedition was being considered in 1918, there were German U-boats in the region, and their commanders were more 
interested in the control of the seas than in the curvature of the cosmos. Fortunately, the war ended before the 
expedition began. In early March 1919, Eddington sailed from Liverpool with two teams. One group split off to set up 
their cameras in the isolated town of Sobral in the Amazon jungle of northern Brazil. The second group, which included 
Eddington, sailed for the tiny island of Principe, a Portuguese colony a degree north of the equator just off the Atlantic 
coast of Africa. Eddington set up his equipment on a 500-foot bluff on the island’s north tip.” Isaacson, s. 257. 
281 Einstein 1920, s. 123–124. 
282 Einstein 1920, s. 124. 
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föreställda publiken tilltalas av den här typen av forskningsprojekt (läsaren kan till och med vara en 

del av ett internationellt forskningsprojekt), eftersom behovet av gränslös tillgänglighet uppfattas 

som just grundläggande för den vetenskapliga praktik som de förespråkar. Genom konstruktionen 

internationalisten kan vi alltså se hur karaktäriseringen av en likasinnad strävan (eunoia) och ett 

likasinnat behov (eunoia) av obegränsad geografisk tillgänglighet står i direkt relation till den 

föreställda läsaren. Det som kontinuerligt skildras i texten är exempel på hur dygdig vetenskaplig 

forskning ska gå till väga, vars kunskapsproduktion måste ha denna gränslöshet. Utan den 

obegränsade tillgången till naturen och, för den delen, internationella kollegor, finns risken att 

framtiden kommer att ha en negativ utveckling, till skillnad från de internationellt åstadkomna 

dygdiga resultat som Relativity representerar. Bekräftelsen av relativitetsteorierna gjordes på 

spridda geografiska platser på jorden, av forskare från hela Europa (se not 280) och är därav en 

tydlig motsats till nationellt isolerade och begränsade forskningsprojekt. Därför är det också av vikt 

att förstärka dessa aspekter av primärethos, vilket resulterar i karaktärsdrag som vill visa 

inställsamhet (eunoia) för hur god internationell vetenskaplig praktik ska se ut. Författaren vill alltså 

framställa hur han står i direkt relation till detta kollektiv där man värdesätter den dygdiga 

forskningens rörliga och internationellt samarbetsvilliga framtid, någonting som också visar på 

arête eftersom detta även konnoterar de epistemologiska dygderna. 

 Med detta sagt lyfts andra egenskaper fram genom att studera Relativity med hjälp av 

stereotypen internationalisten. Den här karaktäriseringen är anpassad till att övertyga en föreställd 

läsekrets som har en stor del av det intellektuella och sociala kapitalet i Europa, vilket resulterar i att 

de män som inkluderas i denna läsekrets också har ett maktkapital. Detta beror på det sammanhang 

som medlemmarna av denna föreställda publik associeras med, och möjligheten till att få bli en del 

av detta sammanhang är i praktiken svårtillgänglig och krävande – både ur ett utbildnings-, genus- 

och klassperspektiv. På grund av den föreställda läsarens kapital kan en övertygande bevisning av 

ethos resultera i framtida samarbeten eller stöd av det internationella vetenskapliga kollektivet, 

eftersom den föreställda läsaren identifierar sig med den verklighet som reproduceras i Relativity. 

 

Avslutande diskussion 
Den första retoriska analysen av Einsteins argumentation har resulterat i flera intressanta fynd. 

Undersökningen har inte bara kunnat påvisa vilka egenskaper som uppskattats som värdefulla av 

författaren Einstein för att verka trovärdig, den har även påvisat betydelsen av att ge utrymme för en 

djupgående beskrivning av den historiska situationen för att kunna studera ethoskonstruktion. 

 Mitt syfte med uppsatsen har varit att studera en av de mest betydelsefulla populärvetenskapliga 

texterna från 1900-talet ur ett retoriskt perspektiv, och jag har sökt svar på följande frågeställning: 

Genom vilka retoriska grepp utmärks Einstein som trovärdig, det vill säga, hur konstruerar Einstein 
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ethos i Relativity: the Special and General Theory? En retors ethos står i relation till både den 

retoriska situationen och de specifika åhörarna. Därför har det varit viktigt för mig att redogöra för 

de, enligt mig, centrala delar av Einsteins situation som påverkar ethoskonstruktionen i Relativity: 

Vetenskapliga ideal, den populärvetenskapliga genrens samtida praktik och funktion samt 

antagonistiska och antisemitiska strömningar i samhället. Med hjälp av vetenskapshistorikerna 

Lorriane Daston och Peter Galison har jag kunnat belysa ett vetenskapligt ideal som påverkar 

Einsteins yrkesuppfattning, framförallt gällande vad god och dygdig vetenskaplig praktik innebär 

och hur det enligt idealet bör genomsyra forskarens hela karaktär. Med hjälp av filosofen och 

litteraturvetaren Tzvetan Todorovs teorier om genre, i kombination med en idéhistorisk redogörelse 

av den populärvetenskapliga genren under tidigt 1900-tal, har jag kunnat visa hur den 

populärvetenskapliga genren påverkar Einsteins ethos: Dels hur genren kommit att brukas i 

framförallt Tyskland under den här perioden, dels den karaktär som förväntades av den 

populärvetenskapliga författaren. Jag har redogjort för den populärvetenskapliga genrens praktik 

och funktion och jag har även belyst det då nationalistiska bruket av genren, för att sedan resultera i 

en mer övergripande diskussion om periodens nationalistiska och, i förlängningen, antisemitiska 

strömningar och andra antagonistiska tendenser under perioden. Detta är av vikt eftersom den 

antisemitiska diskursen påverkar uppfattningen av judiska personer överlag, framförallt gällande 

pålitlighet och kompetens. Den antagonistiska inställningen till den teoretiska fysiken påverkar 

också Einsteins ethos, vilket är, som tidigare nämnts, grundat i den rådande uppfattningen om 

teoretisk fysik i relation till den mer prestigefulla experimentella fysiken. Detta är viktiga aspekter 

som påverkar uppfattningen av Einsteins ethos. Tillsammans har dessa tre diskussioner resulterat i 

att det går att visa att det finns specifika och eftersträvansvärda karaktärsdrag som Einstein som 

tysk-judisk teoretisk fysiker behövde förhålla sig till för att verka övertygande. 

 Med hjälp av Ruth Amossys teori om primär- och sekundärethos har jag kunnat kontextualisera 

Einsteins argumentation i Relativity med den historiska situationen. Jag har alltså sammankopplat 

hur dessa ovan nämnda samhälleliga och tidsbundna strömningar påverkar förståelsen av och 

förtroendet för en tysk-judisk teoretisk fysiker. Dessa ideal och ideologiska strömningar påverkar 

Einsteins primärethos, den karaktär som Einstein aktivt förstärker genom sekundärethos i Relativity 

för att verka övertygande inför sin föreställda publik. 

 Ethoskonstruktionens förmåga att övertyga står i direkt relation till vad den specifika publiken 

uppfattar som övertygande. Jag har därför med hjälp av Edwin Blacks teori om en föreställd publik 

sett olika karaktäristiska tecken eller tokens som författaren Einstein lämnat i texten. Dessa tokens 

är riktade mot en implicit eller föreställd publik vars karaktärisering går att spåra och undersöka. I 

analysen har jag valt att först kartlägga Einsteins föreställda publik för att sedan granska vilka 

retoriska grepp som utmärker Einsteins trovärdighet, det vill säga hur Einstein konstruerar ethos. 
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Låt mig därför först upprepa vad den föreställa publiken besitter för karaktärsdrag för att sedan 

diskutera de stereotyper eller karaktärsdrag som jag identifierat och sammankopplar till Einsteins 

ethoskonstruktion. 

 Vissa aspekter av den föreställda publiken är explicita, eftersom de framförs direkt i framförallt 

förordet. Den föreställda läsekretsen är en (ut)bildad manlig grupp som har ett vetenskapligt och 

filosofiskt intresse. Detta betyder att den föreställda publiken inbegriper personer både inom och 

utom akademin. Utöver detta ska den föreställda läsaren även besitta driv och ihärdighet. Hur den 

föreställda läsarens karaktäriseras är på många sätt i linje med det vetenskapliga ideal som var 

rådande i Einsteins samtida kontext, och den föreställda läsaren är därför också positivt inställd till 

de samtidiga epistemologiska dygderna som hör till detta vetenskapliga ideal. Den föreställda 

läsaren blir därigenom även karakteriserad som positivt inställd till både det dygdiga vetenskapliga 

kollektivet och internationalism. Jag menar alltså att den föreställda publiken gärna ser sig 

inkluderad i en gemenskap tillsammans med Einstein. Det är en konstruerad gemenskap som 

reproducerar detta dygdiga vetenskapliga kollektiv: Ett sammanhang och samarbete som inte 

begränsas av geografisk, kulturell eller etnisk härkomst utan där det primära istället är att männens 

intresse och ambition är epistemologiskt dygdigt. Forskare eller inte, den föreställda läsaren 

uppskattar kollektivets samarbetsvilja och rörlighet, och eftersom dess medlemmar vill upprätthålla 

den dygdiga vetenskapen förespråkas också en nationellt och geografiskt obegränsad vetenskaplig 

praktik. Detta har främst kommit till uttryck implicit genom tankeexperimentens karaktär. Men 

tankeexperimentens inkluderande karaktär är paradoxal, och jag har därför betonat att de anspelar 

på möjligheten till just rörlig och obegränsad forskning som därigenom kan uppfattas som 

inbjudande och öppen, snarare än att texten är riktad mot en bredare skara läsare där mindre 

utbildade män, och kvinnor, kan inkluderas. 

 Den manliga föreställda läsaren associeras även med högt intellektuellt, socialt och ekonomiskt 

kapital. Detta innebär alltså en intressant maktaspekt i den föreställda publikens konstruktion. Ethos 

ska uppfattas som övertygande för en föreställd publik som även besitter möjligheten att påverka 

och/eller vidareutveckla det dygdiga internationella forskarkollektivets framtidsutsikter, i eller 

utanför akademins sammanhang. Den kvinnliga läsaren är helt utesluten som bundsförvant, hon 

räknas inte heller med i det dygdiga internationella forskarkollektivet och är således osynliggjord i 

texten. Det blir tydligt att hon varken uppfattas ha intresset eller kompetensen för att läsa 

relativitetsteorierna, eller intresset eller kompetensen att förespråka eller bidra som medlem av 

denna internationalistiska vetenskapsfilosofiska rörelse.  

 Genom vilka retoriska grepp utmärks då Einstein som trovärdig, det vill säga hur konstruerar 

Einstein ethos, i Relativity: the Special and General Theory? Jag har funnit tre stereotypiska 

karaktärer som Einstein använder för att bygga upp sin trovärdighet i relation till den retoriska 
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situationen och den föreställda publiken: Den professionella idealisten, mentorn och 

internationalisten. Genom att visa på självgranskning, seriositet, ihärdighet, kompetens, 

självkontroll, självmedvetenhet och att positionera sig mot subjektivitet lyfts karaktärsdrag fram 

som är i linje med det vetenskapligt ideala, en karaktär som jag valt att kalla den professionella 

idealisten. Detta kommer bland annat till uttryck genom hur olika kollegors namn brukas i 

Relativity, där de på olika sätt signalerar de epistemologiska dygderna. I förordet görs det explicit 

med hjälp av Boltzmann och i huvudtexten görs det mer implicit med olika kollegors namn så som 

Maxwell och Lorentz. Med hjälp av dessa respekterade kollegor skapas resonans och rykte. 

Resonans skapas i form av gensvar mot den epistemologiskt dygdiga diskursen som dessa kollegor 

representerar och rykte skapas genom att Einstein situerar sig själv bland redan ryktbara och högt 

aktade kollegor. Här utmärks alltså efterfrågade karaktärsdrag á det vetenskapliga idealet och den 

populärvetenskapliga genren. Dessa ideals medföljande krav påverkar alltså forskarens uppfattning 

av sig själv som yrkesperson vilket, i sin tur, påverkar Einsteins konstruktion av sekundärethos. 

 Einsteins trovärdighet utmärks även genom att han betonar vikten av vetenskaplig metod med 

utgångspunkt i erfarenhet, ergo empiri. Det uppfattas till och med som ”distasteful” att inte ställa 

sig bakom de resultat som utrönts genom den typ av vetenskapliga metod som Einstein 

förespråkar.283 Den här typen av bevisning går också in under den stereotyp som jag kallar den 

professionella idealisten. Påståenden som är ”empirical nor theoretical” förankrat bör varken 

accepteras eller försvaras menar Einstein.284 På samma sätt som relativitetsteorierna sätts i ett 

sammanhang där de sammankopplas med Maxwell och Lorentz, den dygdiga typen av forskning, 

positioneras teorierna indirekt mot den typ av odygdig forskning som inte utförs enligt 

vetenskapligt idealisk metod och process. Genom den professionella idealisten går det således att 

belysa vikten av att vara yrkesmässig, för att inte säga idealistiskt professionell enligt periodens 

vetenskapliga ideal, för att verka övertygande.  

 Den vetenskapsfilosofiska diskussionen om vad som är god vetenskaplig metod och förståelsen 

av olika axioms sanningsenlighet visar också drag som utmärker karaktäriseringen av den 

professionella idealisten. Men det är även någonting annat som utmärks genom den diskussionen, 

en stereotyp som jag kommit att kalla mentorn. För om den professionella idealisten kan summeras 

av karaktärsdrag vars stramt återhållsamma tendenser också skapar en viss distans mellan författare 

och föreställd läsare, visas genom mentorn snarare en gemenskap som binder den föreställda läsaren 

närmare författaren. Genom att lyfta fram pedagogisk lyhördhet, vishet, pålitlighet, stoiskhet, 

upplysthet och tålmodighet träder en karaktär fram som bjuder in den föreställda läsaren till 

någonting mer än en presentation av en ny fysisk teori. Det är snarare en vetenskapsfilosofisk 
                                                
283 Einstein 1920, s. 126–127. 
284 Einstein 1920, s. 126–127. 
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undersökning som ska leda till förståelse av hur teorem bör förankras i den materiella verkligheten, 

vilket även resulterar i en ny förståelse av den materiella verkligheten. 

 Mentorn utmärker enligt mig en stereotypisering som anspelar på det vetenskapliga idealet, inte 

ifråga om självrannsakan utan vikten av kollektivt arbete och behovet av att tillsammans diskutera 

och härleda vetenskapliga som vetenskapsfilosofiska påståenden. Likt en filosofiskt lärd mentor går 

författaren Einstein i dialog med den föreställda publiken och situerar Relativity, inte som ett 

sensationellt resultat som provocerar, utan som en del av en pågående vetenskapsfilosofisk 

diskussion. Genom denna karaktärisering underbyggs relevansen, vilket för den 

populärvetenskapliga författaren är av vikt för att verka övertygande och pålitlig – hon måste 

motverka sensationella inlägg i den pågående vetenskapliga debatten. Även om rumtiden 

omkullkastar Newtons universum kan jag med hjälp av mentorn granska hur Relativity fungerar 

närmast filosofiskt, där den föreställda publiken leds av en mentor likt Sokrates i Platons dialoger. 

 Den tredje och sista stereotyp som jag identifierat i Relativity har jag kommit att kalla 

internationalisten. Internationalistens karaktärisering utmärks främst av välvilja för det 

internationella vetenskapliga kollektivet som idé samt dess framtidsutsikter. Genom att på olika sätt 

föra fram betydelsen av geografisk rörlighet för både kollegor och vetenskapliga samarbeten, i 

relation till den epistemologiskt dygdiga forskningsmetoden, visas således välvilja för det 

internationella och vetenskapligt dygdiga kollektivet. Den gemenskap som reproduceras genom 

konstruktionen ”we” och mentorn möjliggör identifikation med det vetenskapliga kollektiva arbetet, 

medan det som internationalisten snarare visar är betydelsen av tillgänglighet för att kunna utföra 

detta gemensamma arbete. Internationalisten förespråkar och värdesätter rörliga och internationellt 

samarbetsvilliga arbetsgrupper som tror på den metod och process som det vetenskapliga idealet 

förespråkar, men det är också en positionering som motsätter sig den nationalistiska verklighet som 

kommit att reproduceras i annan populärvetenskaplig text. Bara genom att byta ut referenspunkten 

Berlin till London för att tillgängliggöra Relativity för den föreställda publiken belyses intresset av 

en internationell dialog, likaså vikten av internationellt samarbete genom till exempel bruket av 

internationella kollegors namn. Den föreställda publikens karaktärisering spelar därför roll för hur 

Relativity och Einstein kan situeras i ett internationellt sammanhang. 

 Vikten av internationalisten i ethoskonstruktionen handlar alltså inte bara om att bevisa Einsteins 

trovärdighet. Karaktärens egenskaper förstärker viktiga aspekter som kan frambringa framtida 

internationella samarbeten för Einstein som forskare. Texten är i förlängningen ämnad att övertyga 

en internationell (främst europeisk) läsekrets som besitter ett maktkapital som kan påverka Einstein 

och relativitetsteoriernas framtidsaspekter. Att undersöka ethoskonstruktion i vetenskaplig 

kunskapsproduktion innebär således en bättre förståelse av kollegiala, nationella och internationella 

sammanslutningar, såväl disciplinära som interdisciplinära. Einsteins ethos reproducerar ett visst 
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vetenskapligt utrymme och sammanhang. Det är alltså inte bara en reproduktion utan även en 

förfrågan som vi skymtar genom konstruktionen av den föreställda publiken: Är jag ensam eller är 

vi flera? 

 De retoriska grepp som utmärker Einstein som trovärdig är de karaktärsdrag som jag 

utkristalliserar genom de tre stereotyperna: Den professionella idealisten, mentorn och 

internationalisten. Genom att applicera Amossys ethosbegrepp och Blacks begrepp den föreställda 

publiken, har analysen visat att Einsteins sekundärethos är en representation av idén om den 

dygdiga forskaren, både inom och utom akademin. Det är också ett resultat av ett förstärkt 

primärethos vars kompetens ifrågasätts både yrkesmässigt (teoretisk fysiker) och socio-kulturellt 

(judisk identitet). 

 Min retoriska analys av Einsteins ethos har alltså resulterat i någonting viktigt. Genom att 

granska vetenskaplig argumentation ur ett retoriskt perspektiv kan vi synliggöra olika ideologiska 

aspekter hos författaren. Det sammanhang som reproduceras genom hans sekundärethos är, i 

motsats till den nationalistiska, ett internationalistiskt sammanhang. Einsteins internationalistiska 

verklighet i Relativity är ett viktigt alternativ för att fortsätta den dygdiga vetenskapsproduktionen 

bortom det nationalistiska projektet. Det är ett motstånd till nationalismen. 
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