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Förord

Denna bok är resultatet av vetenskapshistorisk forskning inom fyra 
projekt. Hjalmar Fors, Sven Widmalm och Nina Wormbs deltog i 
forskningsprogrammet ”Vetenskaplig forskning, Teknisk förändring, 
Industriell förnyelse” (VTI) som fi nansierades av Riksbankens jubi-
leumsfond; Jenny Beckman, Anna Tunlid och Sven Widmalm deltog 
i projektet ”Gränsöverskridande vetenskap: Den svenska bioveten-
skapen efter ”, fi nansierat av Vetenskapsrådet. Gustav Holmbergs 
och Staff an Wennerholms bidrag är tillkomna inom ramarna för forsk-
ningsprojekten ”Svensk fysik och astronomi –”, fi nansierat 
av Riksbankens jubileumsfond, respektive ”Naturvetenskapen i skolan”, 
fi nansierat av Björn Svedbergs stiftelse.

Teoretiskt behandlade dessa projekt bland annat nätverksrelationer 
mellan aktörer inom forskning och industri samt vetenskapssociologiska 
och kulturvetenskapliga aspekter på akademisk och icke-akademisk 
kunskapsproduktion och kunskapsspridning. Dessa empiriska inrikt-
ningar och teoretiska vinklar avspeglas i bokens fallstudier och i de 
inledande och avslutande mer principiellt hållna diskussionerna.

Vår förhoppning är att boken inte bara ska kunna läsas som en syn-
tetisk sammanfattning av några forskningsprojekt utan också som en 
allmän introduktion till aktuella problem inom vetenskapshistoria och 
det mångvetenskapliga området teknik- och vetenskapsstudier. Som 
framgår av bokens efterord anser vi också att den har forskningspolitisk 
relevans.

Författarna





Jenny Beckman, Hjalmar Fors, Gustav Holmberg, Anna Tunlid, 
Staff an Wennerholm, Sven Widmalm, Nina Wormbs

Inledning

Th e […] theorist who is exclusively committed to the exploration of 
a total system with its utmost abstractions runs the risk that, as with 
modern decor, the furniture of his mind will be bare and uncomfor-
table. (Robert K. Merton)

Denna bok behandlar vetenskaplig och teknisk förändring utifrån sju 
fallstudier från -talet till nutiden. Syftet är att pröva en rad teore-
tiska verktyg och att visa hur de är länkade till varandra. Vi undersöker 
de teoretiska begreppens specifi ka funktioner, men boken är också ett 
bidrag till en diskussion om teorianvändning inom den vetenskapshis-
toriska forskningen. I ett efterord kommenteras frågan om hur en 
teoretiskt medveten vetenskapshistoria kan relateras till aktuella pro-
blem inom forskningspolitiken och den policynära forskningen.

Bokens fallstudier hålls alltså samman av likartade teoretiska ansat-
ser snarare än av gemensam empiri. En utgångspunkt är att vetenskap-
lig och teknisk verksamhet beskrivs utifrån relationer mellan olika 
aktörer snarare än utifrån enskilda individer, discipliner eller grupper. 
Enligt ett sådant synsätt är den vetenskapliga kunskapen och använd-
ningen av denna ett resultat av mer eller medveten samverkan mellan 
många aktörer som både producerar och använder kunskap. Denna 
utgångspunkt liknar kulturteoretiska synsätt enligt vilka idéer formas 
lika mycket av mottagare och användare som av producenter. Inom 
vetenskapshistoria och vetenskapssociologi är kanske Ludwik Fleck 
den som först defi nierade ett sådant förhållningssätt. Hans teori om 
tankekollektiv och tankestilar betonade att vetenskapliga teorier och 
fakta ständigt förändras i händerna – eller huvudena – på nya använ-
dare. Vetenskapen kan betraktas som ständigt under arbete, ett stän-
digt halvfabrikat. De vetenskapliga revolutionernas struktur, som 
Th omas Kuhn analyserade, är mer anslående men kanske inte viktigare 
än vetenskapens ständigt verkande sociala strukturer. Dessa synsätt 
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kommer här att utvecklas med hjälp av begrepp som samproduktion, 
gränsobjekt och nätverk.

Bokens fokus på relationer mellan aktörer är typisk för de forsknings-
ansatser som utvecklats inom STS-fältet (Science and Technology Stud-
ies, Teknik- och vetenskapsstudier) där vetenskapshistoria är ett av de 
viktigaste delområdena. Ett kännetecken för STS-fältet är att föränd-
ringar inom vetenskap och teknik inte tillerkänns någon privilegierad 
status i förhållande till andra samhällsfenomen utan betraktas som 
ingående i sociala och kulturella processer. Uppsatserna i denna bok 
utgår från STS-traditionen och är typiska för denna genom sin fallstu-
diekaraktär.

STS-forskningen omfattar idag en uppsättning väl inarbetade teo-
retiska modeller. Men vetenskapshistorikern ställs ofta inför problem 
där teorin inte förmår fånga den historiska verklighetens komplexitet: 
hur syntetiserar man historiskt ”tjocka” processer och erfarenheter? 
Hur säger man något principiellt intressant om skeden fyllda av mot-
sägelsefulla och bitvis idiosynkratiska fall? I denna antologi används 
teoretiska begrepp, utarbetade framför allt inom STS-forskningen, men 
inte som om de vore ”färdiga” teoretiska modeller utan mer heureistiskt, 
med fokus på specifi ka historiska skeenden. Poängen är således inte att 
relatera begreppen till respektive teoribyggnad utan i stället att relatera 
dem horisontellt, till varandra och till olika typer av empiriskt material. 
Fallstudierna visar hur viktiga mekanismer bakom kunskapens pro-
duktion och användning kan friläggas med hjälp av teoretiskt medvetna 
empiriska undersökningar, och hur en mångfald sådana undersökningar 
kan skapa teoretiska sidobelysningar som bidrar till att gemensamma 
drag i olika modeller framträder.

Bokens teorianvändning ligger därmed i linje med det teoretiserande 
på ”mellannivå” (middle-range theories) som förespråkades av sociologen 
Robert K. Merton – inte på den ”höga” nivå (grand theories) som vissa 
STS-teorier, som den populära aktör-nätverksteorin (ANT), kan närma 
sig. Teorier bör utifrån en sådan ambition vara generaliserbara i begrän-
sade sammanhang men de måste hela tiden omvärderas när de empiriska 
omständigheterna förändras. De kräver en ständig vaksamhet angående 
vad – eller vilka – som lämnas utanför förklaringsmodellerna, eller 
aktivt osynliggörs av dem.
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Översikt
STS-begrepp som samproduktion, nätverk, gränsdragning och gräns-
objekt belyser hur olika praktiker, aktörer och miljöer avgränsas och/
eller binds samman och hur detta är avgörande för kunskapsproduktion 
och teknisk utveckling. Olika begrepp och teoribildningar betonar 
olika aspekter av relationerna. Tre övergripande teoretiska kluster kan 
urskiljas, och strukturerar också den följande genomgången. Ett slags 
modeller – samproduktion och gränsdragning – utgår från att till synes 
olika verksamheter är nära förbundna och att ett omfattande praktiskt 
och retoriskt arbete behövs för att beskriva dem som åtskilda. Nät-
verksteorier av olika slag framhäver snarare det aktiva skapandet av 
sammanhang och intressegemenskaper mellan områden som kan fö-
refalla skilda. En tredje grupp – utbyteszoner, gränsobjekt, heterogena 
resurser – försöker navigera mellan ytterligheterna och påpekar möj-
ligheten av samarbete och produktiva relationer trots stora mått av 
olikhet.

Bokens upplägg är i stort sett kronologiskt, med början i -talets 
kemiska nätverk och utilistiska vetenskapsideologi, som är en fj ärran 
spegel till efterkrigstidens forskningspolitiska nyutilism. Bokens tyngd-
punkt ligger emellertid på -talet. Fallstudierna behandlar svenska 
förhållanden, men kopplar dem till internationella paralleller och inte 
minst historiografi . Varje uppsats använder sig av specifi ka tolknings-
modeller, men söker ofta dessutom kopplingar mellan olika alternativ. 
På så sätt är uppsatserna på samma gång en undersökning av konkreta 
exempel på vetenskapens samhälleliga relationer och av olika beskriv-
ningar av dessa relationer.

Samproduktion och gränsdragning
Tanken att kunskapsutvecklingen och samhällsutvecklingen är sam-
producerade genomsyrar fl era av uppsatserna. Detta perspektiv innebär 
att vår kunskap om världen och hur vi väljer att studera och represen-
tera den är oupplösligt förenat med olika sociala aktiviteter, det vill 
säga hur vi gestaltar våra liv och utformar de sociala och kulturella 
institutionerna. Det fi nns därför en dubbelriktad koppling mellan 
kunskapsutvecklingen och formeringen av sociala och kulturella prak-
tiker. Dessa processer kan innehålla inslag både av samarbete och kon-
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fl ikt, och de kan förstås ur ett maktperspektiv. De visar hur makt upp-
kommer och utövas och alltså också hur förändring sker.

Detta gäller den i dagens forskningspolitik omhuldade relationen 
mellan vetenskap och näringsliv. Det är uppenbart att en intensiv sam-
verkan mellan dessa parter medför att båda typerna av verksamhet 
förändras. Detta har även gällt historiskt. Den dubbelriktade påverkan 
handlar dessutom inte bara om ekonomiska eller tekniska eff ekter utan 
berör verksamheterna i mer allmän mening. Relationen akademi-
industri (eller vetenskap-teknisk tillämpning – som ju också kan inklu-
dera sådant som medicin) byggs upp utifrån (informella) sociala nätverk, 
heterogena (ofta tekniska) resurser och organisatoriska (även rumsliga) 
strukturer. I Sven Widmalms bidrag diskuteras hur forskningens labo-
ratoriepraktiker vid tiden för andra världskriget överfördes till ett 
industriellt sammanhang. Då påverkades inte bara den industriella 
tekniska verksamheten utan även uppfattningen om vad ett akademiskt 
laboratorium kunde ha för funktioner. Man kan tala om att teknik-
överföring ägde rum i detta fall, men det är också uppenbart att denna 
gick i båda riktningar och att tolkningen av teknik och kunskap sam-
tidigt förändrades inom båda miljöerna. En samproduktion av detta 
slag inkluderar ideologiska eller kulturella eff ekter vilka yttrar sig exem-
pelvis genom gränsdragningar och identitetsskapande. Forskare som 
samarbetar med industrin måste anstränga sig extra mycket för att 
betona sin akademiska identitet, åtminstone vid en historisk tidpunkt 
när den akademiska identiteten hade hög status och uppfattades som 
viktig för trovärdigheten.

Ytterligare exempel på samproduktion ger försöken att etablera och 
stärka den molekylärbiologiska forskningen under -talet. Anna 
Tunlid diskuterar hur den nya molekylärbiologiska forskningen, som 
uppstod genom en kombination av bland annat biokemi och genetik, 
på ett institutionellt plan förknippades med ett behov av nya organi-
satoriska strukturer inom akademin, det vill säga en vetenskaplig prak-
tik som betonade värdet och nödvändigheten av att samarbeta över 
disciplinära gränser. Hennes kapitel belyser också det ömsesidiga för-
hållandet mellan vetenskap och politik – inte minst genom Arne 
Tiselius stora forskningspolitiska engagemang – där den molekylär-
biologiska kunskapen explicit kopplades samman med viktiga samhäl-
leliga sektorer som sjukvård och livsmedelsproduktion. Även Gustav 
Holmbergs uppsats om solforskaren Yngve Öhmans verksamhet decen-
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nierna efter kriget exemplifi erar samproduktion. Öhman arbetade 
målmedvetet med att koppla sin vetenskap till olika politiskt och 
militärt betydelsefulla tillämpningar och etablerade därigenom en 
samverkan mellan den akademiska kunskapsproduktionen och off ent-
liga aktörer som Telegrafstyrelsen och Televerket. Såväl utvecklingen 
av solfysiken som molekylärbiologin utgör därmed exempel på hur 
grundläggande forskning förbinds med politiska målsättningar om 
vetenskapens nytta.

Även i andra typer av miljöer än den forskningsinriktade kan kun-
skap och samhälleliga strukturer samproduceras. I sin uppsats om 
läroverksungdomar decennierna kring förra seklets mitt använder Staf-
fan Wennerholm kulturteoretiska angreppssätt för att närma sig frågan 
om samproduktion och riktar därmed fokus på identitetsfrågor. Han 
visar bland annat hur humanistiska och naturvetenskapliga identiteter 
samproducerades genom att den starka gränsen mellan dessa områden 
betonades, och att detta skedde bland ungdomar som befann sig vid 
en annan gräns, den mot vuxenlivet. Man kan se detta som en illus-
tration av hur intressegrupper inom humaniora, naturvetenskap och 
andra fält på olika sätt sökte forma de unga, för att socialisera in dem 
i olika typer av karriärer. Men Wennerholm betonar också att läroverks-
eleverna själva aktivt skapade sin kultur och sina identiteter. Processerna 
är komplexa och antyder både gränsdragning och samproduktion över 
generationsgränserna.

En av de viktigaste poängerna med samproduktionsperspektivet är, 
enligt Sheila Jasanoff , att det reser frågor kring sambandet mellan kun-
skap och olika typer av maktrelationer. Det är uppenbart att institu-
tioner och sociala strukturer ofta är bärare av makt som kan få infl ytande 
över såväl kunskapsproduktionen som användningen av kunskap. Men 
man bör också studera den omvända processen, det vill säga hur utveck-
ling av kunskap bidrar till att förändra maktförhållanden. Därigenom 
uppkommer en dynamik mellan hur makt å ena sidan reproduceras 
och å andra sidan förskjuts och förändras.

Tydliga exempel på hur kunskapsproduktion och makt kopplas 
samman ges i Hjalmar Fors diskussion om sociala nätverk i det sena 
-talets spel kring akademiska tjänster. Fors visar hur Torbern 
Bergman etablerade allianser med gruvindustrin som bidrog till att 
omforma relationen mellan vetenskap och näringsliv under gustaviansk 
tid. En liknande maktanalys görs i Jenny Beckmans uppsats om sam-
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arbetet mellan universitetsbotanister och amatörer omkring  år 
se nare.

För att närmare analysera hur forskningen samverkar med andra 
kunskapsområden behandlar fl era av uppsatserna någon form av 
gränsdragningsarbete (boundary work). Med detta begrepp avser veten-
skapssociologen Th omas Gieryn den process där vetenskapens aktörer 
identifi erar och avgränsar ett visst kunskapsområde i syfte att hävda en 
epistemisk auktoritet. Dessa gränser är, som Gieryn också framhåller, 
socialt framförhandlade och beroende av situationen. Att studera hur 
gränsdragningsarbetet går till och med vilka argument gränser mellan 
olika kunskapsområden upprättas leder därför till kunskap om vilka 
anspråk en viss vetenskaplig verksamhet har, men också hur man iden-
tifi erar sig i förhållande till exempelvis olika typer av politisk verksam-
het eller i förhållande till de praktiska tillämpningar som – i enlighet 
med den traditionella kontraktsmodellen (se efterordet) – har betrak-
tats som skilda från ”den rena vetenskapen”.

Staff an Wennerholms uppsats om konstruktionen av en naturvetar-
identitet inom ungdomskulturen visar hur gränsdragningsarbete kan 
gå till. Under denna process lyfte man fram olika kunskapsideal men 
också normer om ordning, ambition och framåtanda. Samtidigt bidrog 
de unga naturvetarna in spe till att reproducera det kulturella idealet 
om naturvetenskapen som en modern och objektiv verksamhet i fram-
stegets tjänst. Ett något annorlunda slag av gränsdragningsarbete beskrivs 
av Anna Tunlid. Här handlar det om att identifi era och skapa utrymme 
för det nya molekylärbiologiska fältet inom den etablerade universitets-
strukturen. Gränsdragningsarbetet sker därför i förhållande till andra 
biologiska discipliner. Vi kan dessutom se hur några av de egenskaper 
som tillskrivs den molekylärbiologiska forskningen – modern, sam-
hällsnyttig och internationellt prestigefylld – återkommer i fl era av 
uppsatserna som behandlar samma tidsperiod. Detta visar att gräns-
dragningsarbetet också handlar om strategiska val, och att man därför 
utnyttjade de positivt laddade normer och värderingar som förknip-
pades med den akademiska forskningen. För att hävda den epistemiska 
auktoriteten måste man emellertid också poängtera de nya möjligheter 
som forskningsområdet erbjöd. I molekylärbiologins fall handlade det 
om nya metoder att utforska och förstå livsprocesserna och därmed 
styra och kontrollera dem – ett vetenskapligt ideal som under hela 
-talet växte sig allt starkare inom den biologiska forskningen och 
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som bidrog till att skapa vetenskaplig legitimitet och mobilisera forsk-
ningsresurser.

Den vetenskapliga legitimitet som skapas genom att framhålla den 
akademiska kunskapens potential inom andra verksamhetsområden 
återkommer i fl era av uppsatserna och visar att uppfattningar om vad 
som är ”god vetenskap” produceras i en samverkan mellan å ena sidan 
akademiska intressen och å andra sidan politiska, sociala och ekono-
miska intressen. Hjalmar Fors diskussion om Torbern Bergmans 
kemiprofessur är ett utmärkt exempel på detta. Med Gieryns uttryck 
uppkommer den vetenskapliga legitimiteten ”nedströms”, det vill säga 
när kunskap värderas eller konsumeras snarare än när den produceras. 
Denna process visar också att vetenskapens gränser ständigt överskrids 
och att en viktig sida av gränsdragningsarbetet är positiv och innebär 
att vetenskapen relateras till andra kunskapsområden och det ”om -
givande samhället”. Denna syn på gränsdragningsarbetet går utöver 
den inriktning på kontroverser som fi nns i Gieryns ursprungliga 
modell.

Det är enligt vår mening uppenbart att gränsdragning inte behöver 
implicera avståndstagande. Den kan motiveras utifrån behovet av att 
skapa retoriskt eff ektfulla eller på annat sätt positiva kopplingar till 
andra verksamhetsområden, som just därför måste utmärkas som 
annorlunda. Den kan också motiveras av en samverkan som hotar att 
bli identitetsupplösande. Gränsdragning kan vara ett ideologiskt gen-
svar på de förändringar som samverkan och samproduktion innebär.

Nätverksarbete
Nätverk kan på sätt och vis betraktas som en teoretisk spegelvändning 
av gränsdragningsbegreppet. I det senare fallet skapas retoriskt skillna-
der mellan verksamheter som praktiskt hänger ihop; i det förra upprät-
tas konkreta kopplingar mellan människor och ting som inte sällan 
tillhör skilda verksamhetsområden. På ett sätt kan nätverken ses som 
en social förutsättning för samproduktion (medan gränsobjekt och 
resurser, som diskuteras nedan, kan uppfattas som en materiell förut-
sättning). Nätverksbegreppet betonar det aktiva arbete som behövs för 
att skapa såväl samverkan som konfl ikt, såväl likheter som skillnader. 
I analogi med Gieryns begrepp gränsdragningsarbete skulle man därför 
också kunna tala om nätverksarbete.
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Nätverk är ett populärt, för att inte säga överexploaterat, begrepp 
inom forskningen (inklusive naturvetenskap och matematik) och i 
sam hällsdebatten. Det används för att beskriva relationer i de mest 
varierande sammanhang. Innebörderna sträcker sig från teorier om 
sjukdomsspridning till antropologiska beskrivningar av gåvosystem 
och konspirationsteorier genomsyrade av maktspråk och krigsmetafo-
rer. Förfördelade grupper skapar nätverk för att stärka sin ställning; 
unga entreprenörer nätverkar bland kunder och företagsledare för att 
bygga sitt personliga varumärke; forskare, politiker och industriidkare 
byter tjänster med varandra för ömsesidig behållning; terrorism och 
även krig sägs numera fungera enligt nätverkets logik. Nätverket är 
kort sagt en av vår tids dominerande metaforer som inte heller den 
vetenskapshistoriska forskningen tycks kunna undvara.

Inom den akronymbemängda STS-forskningen betyder nätverk 
oftast ANT. Det aktör-nätverksperspektiv som utvecklats av bland 
andra Bruno Latour, John Law och Michel Callon har beskrivits som 
förenklat, imperialistiskt och omöjligt att tillämpa. Det har med tiden 
fått karaktäristika som vi förknippar med ”grand theory” och som vi 
här vill distansera oss litet från. Men Nina Wormbs visar hur ANT-
perspektivets begrepp kan användas instrumentellt, för att förenkla 
och förstå vetenskapsnära teknisk utveckling utan att helt reducera bort 
skeendenas komplexitet. Hennes beskrivning av nordiska och svenska 
satellitprojekt under - och -talen inkluderar både fi askon 
(det nordiska samarbetet) och framgångar (en fungerande satellit, Tele-
X, byggdes faktiskt). Detta skulle kunna tolkas som att utvecklingen 
var beroende av politiska konjunkturer och individuella aktörers större 
eller mindre skicklighet och handlingskraft. Men i sin analys frilägger 
Wormbs med hjälp av ANT:s begreppsapparat mer generella sociala 
strukturer av nätverkskaraktär. Hon visar därmed att en pragmatisk 
användning av den teoretiska apparaten är fruktbar för att förstå hur 
tekniska utvecklingsprojekt uppstår och genomförs av konstellationer 
av individuella och institutionella aktörer. Hennes diskussion exem-
plifi erar också hur det problematiska kontextbegreppet eff ektivt kan 
oskadliggöras utifrån ANT-metoden ”fri association”. Wormbs uppsats 
har en central roll i detta bokprojekt eftersom den utgår från en av de 
dominerande och mest ambitiösa teoribildningarna inom STS-fältet 
och visar hur den fortfarande kan tas ner till en nivå där den blir 
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användbar för att analysera ett begränsat historiskt skeende utifrån en 
genomarbetad empiri.

Hjalmar Fors och Sven Widmalm använder en annan typ av nät-
verksanalys, ibland kallad ”sociala nätverk”, som är antropologiskt 
inspirerad och som fokuserar på relationer mellan individer, snarare än 
den mångfald av aktörer och aktanter som frodas under ANT-paraplyet. 
Den kan användas för att bena ut -talets patron-klientsystem lika 
väl som den tidiga forskningspolitikens formering. Uppsatserna visar 
att nätverk inte bara består av kopplingar mellan olika individer, utan 
att individerna själva kan inta mer än en position i nätverket: som 
forskare, konsult eller kanske politisk manipulatör. Det historiska per-
spektivet tydliggör att kopplingarna mellan noder i dynamiska nätverk 
anger både möjliga karriärvägar och historiska utvecklingslinjer. 
Aktörerna som ingår i nätverken blir därmed inte statiska eller entydiga 
vad gäller sådant som uppsåt, intressen eller maktställning; snarare 
framstår de som föränderliga eller heterogena, med en identitet som 
delvis är beroende av vilken position inom nätverket som de intar vid 
ett givet tillfälle.

En viktig fråga som här inte direkt behandlas är nätverkens förmåga 
att inte bara inkludera och defi niera aktörer utan att också exkludera 
– till exempel utifrån kön eller social ställning. Det är uppenbart att 
de sociala nätverken fungerar som medium för maktutövning på det 
sätt som ovan berördes i samband med diskussionen om samproduktion 
och gränsdragning. Denna maktutövning inbegriper ett komplicerat 
spel kring status och hierarkier; de nätverk som här diskuteras är knap-
past egalitära eller ”platta”. Våra uppsatser fokuserar genomgående på 
aktörer som har en någorlunda eller mycket stark position i nätverkens 
hierarkier. Den kritik som har riktats mot ANT, att teorin bortser från 
dem som nätverken osynliggör, kan således riktas också mot våra bidrag 
till nätverksforskningen. Men detta är inte en principsak, tvärtom inser 
vi betydelsen av att denna typ av forskning utvidgas till att inkludera 
grupper som eliterna ofta inte har velat kännas vid. Utifrån idéerna om 
samproduktion och gränsdragning kan man också dra slutsatsen att 
ett aktivt osynliggörande av verksamhetsområden och sociala grupper 
pågår inom vetenskapen. Denna bok fokuserar dock främst på de 
mycket synliga eliterna.
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Resurser, gränsobjekt och utbyteszoner
Inom den företagsekonomiska industriella nätverksteorin (Industrial 
Purchase and Marketing, IMP) är en grundläggande fråga hur kunskap 
och teknik får ett värde som ekonomiska resurser. Teorin förutsätter att 
resurser är heterogena, det vill säga att det är omöjligt att ha full kun-
skap om deras ekonomiska eff ekter och att de kan ha olika funktiona-
litet för olika användare. En teknik som i ett visst sammanhang betrak-
tas som obsolet kan i ett annat sammanhang utgöra en central eko nomisk 
och vetenskaplig resurs. Vetenskapliga tekniker och forskningsprogram 
av den typ som beskrivs fl era av bokens uppsatser kunde i vissa sam-
manhang användas för att generera ny vetenskaplig kunskap, och i 
andra för att tillverka en kommersiell produkt eller på annat sätt ge-
nerera praktiskt orienterad kunskap.

Inom företag standardiseras resurser på ett annorlunda sätt än inom 
forskningen. De klassifi ceras utifrån egenskaper som är ekonomiskt 
intressanta i en given situation. Eftersom mycket ekonomisk aktivitet 
– i enlighet med den schumpeterianska ekonomiska teoribildning som 
är en dold förutsättning bakom en hel del STS-teori – går ut på att 
omkombinera resurser för att uppnå innovation med ekonomiska 
eff ekter är en sådan standardisering nödvändig. Men eftersom resurser 
är heterogena uppstår samtidigt, vid omkombineringen, icke förutsedda 
eff ekter som kan vara både positiva och negativa – i ekonomisk mening 
eller på andra sätt. Samproduktionen av vetenskap och industriell 
teknikanvändning innebär utifrån detta perspektiv att forskningsbase-
rad kunskap eller teknik inbäddas i ett industriellt sammanhang där 
den får nya betydelser – för att den ekonomiska logiken är annorlunda 
än den vetenskapliga, men också för att nya eff ekter kan uppstå vilka 
tekniken och kunskapen inte uppvisar i laboratoriet men däremot vid 
storskaligare teknisk användning.

En resurs kan utifrån denna tolkningsram alltså uppträda med olika 
egenskaper för olika användargrupper. Den kan dessutom förändra 
sina egenskaper över tid, när gamla användargrupper överger den och 
nya tillträder. Inom vetenskapen har till exempel teknisk förändring 
och teoribildning inte nödvändigtvis följts åt; samma teknik kan ha 
olika funktioner beroende på hur teoribildningen utvecklas. Veten-
skapliga teorier kan dessutom påverkas av hur de är kopplade till tek-
nikanvändning. På liknande sätt är det med tekniska artefakters 
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funktion i mer allmän mening – deras kulturella innebörder, hur de 
fungerar som komponenter i tekniska system eller inom exempelvis ett 
utbildningssammanhang. Teknikens funktionalitet förändras inte bara 
på grund av att den ”utvecklas” utan också för att sammanhanget för-
ändras, samtidigt som tekniken i sig själv påverkar sin omgivning. 
Därför är tekniköverföring ett så komplext fenomen. Teknik som fl yt-
tas från ett ekonomiskt och kulturellt sammanhang får nya innebörder 
i sin nya miljö samtidigt som denna miljö påverkas av den nya tekni-
ken.

Resursbegreppet liknar begreppet gränsobjekt, som Susan Leigh Star 
och James Griesemer lanserade för att komma runt en del av enkelspå-
righeten och hierarkierna inom ANT (utifrån en annan samhällsve-
tenskaplig modell, så kallad Social Worlds Th eory). Liksom resurser är 
heterogena är gränsobjekt tänjbara, så att de kan passa in i olika lokala 
sammanhang, men ändå tillräckligt stabila för att behålla sin identitet 
i dessa olika sammanhang. På så sätt kan de inta ett slags mellanpo-
sition mellan samproduktionens sammansmälta värld och nätverkens 
brobyggande mellan skilda kategorier. Gränsobjekten är både lika och 
olika – lika nog att kunna skapa åtminstone illusionen av samförstånd, 
och olika nog att anta olika innebörder för skilda utövare. Jenny Beck-
man visar i sin uppsats att fast universitetsbotanister och amatörer må 
ha olika uppfattningar om vad en landskapsfl ora är och olika skäl till 
att vilja inventera växtvärlden är de ändå intresserade av kommunika-
tion och samarbete, och utvecklar standarder för att kunna samverka 
kring den praktiska verksamheten. Men denna samverkan sker inte 
nödvändigtvis på lika villkor. Även om metodutvecklingen inbegriper 
en förhandling mellan olika intressen och måste vara så pass generös 
att den inte alienerar vissa utövare för att tillfredsställa kraven från 
andra, så är det vid universitet och myndigheter som standarderna 
defi nieras. Alternativet att stå utanför fi nns alltid, men erkännande 
kräver ändå anpassning. Gränsobjektens heterogenitet innebär inte 
fullständig tolkningsfrihet – maktrelationer är också här, liksom inom 
nätverken, en faktor av betydelse.

Landskapsfl orornas inventeringsmetodik är en praktik som sträcker 
sig över olika kategorier av botanister och som därför också kunnat 
beskrivas med hjälp av de blandspråksmetaforer som Peter Galison 
använder för att beskriva kommunikationen i utbyteszoner vilka skapas 
i gränsområdet mellan olika vetenskapliga subkulturer. Gustav Holm-
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berg använder explicit Galisons teoretiska ansats för att diskutera ut bytet 
mellan vetenskap, myndigheter och företag kring Yngve Öhmans sol-
fysikaliska verksamhet. Även de gränssnitt som Öhman utvecklade 
kring solfysiken innehåller en maktaspekt. Alla försök till samverkan 
gick inte att realisera, och frågan är vem som har makten att defi niera 
vilka samarbeten som är möjliga – och därmed hur samverkan mellan 
olika kunskapsområden kan se ut.

Här hade andra modeller, som nätverksanalys eller gränsobjekts- och 
resursanalys, kunnat användas för att leda diskussionen i alternativa 
riktningar. Något liknande skulle kunna sägas om alla bidragen i boken. 
Detta är i själva verket en huvudpoäng med att publicera dem i ett 
sammanhang: de strukturella analyser på teoretisk mellannivå som 
används står, så länge de mer teoretiskt ambitiösa inslagen i vissa av 
modellerna tonas ner, inte i motsatsställning till varandra. Det är 
uppenbarligen så att de kan användas för att lyfta fram kompletterande 
aspekter av maktspelet kring vetenskapens samproduktion med andra 
verksamheter. I vissa fall är de dessutom mycket likartade, trots att de 
producerats utifrån vitt skilda teoretiska traditioner.

*
De teorier som diskuteras i denna bok kan följaktligen sägas äga en 
familjelikhet. Trots vissa skillnader med avseende på vilka mekanismer 
som fokuseras (intellektuella, sociala, kulturella, materiella) pekar de i 
samma riktning med avseende på centrala vetenskapshistoriska fråge-
ställningar, som hur vetenskaplig kunskap cirkulerar i samhället och 
påverkas av många intressenters kunskapsbruk. Vetenskapens kun-
skapsmässiga innehåll, och användningen av denna kunskap samt 
därmed associerad teknik, blir utifrån dessa perspektiv alltså situations-
bunden, föränderlig, och alltid maktrelaterad. En viktig poäng är att 
kunskapen, när den migrerar mellan olika områden, förändras inte 
bara i användarledet utan också i producentledet. Samproduktion 
innebär just detta: varje ny användning, eller tillämpning, av avancerad 
kunskap förändrar bilden av denna kunskap över hela fältet, kontra-
punktiskt, som när en ny stämma tillförs ett musikstycke. Därför 
förändras också vetenskapliga identiteter, och kulturer, när nya förbin-
delser mellan akademiskt och icke-akademiskt kunskapsbruk uppstår. 
När industrin börjar ägna sig åt laboratorieforskning och anställa aka-
demiskt kvalifi cerad arbetskraft förändras inte bara industrin utan 
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också akademin; amatörvetenskap och akademisk vetenskap är inte 
parallella företeelser, de defi nierar i själva verket varandra; när forsk-
ningen under och efter andra världskriget fi ck status av nytt politik-
område förändrades inte bara vetenskapens samhällsroll utan också 
innebörden av det politiska.

Påståenden som dessa kan motiveras teoretiskt men de måste under-
sökas och värderas empiriskt, inte minst historiskt. Historisk forskning 
är nödvändig för att alls förstå vetenskapen och dess sociala, ekonomiska 
eller kulturella betydelse. Inom dagens forskningspolitiska diskussion 
saknas i stor utsträckning historisk medvetenhet och forskningsresultat 
från STS-fältet beaktas inte i särskilt stor utsträckning. Dessa förhål-
landen diskuteras i bokens efterord, som bland annat ska ses som en 
kommentar angående den samhälleliga relevansen av sådan forskning 
som presenteras i de följande sju fallstudierna.
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Hjalmar Fors

Matematiker mot linneaner
Konkurrerande vetenskapliga 

nätverk kring Torbern Bergman

Torbern Bergman räknas som en av den svenska -talsvetenskapens 
stora. Från en bakgrund inom främst entomologi, astronomi och fysik 
kom han att under några år på -talet ganska snabbt bygga upp en 
kompetens inom det kemiska området, för att sedan lika raskt utses 
till Uppsalas andra professor i kemi, efter Johan Gottschalk Wallerius. 
Bergmans stora framgångar som kemist efter att han fått professuren 
har i någon mån överskylt att han vid tiden för sin tillsättning hade 
ganska obetydliga meriter inom kemin, och att han fi ck tjänsten under 
något som av vissa bedömare i samtiden kallades skandalliknande för-
hållanden. I denna uppsats använder jag Bergmans professorstillsättning 
för att kartlägga nätverk kring vetenskap, samt till att undersöka hur 
dessa nätverk var kopplade till olika vetenskapliga ideal i -talets 
Sverige.

 Patroner och klienter
Det tidigmoderna patron-klientförhållandet spelar en central roll för 
uppsatsens analys. Patronage var en viktig om än informell institution 
som genomsyrade nästan alla samhälleliga relationer i det tidigmo-
derna Europa. I Sverige liksom på kontinenten var mäktiga gynnare 
en förutsättning för en framgångsrik karriär, vare sig det var inom 
universitet, kyrkan, militären eller någon annan samhällssfär. Carl von 
Linné uttryckte förhållandet väl i ett brev till sin patron Carl Gustaf 
Tessin: ”Gud nåde den, som aspirerar till verlden utan att hafva någon 
Maeceneas.” Det fanns många fördelar att vinna för både patronen 
(den överordnade) och klienten (den underordnade). En viktig aspekt 
var att relationen gav möjlighet att överföra resurser från en samhälls-




