
 

familjen varit maktens främsta källa till 
uppbackning (om än likaså till dolkstö-
tar och kupper; morbröder och farbröder 
har genom hi storien varit livsfarliga för 
regenter och deras barn). I Bibeln lyfts 
Mordokajs nära släktskap med Ester 
inte fram som ett problem, utan funge-
rar som ett tecken på lojalitet. Ofta har 
det inte bara varit en fördel att vara släkt 
med ledaren, utan en direkt förutsätt-
ning för tillträde till den inre cirkeln.

Näst efter blodsband och vip-kontakt  
med högre makter är kunskap en kritisk 
tillgång hos den som aspirerar på makt 
bakom tronen. De specifika kompetens-
kraven har dock skiftat genom åren. 
Utan att helt ersätta varandra har olika 
grupper tagit mer eller mindre utrym-
me i maktens korridorer, framburna av 
kunskaper som för ögonblicket stått 
högt i kurs.

Prästernas och generalernas stor-
hetstid gav i stort sett vika redan på 
1800-talet, till förmån för i tur och ord-
ning bankirer, advokater, ekonomer, 
managementkonsulter och spinndok-
torer. (Naturvetenskapare som grupp 
tycks inte i någon större utsträck-
ning haft tid eller lust att ge sig in i 
maktens getingbon.) Medlemmar av 
alla dessa kompetensgrupper kandi-
derar fortfarande till andremanspo-
sitionen, men sedan 1990-talet, då 
24- timmarsnyhetscykeln blev ett fak-
tum och sedan sociala medier vuxit 
fram, har duktiga kampanj- och med-
iestrateger haft en ”edge”, med män som 
Dominic Cummings i främsta ledet.

det enda mått man kan tillgå på hur 
väl den grå eminensen presterar i sin 
roll är de resultat som den kombine-
rade makten uppnår – ledaren tillsam-
mans med rådgivaren. Effekten av deras 
gemensamma maktutövning är vad 
som får betydelse såväl för de under-
lydande i stunden, som för den sena-
re hi storieskrivningen. Till och med 
Thomas Cromwell, vars intelligens 
och handlingskraft vida överträffade 
Henrik VIII:s, hade utan sin kung blivit 
en helt annan man och en helt annan 
berättelse.

Att inte kunna hållas upp och stude-
ras enskilt, för sin egen skull, kan verk-
ligen framstå som individens ultimata 
impotens. Så nära, ändå alltid så långt 
ifrån. Men i litteratur och teater, där 
upplevelsen utgör det centrala berätti-
gandet, får rådgivaren sin revansch.

När vi fascineras av Jago i ännu en 
uppsättning av Othello, eller när dol-
disen Alexander Hamiltons öde blir 
en hit- musikal – då förvandlas makten 
bakom tronen genom vårt sökande efter 
insikt och mening till en egen person. 
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vid universitetens samhällsveten-
skapliga fakulteter cirkulerar två san-
ningar: att forskare som vill göra karriär 
måste publicera sig, och att karriär är vad 
alla forskare strävar efter. En tredje san-
ning gäller publiceringsform. Högskole-
lagen innehåller generösa bestämmelser 
om att forskarna själva får bestämma hur 
deras resultat ska göras tillgängliga för 
utomstående. För den som vill merite-
ra sig gäller det dock att skriva artiklar i 
bestämda, ansedda – och engelskspråki-
ga – tidskrifter. 

Dessa artiklar får inte se ut hur som 
helst. Förlagen ger utförliga anvisningar 
för vad som ska finnas med. Anvisningar-
na är påfallande samstämmiga och många 

gånger detaljerade. En vetenskaplig arti-
kel ska inte innehålla några berättelser 
om hur forskningen har gått till – hur 
forskarna har fått sina idéer eller vilka 
svårigheter de har stött på under arbetets 
gång. Inte heller får de sluta med obesva-
rade frågor. Istället ska artiklarna dispo-
neras enligt bestämd mall. 

Det finns bara två sätt att börja: anting-
en genom den intetsägande överskriften 
Introduction eller utan vare sig rubrik eller 
överskrift. Avslutningen – där de intres-
santa upptäckterna ska presenteras är 
lika intetsägande: Discussion, Conclu sion 
eller (med både hängslen och livrem): 
Discussion and Conclusion. Däremellan 
ska det finnas en tydlig forskningsfråga, 

Akademiska artiklar följer en mall som gör dem förut
sägbara och outhärdligt tråkiga. I samhälls vetenskaplig 
forskning har formen blivit minst lika viktig som inne
hållet, skriver Karin Brunsson.
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en litteraturgenomgång och ett metod-
a vsnitt, innan forskarna – äntligen! – får 
tillfälle att berätta vad själva arbetet har 
gått ut på.

i den lilla boken Om konsten att läsa och 
skriva (1985) beskriver Olof Lagercrantz 
läsare som medförfattare. Upp emot 50 
procent av en text skrivs av läsarna, påstår 
Lagercrantz. Därför krävs att texten har 

rytm. Rytm är enligt Lagercrantz ”en svår-
åtkomlig inre organisation”, att jämställa 
med ”en språkets andning”. (Lagercrantz 
använder Marcel Proust och James Joyce 
som avskräckande exempel. Dessa förfat-
tare glömde sina läsare – med påföljd att 
alla som försöker läsa mer än en liten bit av 
På spaning efter den tid som flytt eller Odys-
seus får kvävningssymtom.) 

Forskare som följer mallen för veten-
skapliga artiklar behöver inte fundera 
över läsvänlighet eller rytm. De behöver 
inte tänka på några läsare överhuvudta-
get. Mallen är utformad för effektiv pro-
duktion, inte njutbar konsumtion. Den ska 
underlätta för tidskriftsredaktörer, exter-
na bedömare och forskare som letar efter 
referenser att stoppa in i sina egna manu-
skript. Ingen behöver läsa en hel artikel, 
och knappast någon läser heller en aka-
demisk artikel på sin fritid. Den förutsäg-
bara dispositionen gör akademiska artik-
lar outhärdligt tråkiga. Man behöver snus, 
naglar och kaffe för att stå ut, ansåg litte-
ratur- och religionsvetaren Lina Sjöberg. 
För forskarna blir publiceringen avgöran-
de. När en artikel väl är tryckt ska ingen-
ting mer hända.

rapporteringsmallen tycks bygga på 
föreställningen att form och innehåll kan 
och bör skiljas åt. Det nytänkande och 
den samhällskritik forskare förväntas 
presentera gäller då forskningens inne-
håll, me dan formen enbart är ett praktiskt 
arrangemang. Att forskare avstår från fri-
heten att självständigt redogöra för sin 
forskning blir oväsentligt, om deras arbe-
te inte påverkas av rapporteringskraven.

I själva verket påverkas arbetet i hög-
sta grad. Det gäller förväntningarna på 
att det ska finnas en tydlig forskningsfrå-
ga som får ett tydligt svar och som därför 
anpassas (krymps) så att det blir möjligt 
att lämna just ett sådant svar. Även kravet 
på att forskarna noggrant går igenom lit-
teraturen inom sitt område har blivit en 

 krävande och tidsödande arbetsuppgift. 
Banbrytande sociologer, som Tocquevil-
le, Weber, Simmel och Durkheim, brydde 
sig inte om några litteraturgenomgångar. 
Författarna till ofta refererade, ”klassis-
ka” artiklar från mitten av 1900-talet nöj-
de sig med ett fåtal hänvisningar. Numera 
finns knappast någon artikel med färre än 
50 referenser. Ofta finns flera referenser 
till ett och samma påstående. I en ny tid-

skrift inriktad mot organisationsteori ger 
författarna till en artikel 240 referenser på 
sjutton och en halv sida. Deras referenslis-
ta fyller ytterligare nio sidor. 

Sådan förtrogenhet med vad som redan 
sagts och gjorts leder sällan till storslag-
na, nydanande upptäckter. Istället förleds 
forskare att uppfatta smärre justering-
ar av etablerade uppfattningar som bety-
delsefulla. Redan 1967 varnade sociologen 
Robert Merton för alltför ingående känne-
dom om tidigare forskning, som han mena-
de gör det svårt för forskare att tänka fritt, 
stort och nytt. Istället hamnar forskarna i 
interna diskussioner med andra forskare. 
Deras forskning blir obegriplig för sam-
hällsintresserade medborgare. (Merton 
hänvisade till medicinaren Claude Ber-
nard, som hundra år tidigare hade varit 
inne på samma ämne.) 

man kunde vänta sig att självständiga 
forskare inte bryr sig så mycket om mallar 
och anvisningar, utan skriver sina artiklar 
som de själva tycker blir bäst. Men i sam-
hällsvetenskaplig forskning har formen 
blivit minst lika viktig som innehållet. 

Mallen för hur artiklar ska disponeras 

har blivit så fast förankrad att den bidrar 
till att definiera själva begreppet samhälls-
vetenskaplig forskning. Genom att följa 
mallen visar forskare att de har bedrivit 
forskning. Avvikelser uppfattas som teck-
en på att texterna inte är ”akademiska”, 

utan ovetenskapliga och oseriösa, i värsta 
fall utformade som något slags konsultrap-
porter. ”Akademiskt skrivande” har blivit 
ett vedertaget uttryck, som doktorander 
och andra lär sig behärska efter särskild 
utbildning. Mallen har gett upphov till allt-
mer esoterisk forskning, där det har blivit 
lika viktigt att komplettera tidigare forsk-
ning (”add to the literature”) som att bistå 
med ny förståelse för samhällsliv och sam-
hällsutveckling. En speciell litterär genre 
har uppstått.

Samhällsvetenskaplig forskning har 
utvecklats till en världsomspännande, 
expansiv verksamhet, men har samtidigt 
inriktats mot frågor som främst intresse-
rar de berörda forskarna. Forskningen blir 
ett slutet system, som likt ormen Ouro-
boros växer av egen kraft och utan något 
annat överordnat syfte. Liksom ormen får 
föda genom att äta av sin egen stjärt ökar 
forskningens omfattning genom att fler 
forskare startar nya tidskrifter och skri-
ver fler artiklar som allt fler förväntas refe-
rera till. 

det kan hända att samhällsvetenskapli-
ga forskare kommer till sin rätt först när de 
frigör sig från de akademiska formkraven 
och åtar sig utredningsuppdrag åt myndig-
heter, företag eller institut. Då får de till-
fälle att utnyttja möjligheterna till frihet. 
De kan redovisa resultaten av sitt arbete på 
ett sätt som passar till ämnet utan att vara 
styrda av någon mall. Men då måste de ock-
så ge avkall på sina ambitioner att göra aka-
demisk karriär. 

Forskare som följer mallen för vetenskapliga 
artiklar behöver inte fundera över läsvänlig
het eller rytm. De behöver inte tänka på någ
ra läsare överhuvudtaget.

Émile Durkheim: kallsinnig inför  
fotnoter.

För forskarna blir 
publiceringen av  
görande. När en 
artikel väl är tryckt 
ska ingenting mer 
hända.
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