
INLEDNING

Den här texten är delvis en essä med en narrativ logik och återkom-
mande teman. Delvis är den ett sorts lexikon över ord som antingen lig-
ger nära begreppet vitt kunskapsbrus i betydelse eller som på annat sätt 
varit användbara för att  belysa och tolka begreppet. Som lexikon har 
texten en katalogisk funktion, varje uppslagsord definieras i en kort fak-
tatext där informationen hämtats från välkända källor, varje ord är även 
försett med en eller två prosatexter som antingen fungerar illustrerande 
eller försöker skapa ett sammanhang där ordet ges en betydelse. Dessa 
texter är placerade sida vid sida och skapar en glidning mellan det mer 
formella och det skönlitterära. Dessutom fungerar texten även utmärkt 
som toalettlitteratur, de olika posterna kan läsas för nöjes skull fristående 
från varandra och i valfri ordning av en då och då återkommande läsare. 

Begreppet vitt kunskapsbrus är översatt från engelskans white knowl-
edge och syftar tillbaka på ljudtermen vitt brus vilket är ett brusande 
ljud som består av oordnade fragment från alla frekvensområden med 
samma sannolikhet och energi. Termen används också för att ref-
erera till ständigt närvarande bakgrundsbrus som exempelvis det sur-
rande brus som en TV eller radio ger ifrån sig mellan sändningar. Vitt 
kunskapsbrus avser en sorts ständigt närvarande brus av kunskaper 
som man har i huvudet utan att riktigt veta hur de kom dit. Begreppet 
spreds via bland andra Terry Pratchett och Neil Gaiman i fantasykret-
sar och sedan som amerikanskt slanguttryck. Jag kom i kontakt med 
det då jag i tidigare arbeten intresserat mig för fantasyvärldar, i syn-
nerhet Terry Pratchetts Skivvärld och dess extra grundämne narra-
tivium som gör att den fysiska verkligheten följer narrativa regler. 

Uppslagsorden i lexikonet är valda för att ge en förståelse för hur jag tol-
kar vitt kunskapsbrus i relation till min konstnärliga praktik och mina in-
tressen. Metoden som använts för att välja uppslagsord förstås bäst som 
en process där jag började med ett antal ord som har följt mig genom mitt 
konstnärliga arbete och återkommande dykt upp i mina tidigare arbeten. 
I lexikonet kopplas de samman genom sin relation till vitt kunskapsbrus 
och knyter lexikonet till min praktik. Undersökningar av dessa ord och 
vidare samtal om temat för min uppsats ledde mig vidare till nya uppslag-
sord och fick mig att tänka på nya sätt om för mig redan välkända ord.

Det föreföll passande att skriva min uppsats som ett lexikon i relation till hur 
jag tidigare använt mig av former som signalerar signalerar vetenskap och 
kunskapsförmedling såsom kartor, diagram, taxonomi, föreläsningar, fotnoter 
och liknande. Jag har också varit inspirerad av Gustave Flauberts bok Lexikon 
över vedertagna åsikter, där han avtäcker fördomar och framhäver absurd-
iteter i förutfattade meningar genom att presentera dem som objektiva fakta i 
ett lexikon. Min idé var att använda lexikonets format och fylla det med en an-
nan typ av text för att reflektera och uttrycka vitt kunskapsbrus som något 
som trots oklart ursprung och oklara egenskaper och trots sin semi-medvet-
na och fragmentariska natur har samma form och känsla som faktakunskap. 
Det inkluderar faktoider som kan anses vara allmän kunskap men inte exem-
pelvis anekdoter, åsikter eller information som upplevs vara kontroversiella. 

För att vitt kunskapsbrus ska vara begripligt som koncept är det viktigt att be-
tona att vad en person upplever som allmän kunskap och fakta är beroende av 
hennes kropps geografiska och sociopolitiska position och egenskaper. Om man 
sen tidigare är bekant med postkolonial teori är det möjligt att tolka begreppet vitt 
kunskapsbrus som något  som refererar till vit västerländsk kultur och kunskap-
shegemoni. Trots den uppenbara risken för förvirring så är vitt kunskapsbrus inte 
motsatsen till icke-vit kunskap. .När Neil Gaiman använder begreppet vitt kunska-
psbrus första gången, i romanen Neverwhere, beskrivs det som en sorts landskap av 
information oberoende av protagonisten, och vad som inledningsvis intresserade 
mig var hur konceptet visade något individuellt och abstrakt som något påtagligt 
och materiellt. För mig verkade det ha potential att visualisera en interaktion mel-
lan flyktiga och vaga världsbilder och kroppar i en fysisk verklighet. Snarare än 
att vara intressant för ett systematisk vetenskapligt eller sociologiskt användande 
kände jag att konceptet vitt kunskapsbrus resonerade med mina konstnärli-
ga metoder och intressen och som sådant var intressant för mig att utforska. 
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