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Att ta sig till Lindholmen  

Lindholmen Science Park där Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna 2010 hålls ligger på 
Norra Älvstranden. Flera bussar går från centrala Göteborg. Från Brunnsparken (5 minuter 
till fots från Centralstationen) går buss nummer 16 mot Eketrägatan var tionde minut, buss 
99 mot Frölunda torg var 30:e. Från Nordstan (vid centralstationen) kan man åka buss 510 
mot Lindholmen. Att ta sig från Brunnsparken eller Nordstan till Lindholmen med buss tar 
ungefär 10 minuter. 
 Man kan också åka Älvsnabben mot Klippan från Lilla Bommens Hamn till Lindholmspi-
ren varje hel och halv timma. Resan tar 10 minuter. Man kan även ta färja från Rosenlund, 
200 meter från Järntorget. 
 Väl på Lindholmen kommer dagarna att äga rum i Lindholmen Science Parks huvud-
byggnad vid vattnet (till höger på kartan), man ser den från såväl busshållplatsen som 
Lindholmspiren. 
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Program 

 

Onsdag 10 november   

 
12.00 – 13.15 Registrering 
 
13.15 – 13.30 Välkommen 
   Ingemar Nilsson & Andreas Gunnarsson 
 
”Göteborgsvarvet”  
    
   Moderator: Bengt Berglund 
 
13.30 – 14.00 Martin Fritz: ”Göteborgs industri- och stadsutveckling 1800-1900-

talen”. 
 
14.00 – 14.30 Birgit Karlsson: ”Från industri- till tjänsteföretag. SKF”. 
 
14.30 – 15.00 Bengt Berglund: ”Vad skapar och driver ’regionala innovationssy-

stem’? Exemplet med petrokemin i Västsverige”. 
 
15.00 – 15.30  Fika 
 
15.30 – 16.00 Claes Caldenby: ”Har framtiden en historia? Hållbart stadsbyggande 

från upplysningstid till Urban Futures”. 
 
16.00 – 16.30 Håkan Thörn: ”Urban transformation and social movements 1970-

2010: The cases of Christiana in Copenhagen and Haga in Gothen-
burg”. 

 
16.30 – 17.00 Tomas Hellström: ”Kommentarer och reflektioner runt teknologiper-

spektiv”. 
 
18.30  Älvrummet vid Lilla Bommen 
   Mats Karlsson 
 
20.00  Middag på Lindholmen 
   Mats Karlsson 
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Torsdag 11 november   

 
09.00 – 10.30 Key Note   

Jon Agar: ”No country for old men? A case study to re-think the 
roles of scientists and engineers in an aging society” 

 
   Moderator: Hans Glimell 
   Lokal: Pascal 
 

Is science a game played by the young? Historians of science gener-
ally study the lives and work of scientists in young and middle age 
(although biographers are an important exception). Furthermore, we 
know that western societies are, generally, aging societies. I invite 
historians and sociologists of science to re-think old age. In particu-
lar I offer a historical case study of a remarkable proposal to mobilise 
elderly scientists and engineers as part of the British response to the 
Chernobyl disaster, which, I argue, suggests ways in which an aging 
society might open up new roles for old experts. 

 
 
10.30 – 11.00 Fika 
 
11.00 – 12.45 Parallella sessioner 
  
 

Industriforskningsinstitut: Politik och 

praktik i forskningslandskapets gränsom-

råden    
 
   Ordförande: Ingemar Petterson & Nina Wormbs. 
   Lokal: Kelvin 
   Sida i programmet: 11 
  
   Presentationer:  

 
Thomas Kaiserfeld: Akademier, högskolor och forskningsinstitut som för-
medlare av kunskap: Organisatoriska lösningar på ett inbillat problem un-
der 300 år? 
 
Ingemar Petterson: Svenska industriforskningsinstitut: Politik, industri 
och forskningsideologi från 1910-tal till 1960-tal 
  
Maja Fjæstad: Forskningsinstitut i Tyskland – forskningsideal och histo-
risk framväxt 
 
Katarina Larsen: Dåtidens framtida innovationer vid instituten – trä-
teknisk forskning i det Europeiska landskapet 
 
Kristina Söderholm & Ann-Kristin Bergquist: Miljöforskning i statens 
och industrins tjänst: Institutet för vatten och luftvårdsfrågor 
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Från kubbhus och industriområdesomvand-
ling till IT 

 
   Ordförande: Lena Ewertsson 
   Lokal: Tesla 
   Sida i programmet: 15 
   
   Presentationer:  
    
   Johan Söderberg: Ronja – ett datornätverk av ljus 
 

Gustav Sjöblom, Ann-Sofie Axelsson & Oskar Broberg: The Swedish 
innovations system’s love affair with the Internet, 1993-2001 
 
Ulrik Jørgensen: In the eye of a hurricane: On the changing temporal and 
spatial relations of designers, technology, standards, and knowledge 
 
Olle Hagman: Kubbhus: En 200-årig teknik som aldrig stabiliserats 
 
Björn Berglund: Hållbarhetens förutsättningar i den nätverkade staden – 
om de tekniska systemens roll i omvandlingen av ett industriområde 

 

Infrastruktur, samhällsplanering och 

drivmedel  

   Ordförande: Bo Sundin 
   Lokal: Newton  
   Sida i programmet: 18 
 
   Presentationer:  
    
   Helena Ekerholm: Att skapa framtiden – svensk drivmedelspolitik 1919-

1939 
 

Martin Emanuel: Controlling risk and flow: Control regimes in Swedish 
traffic management 1930-70 
 
Bosse Sundin: ’Syntetisk bensin’ och ett nobelpris 1931 för ’tekniskt arbete’ 
 
Erland Mårald: Socker- och veteetanolens tid 

 
12.45 – 14.00 Lunch 
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14.00 – 15.45 Parallella sessioner 

   Praktiker i vård och medicin 

   Ordförande: Margareta Hallberg 
   Lokal: Kelvin 
   Sida i programmet: 21 
 
 
   Presentationer: 

 
Amelie Hoshor: Från DAMP till ADHD: Socialstyrelsens (2002) kun-
skapsöversikt som kulturell kartläggning 
 
Fredrik Bragesjö & Margareta Hallberg: Om kunskap, handling och so-
cial ordning: Spridning av kunskapen om antibiotikaresistens till medicinsk 
praktik och dagspress – och frånvaron av politiska åtgärder 
 
Morten Sager: Mellan evidens och kompetens: Hjärtpatienter i nätverkens 
marginaler 

 
Boel Berner: Andras blod: Fraktionering och globalisering som teknopoli-
tisk utmaning under 1970-talet 

 

Paneldiskussion: Vetenskaps- och teknik-

historia 2.0?  

   Ordförande: Thomas Söderqvist 
   Lokal: Tesla 
   Sida i programmet: 23 
   Deltagare: Gustav Holmberg, Nina Wormbs och Jan Nolin. 

I den goda stadens tjänst – teknokrater, 

aktivister och omvandlingen av de svenska 

städerna 1950–1980   

   Ordförande: Tomas Nilson 
   Lokal: Newton 
   Sida i programmet: 24 
   Kommentator: Claes Caldenby 
 
   Presentationer: 

 
Thord Strömberg: Störtas skall det gamla snart i gruset? Exemplen Öre-
bro och Norrköping 
 
Anders Sjöbrandt: Att riva eller inte riva mer? Fyra berättelser om omda-
ningen av Stockholm under 1950-och 60-talen 
 
Tomas Nilson: Om Vetenskap, aktivister och saneringsmotstånd i Göteborg 
under 60- och 70-tal 
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15.45 – 16.00 Fika 
 
16.15 – 18.00 Parallella sessioner 
 

   Neutralitet, objektivitet och mätbarhet 

   Ordförande: Ingemar Bohlin 
   Lokal: Kelvin 
   Sida i programmet: 25 
 
   Presentationer: 

 
Nina Wormbs: Det finns inget neutralt i teknikneutralitet 
 
Adam Netzén: Vetenskaplig objektivitet som samhällsvision och personlig-
hetsideal – Max Webers metodologi i ljuset av samtida forskning 

 
Ingemar Bohlin: Proceduralisering och delegering: Villkoren för formali-
sering av synteser av utbildningsvetenskaplig forskning 

 
Gustaf Nelhans: Att mäta (human)vetenskap: Publicerings- och citerings-
analys i vetenskapsteoretiskt ljus 
 
Mats Bladh: Implementing marginal cost pricing 

 

Vetenskapen på den samhälleliga och kul-

turella arenan: Kunskaper i rörelse, del 

1  

   Ordförande: Johan Kärnfelt & Dick Kasperowski 
   Lokal: Tesla 
   Sida i programmet: 27 
 
   Presentationer: 

 
Gustav Källstrand: Nobelpriset och bilden av vetenskaplig framgång 

 
Solveig Jülich: Lennart Nilsson-industrin 
 
Kaj Johansson: Vetenskapernas publik: Ekvationens X eller en historisk 
kameleont? 

 

   Kärnkraft och kärnavfall 

   Ordförande: Mats Andrén 
   Lokal: Newton 
   Sida i programmet: 29 
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Presentationer: 
 
Per Högselius: Den ’nya kärnkraften’ i historiskt perspektiv 
 
Maja Fjaestad: Den svenska bridreaktorn - vision och verklighet 
 
Mark Elam: Darkness Visible? Monitoring and Shifting Regulatory Style 
within Radioactive Waste Management 
 
Mats Andrén: Begreppshistoriska aspekter av kärnavfallsproblemet 

 

Fredag 12 november   

 
09.00 – 10.30 Key Note 

Otto H. Sibum: ’Une balance electrique’ ‒ Investigating the Material Cul-
ture of French Enlightened Rationality 

    
   Moderator: Ingemar Bohlin 
   Lokal: Pascal 
 

Within the last decade historians of science have increasingly inves-
tigated the material culture of science – the silent representatives of 
the past. This presentation contributes to current approaches by 
means of unfolding the layers of cultural meaning embodied in an 
important experimental apparatus of late 18th century enlightened 
natural philosophy: Charles Augustin Coulomb’s electrostatic torsion 
balance. I will show that despite the fact that the experiment was 
unworkable, the instrument – the “balance electrique” ‒ became em-
blematic in French enlightened culture because it acted as a mediat-
ing machine. 

 
10.30 – 11.00 Fika 
 
11.00 – 12.45 Parallella sessioner 
  

The Swedish Warfare-Welfare ST&S Nexus ‒   
Reopening a Historical Window of Opportu-

nity 

   Ordförande: Hans Glimell 
   Lokal: Pascal 
   Sida i programmet: 32 
 
   Presentationer:  

 
Per Lundin & Niklas Stenlås: Science for Welfare and Warfare: Techno-
logy, State Initiative and National Myths in Cold War Sweden 
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Mikael Nilsson: Teknik, geostrategi och säkerhetspolitik: Sveriges militär-
tekniska samarbete med USA under det kalla kriget och de tekniska syste-
mens påverkan på den svenska neutralitetspolitikens trovärdighet 
 
Hans Glimell: The Swedish Welfare-Warfare Nexus Reconfigured:   

   Armouring the New Security Doctrine? 
 

Per Högselius: Lost in Translation? Science, Technology and the State 
since the 1970s 

 

   Att mäta naturen 

   Ordförande: Birgit Karlsson 
   Lokal: Kelvin 
   Sida i programmet: 35 
 
   Presentationer: 

 
Hanna Kinneryd: Miljöteknisk anpassning sker inte över en natt 
 
Ronny Pettersson: Kubikmeter eller ton som rätt sätt att mäta naturen 
 
Erland Mårald: Naturen som bank och tjänare 
 
Staffan Granér: Att mäta och värdera skogens resurser. Om riksskogstaxe-
ringarnas införande i Sverige 

 

Vetenskapen på den samhälleliga och kul-

turella arenan: kunskaper i rörelse, del 

2 

  
   Ordförande: Johan Kärnfelt & Dick Kasperowski 
   Lokal: Tesla 
   Sida i programmet: 37 
 
   Presentationer: 

 
Jenny Beckman: Elmontörer, vedsvampar och gröna trianglar: Gränser 
och organisationer i svensk naturvård 
 
Dick Kasperowski & Fredrik Bragesjö: Att sprida kännedom om forsk-
ning och utvecklingsarbete: Om den tredje uppgiftens bakgrund och inrikt-
ning 
 
Johan Kärnfelt & Gustav Holmberg: Den svenska amatörastronomins 
historia: Kunskapsbildning, kunskapsflöden och informationsteknologier 
 
Fredrick Backman: Den nära rymdens fysik: Tillkomsten av Institutet för 
Rymdfysik i Kiruna från sekelskiftet 1900 till år 1957 
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Att förklara det subjektiva och vardagli-
ga inom vetenskap och teknologi  
   
Ordförande: Ingemar Nilsson 

   Lokal: Newton 
   Sida i programmet: 39 
 
   Presentationer: 
    
   Sverker Lundin: Matematiken som ritual 
 

Martin Emanuel: Europé as precived from the bicycle saddle in the inter-
war period 
 
Ingemar Nilsson: Konsumentteknisk forskning i Göteborg: Motstånd och 
etablering 
 
Anders Lundgren: Lukt och smak i vetenskapen: Kemiska läroböcker och 
undervisning under slutet av 1800-talet 
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Sessioner: Presentationer och      
abstract 

 

Torsdag 11/11  

 

Industriforskningsinstitut: Politik och praktik i 

forskningslandskapets gränsområden. 

11.00-12.45: KELVIN 

Korrosionsinstitutet, Svenska institutet för konserveringsforskning, Svenska träforsknings-
institutet, Svenska silikatforskningsinstitutet, Ytkemiska institutet och Metallografiska in-
stitutet är olika exempel på svenska statsunderstödda industriforskningsinstitut som upprät-
tats under 1900-talet. Kort förklarat rör det sig om forskningsanläggningar som inte tillhört 
universitets- eller högskoleorganisationen och som har haft som främsta uppgift att gynna 
teknisk utveckling inom näringslivet. I Sverige har industriforskningsinstitut historiskt sett 
haft en marginell placering i förhållande till den forskning som har bedrivits inom universi-
tet och högskolor. I flera andra europeiska länder (däribland Tyskland, som behandlas i ett 
av sessionens bidrag) har industriforskningsinstitut däremot haft förhållandevis framskjutna 
positioner.  
 Industriforskningsinstitut kan inte knytas till några fixerade roller i ett forskningsland-
skap och utgångspunkten för sessionen är att dess funktioner har omtolkats och förändrats 
utifrån olika ideal och föreställningar kring kunskapens roll i samhället. Som viktiga fakto-
rer i detta sammanhang kan nämnas idéer kring relationen mellan vetenskaplig kunskaps-
produktion och teknisk tillämpning, ekonomiska teorier kring statens funktion för teknikut-
veckling och industriell tillväxt, industrins förändrade sammansättning samt olika föreställ-
ningar om universitetens och högskolornas centrala uppgifter. I Sverige har de offentligt 
finansierade industriforskningsinstituten således under vissa förhållanden lanserats som 
kunskapsproducerande grundforskningsinstitut medan de under andra förhållanden främst 
har setts som kunskapsförmedlande institut för tillämpad forskning. Under alla förhållanden 
har dock industriforskningsinstituten befunnit sig i olika gränsområden. Som utförare av 
industriellt inriktad forskning har dessa institut inte bara verkat i skärningspunkten mellan 
statliga och privata intressesfärer, de har även förenat akademiska och industriella normer 
och på olika vis funnits placerade inom spannet mellan grundforskning och tillämpad forsk-
ning. 
 De respektive bidragen inom sessionen utforskar dessa gränsområden utifrån olika ut-
gångspunkter. Thomas Kaiserfelds framställning visar hur 1900-talets svenska industri-
forskningsinstitut kan relateras till ett problem kring tekniköverföring som sedan 1600-talet 
givits olika lösningar i form av akademier, särskilda sällskap, tekniska högskolor och univer-
sitet. Ingemar Petterssons framställning gestaltar hur och varför stat och industri från mel-
lankrigstid till 1960-tal gemensamt skapade och finansierade en rad forskningsinstitut. Maja 
Fjæstad visar i sin framställning hur de tyska institutsorganisationerna Max-Planck-
Gesellschaft och Fraunhofer Gesellschaft vuxit fram ur Tysklands särpräglade historiska 
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situation och hur grundforskning och tillämpad forskning kan knytas till ideal kring poli-
tiskt oberoende och ekonomisk tillväxt. Katarina Larsens bidrag behandlar den svenska 
skogsproduktforskningens mål och medel under 1900-talets andra hälft och belyser bland 
annat den tidens utvecklingsprojekt inom träforskningen och hur den svenska organisering-
en av skogsproduktforskning förhöll sig till den internationella utvecklingen inom området. 

 

Presentationer: 

 
Thomas Kaiserfeld: Akademier, högskolor och forskningsinstitut som förmedlare av kunskap: Or-
ganisatoriska lösningar på ett inbillat problem under 300 år? 

I flera sekler har svenska organisationer skapats i syfte att överföra kunskap mellan are-
nor där kunskap genererades, exempelvis universitet, till sådana där den kunde komma 
till användning som i näringsliv eller i lantbruk. Enligt dessa analyser kan flera olika 
överlagrade trender skönjas sedan 1600- och 1700-talen bestående av akademier och säll-
skap under 1700-talet med vetenskapsakademin och lantbruksakademin som viktiga ex-
ponenter, professionella utbildningsanstalter under 1800-talet med tekniska högskolor, 
medicinska anstalter och lantbruksinstitut från mitten av seklet och forskningsinstitut 
under 1900-talet inom en mängd olika områden. Var och en av dessa lösningar har sina 
speciella förutsättningar och ideologiska grundantaganden. Akademier präglas av invalda 
ledamöter som skapar och upprätthåller nätverk inom ramen för organisationen. Profes-
sionella utbildningsanstalter har istället humankapitalet som utgångspunkt och överför 
kunskap genom utbildning av individer som sedan förutsätts verka praktiskt. Forsknings-
instituten bygger på kunskapsuppbyggnad som i princip premierar forskning med tanken 
att det i första hand är ny användbar kunskap som skapar bättre förutsättningar för prak-
tisk verksamhet. De organisatoriska lösningar som skapades och realiserades på jord-
bruksområdet hängde alltså även samman med övergripande trender och ideologiska fö-
reställningar av det här slaget. 

 
 
Ingemar Petterson: Svenska industriforskningsinstitut: Politik, industri och forskningsideologi 
från 1910-tal till 1960-tal 

Under 1940-talets första hälft föreslog den så kallade Malmska utredningen att Svenska 
träforskningsinstitutet, Svenska textilforskningsinstitutet och Svenska institutet för konserverings-
forskning skulle bildas och organiseras som halvstatliga forskningsinstitut. Det sedan 
1920-talet befintliga Metallografiska institutet skulle ombildas efter samma mönster. Tan-
ken var att staten gemensamt med näringslivet skulle finansiera och driva instituten i 
nära samröre med de tekniska högskolorna i Stockholm och Göteborg. Detta påkallade 
organisatoriska lösningar som byggde på välorganiserade industrisammanslutningar som 
kunde fungera som statsmakternas förhandlingsparter, en tydlig uppdelning mellan 
grundforskning (som skulle utgöra institutens huvudverksamhet) och tillämpad forsk-
ning (som skulle äga rum vid industrifinansierade forskningsanläggningar) samt att insti-
tuten skulle ta visst ansvar för högskolornas undervisning. 
 Sammantaget går det i detta att urskilja en organisatorisk modell för industri-
forskningsinstitut, präglad av 1940-talets särskilda omständigheter i fråga om krispolitik, 
råvarubrist och samarbetsanda. Konferenstexten sätter denna ”Malmska modell” för in-
dustriforskningsinstitut i centrum och söker förklara dess historiska rötter samt visa hur 
den framgent förvaltades, omtolkades och slutligen utmönstrades under 1960-talet. Den 
bakåtblickande analysen sträcker sig till mellankrigstidens tidiga år och behandlar bland 
annat pappers- och massaindustriernas olika försök att skapa en central forskningsresurs, 
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det växande politiska intresset för ”tekniskt-vetenskaplig” forskning samt bakgrunden till 
begreppen grundforskning och tillämpad forskning. Efterkrigstidens förändringar av in-
stituten (existerande och nyetablerade såsom Institutet för optisk forskning och Svenska sili-
katforskningsinstitutet) och deras villkor kännetecknas av att de principer som 1940-talets 
forskningskommitté hade formulerat för industriforskningsinstitut successivt förlorade 
förankring. Konferenstexten söker förklara denna utveckling med utgångspunkt i bland 
annat forskningsideologiska föreställningar kring ”den linjära modellen”, strukturella 
förändringar inom den svenska industrin och förändringar inom den svenska universi-
tets- och högskoleorganisationen. 

 
 
Maja Fjæstad: Forskningsinstitut i Tyskland – forskningsideal och historisk framväxt 

Forskningsorganisation i Tyskland under andra halvan av 1900-talet har haft en distinkt 
nationell historia, starkt präglad av möjligheterna till återhämtning efter kriget och, se-
nare, de utmaningar av ekonomisk karaktär som det återförenade landet ställdes inför. 
Samtidigt har det tyska forskningslandskapet vuxit fram under intensivt utbyte med ut-
landet och uttrycker på många sätt pan-europeiska ideal kring grundforskning, forsk-
ningsfrihet och innovation. 
 Föreliggande papper fokuserar på två forskningsinstitutsorganisationer i Tyskland 
och deras historiska framväxt: Max-Planck-Gesellschaft och Fraunhofer Gesellschaft. 
Medan Max-Planck-Gesellschaft är en grundforskningsinstitution, oberoende från stat 
och industri men ändock i stort sett helt finansierad med offentliga medel, representerar 
Fraunhofer Gesellschaft nära nog dess motsats: industrinära institut med starkt fokus på 
innovation och utveckling. Medan den förra har sina rötter både i Weimarrepubliken och 
i de allierade styrkornas återrekonstruktion av landet efter kriget är den senare en ut-
präglad efterkrigsprodukt, präglad av samtida idéer om militär rustning och snabb till-
växt. 
 Pappret fokuserar på de ideal kring organisation av grundforskning och tillämpad 
forskning som de två institutssystemen representerat och undersöker hur ideal som obe-
roende, excellens och tillväxt tar sig utryck i de två organisationerna. Som avslutning 
görs några reflektioner på vilka sätt situationen i Tyskland korresponderar med den 
svenska och vad som kan ses som unikt med det tyska systemet och dess historia. 

 
 
Katarina Larsen: Dåtidens framtida innovationer vid instituten – träteknisk forskning i det Euro-
peiska landskapet 
 

Träteknisk forskning har en lång tradition i Sverige och skogens betydelse som en värde-
full naturresurs återspeglas både i forskningsprioriteringar under efterkrigstiden och or-
ganisering av forskning och utveckling (FoU) vid industriforskningsinstitut. Avtalet mel-
lan Kungl. Maj:t och stiftelsen svensk träforskning beskriver hur institutet skall verka 
inom forskning rörande skogens produkter och utnyttjande och är ett tydligt exempel på 
hur forskning och teknikutveckling har präglats av ett aktivt samarbete mellan institutet 
och högskolan men även med svenska skogsföretag och sågverk. Rollen för högskolan 
beskrivs redan på 1940-talet vara av särskild stor vikt ”när det gäller att utbilda lärare för 
högskolorna eller forskare för industriens laboratorier eller andra forskningsinstitutio-
ner” . 
 Detta paper fokuserar på teknisk utveckling och innovationer inom träteknisk forsk-
ning under senare halvan av 1900-talet i Sverige och diskuterar även internationalisering 
som sker genom studieresor och analyser av det europeiska forskningslandskapet som re-
dovisas i statliga utredningar som berör den svenska skogssektorn. Vilka var dåtidens 
framtida innovationer? Vilka internationella influenser är framträdande på den forsk-
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ningspolitiska agendan vid utveckling av den svenska trätekniska forskningen? Den 
Malmska utredningens underlag för den tekniskt-vetenskapliga forskningen (1942) till-
handahåller exempel från länder som Tyskland och England för resonemang kring inno-
vationer och organisering av forskning och utveckling. Detta kompletteras med studier 
som baseras på information kring patent och forskningsgenombrott vid instituten. Inter-
nationalisering vid instituten studeras även med utgångspunkt från vetenskapliga artik-
lar som publicerats i samarbete mellan forskargrupper i Sverige och andra länder vid ut-
veckling av ny teknik och tillämpning av forskning inom områden som bearbetningen till 
träprodukter, pappersmassa och sensorer som används i bearbetningsprocesser av skogs-
råvara. 

 
 
Kristina Söderholm och Ann-Kristin Bergquist: Miljöforskning i Statens och Industrins 
tjänst. Institutet för Vatten och Luftvårdsfrågor 

År 1963 besökte två män från industrin regeringskansliet med avsikten att träffa finans-
minister Gunnar Sträng. Med sig hade de ett förslag på ett nytt forskningsinstitut som 
industrin på eget initiativ hade skisserat. Man ville med samfinansiering från staten inrät-
ta ett institut för att bedriva forskning kring industrins luft- och vattenföroreningsfrågor. 
Den ene personen var industriledaren Ingmar Eidem, då ordförande i Skogsindustriernas 
Vattenföroreningskommitté (bildat år 1946) och en drivande kraft vad gäller skogsindu-
striernas föroreningsfrågor. Den andre personen var Stig Freyschuss, VD för Skogsindu-
striernas vattenlaboratorium (bildat år 1954). Olof Palme, då statsråd under Tage Erlan-
der, ålades att utreda frågan om vilket departement som ett eventuellt forskningsinstitut 
för industrins luft- och vattenföroreningsfrågor skulle kunna lyda under. Palmes förslag 
blev att institutet borde tillhöra Jordbruksdepartementet. År 1964 skickade Industriför-
bundets VD Axel Iveroth in ett färdigt förslag om organisation och finansiering för ett 
halvt statligt och halvt industrifinansierat forskningsinstitut. Förslaget var undertecknat 
av flertalet av industrins branschorganisationer. Vid sidan av ett industriellt/statligt fi-
nansierat forskningsinstitut föreslog man även bildandet av att ett servicebolag som skul-
le arbeta direkt mot individuella företag i vatten- och luftföroreningsfrågor och vara nära 
knutet till institutet. Förhandlingar inleddes med den socialdemokratiska regeringen som 
i en proposition år 1965 slog fast att Institutet för Vatten och Luftvårdsfrågor, IVL, med 
tillhörande serviceorgan, IVL AB, skulle inrättas med start av verksamheten efter nyåret 
1966.  
 I detta paper belyser vi tillkomsten av Institutet för Vatten- och Luftvårdsfrågor (idag 
Svenska Miljöinstitutet IVL AB) och inte minst den roll som institutet och tillhörande 
servicebolag, IVL AB, kom att spela för den svenska miljövården och industrins miljöan-
passning under 1960-talet fram till 1990-talet. IVL var det första institutet i Sverige med 
syfte att bedriva forskning kring industrins luft- och vattenvårdsfrågor, vars tidiga sam-
arbete mellan olika industribranscher anses vara unikt i ett internationellt perspektiv. Vi 
belyser den händelseutveckling och kontext inom vilken IVLs verksamhet bör ses, med 
behov av gemensam kunskapsutveckling på miljöområdet. Institutet tillkom innan miljö-
kraven skärptes med Miljöskyddslagens införande år 1969, och avspeglar därmed en på-
gående mobilisering, både inom statsförvaltningen och inom industrin för att öka kun-
skaperna om de industriella föroreningarnas påverkan på miljön och tekniska åtgärder för 
att minska dem. IVLs kompetens blev inte bara efterfrågad i Sverige, utan även interna-
tionellt, inte minst via FN-organ. En huvudsaklig slutsats från studien är att IVL drivit 
miljöanpassningen framåt i snabbare takt, och till en lägre kostnad, än om varje enskild 
industri själv hade stått för kostnaderna för kunskaps- och teknikutveckling. IVL blev 
dessutom en viktig länk mellan miljövårdsförvaltningen och det praktiska arbetet inom 
industrin där IVL utgjorde en viktig arena för kunskapsspridning mellan stat och indu-
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stri, och industriföretag emellan. IVL blev vidare Sveriges första bolagiserade forsknings-
institut vid början av 1980-talet. 

 

Från kubbhus och industriområdesomvandling till IT 

11.00-12.45: TESLA 

I denna dubbelsessions första del behandlas tre papper som delar ett intresse för mer eller 
mindre samtida informations- och kommunikationsteknologihistoria. I sitt paper ”Ronja – 
ett datornätverk av ljus” presenterar Johan Söderberg resultatet av en sex månaders fältstu-
die han bedrev hösten 2008 i Tjeckien kring utvecklingen av en teknik för att överföra data 
med hjälp av synligt ljus och trådlösa nätverk. Det paper som Gustav Sjöblom, Ann-Sofie 
Axelsson och Oskar Broberg presenterar bygger på deras gemensamma projekt ”The Swe-
dish wonder in digital advertising” och behandlar hur digital kompetens gradvis byggts upp 
hos svenska reklambyråer sedan internet introducerades i Sverige i mitten av 1990-talet. 
Med utgångspunkt i innovationsteori inspirerad av såväl ”innovation economics” som tekno-
logisociologi har Ulrik Jørgensen valt att i sitt paper beskriva och analysera processer och 
omständigheter relaterade till 1990-talets försök att utveckla och standardisera nästa gene-
rations televisionssystem som då lanserades som (bl a) ”high definition television” (HDTV) 
och ”digital television”. 
 I andra delen av sessionen presenterar Olle Hagman sitt paper ”Kubbhus: Inspirerad av 
SCOT-traditionen diskuterar Hagman utvecklingen av en teknik som förekom som alterna-
tiv till traditionella byggnadstekniker i bl.a. Skandinavien, Baltikum och Nordamerika under 
1800-talet och några decennier in på 1900-talet: murade hus av ved, så kallade ’kubb-hus’. 
En 200-årig teknik som aldrig stabiliserats”. Här presenterar även Björn Berglund paperet 
’Hållbarhetens förutsättningar i den nätverkade staden – om de tekniska systemens roll i 
omvandlingen av ett industriområde’, med empiriskt fokus på småindustriområdet Södra 
Butängen i Norrköping. Centralt för Berglunds presentation är att visa hur tekniska system 
skapar stigberoenden för stadsutveckling. 

 

Presentationer: 

 
Johan Söderberg: Ronja – ett datornätverk av ljus 

Jag kommer presentera resultatet av en 6 månader fältstudie som jag bedrev hösten 2008 
i Tjeckien kring utvecklandet av en teknik för att överföra data med hjälp av synligt ljus. 
Metoden uppfanns av aktivister som bygger trådlösa nätverk i Tjeckien. Den ursprungli-
ga versionen av Ronja är designad på ett sådant sätt att den endast använder sig av till-
gängliga, billiga komponenter och är tänkt att byggas av amatörer. Ritningarna och in-
struktionerna är publicerade under en fri licens. Projektet lanserades 2001 och fick snabbt 
spridning i Tjeckien. Den användes även kommersiellt av mindre ISP-företag. Vid den 
här tiden var tekniken snabbare, robustare och billigare än de WiFi-lösningar som er-
bjöds på marknaden. Intresset för projektet höll i sig fram tills 2006. Det stora intresset 
för att bygga Ronja-apparater i Tjeckien måste förstås mot bakgrund av den monopol-
ställning som det halvstatliga telefonbolaget åtnjöt. Det innebar att många tjecker fick 
hålla till godo med 56.6k telefonmodem, och många blev därför involverade i bygget av 
trådlösa nätverk. Även här var dock kapaciteten begränsad på grund av de statliga re-
striktionerna av WiFi-tekniken. När de statliga regleringarna luckrades upp år 2005, ef-
ter påtryckningar från EU, visade det sig att dessa restriktioner hade bidragit till Ronjas 
framväxt. Intresset för Ronja minskade kraftigt när det gick att köpa WiFi-utrustning 
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som hade jämförbar prestanda. Uppgången och fallet för Ronja-projektet ger en vink om 
förutsättningarna för den rörelse kring fri/öppen hårdvara som nu börjar växa fram.    

 
 
Gustav Sjöblom, Ann-Sofie Axelsson & Oskar Broberg: The Swedish innovations system’s 
love affair with the Internet, 1993-2001 

This paper represents work in progress related to the project The Swedish wonder in 
digital advertising conducted between 2009 and 2011, where our purpose is to explain 
why Swedish advertising agencies have been successful (in terms of creativity, not neces-
sarily financially) in using the internet, but not conventional media. The topic of this pa-
per is the competence-building which ensued as a result of the universal endorsement of 
the Internet in Sweden from 1994. I am grateful for any feedback, especially that which 
may point to cross-national differences. 
 When the internet became widely available in Sweden from about 1994, a large num-
ber of actors took major initiatives to integrate the new technology into their activities. 
The existing media firms saw the internet as an important threat and opportunity, and 
were quick to adapt the net as a new form of media. The Stenbeck group in particular en-
gendered a large number of entrepreneurial initiatives. Telia and Posten - the recently re-
regulated telecoms and post office authorities - invested several hundred million krona in 
their web portals Passagen and Torget, conceived as auxiliary businesses which would 
strengthen their core activities and divert the internet as a threat. Existing advertising 
agencies and IT consultancies somewhat later jumped on the train and integrated the in-
ternet into their business. The main strength, however, came from new startups with the 
internet as their key sphere of activity. From about 1998 the first phase of entrepreneurial 
experimentation was replaced by a boom with an emphasis on growth and mergers and 
acquisition, driven by venture capital and stock-market listings. 
 Previous interpretations have focused on the negative aspects of this sequence of boom 
and bust, and especially on the period 1998-2001. Using business press and oral history 
interviews, in this study we come to a different conclusion and interpret the internet 
boom and bust and especially the early period as a very successful procurement of innova-
tion. As the entire Swedish system of innovation was committed to investing in non-
existing technology and state of the art experimentation, to a large extent taking place in 
start-ups and SMEs, the result was the accumulation of a unique pool of internet-related 
skills and capabilities, which then yielded results in various creative outlets in the 2000s, 
notably the so-called Swedish wonder in digital advertising.  

 
 
Ulrik Jørgensen: In the eye of a hurricane: On the changing temporal and spatial relations of de-
signers, technology, standards, and knowledge 

In the 1990’s several attempts were made by Japan, EU, and US to set the stage for a 
next generation television based on either hybrid or digital standards. The attempts were 
crucial for later developments in the field but did neither result in a breakthrough nor a 
common standard for HDTV as intended. In this process of strategic fights, including in-
dustrial policy, large scale demonstrations and user tests, and strategic innovation sup-
port, the locality as well as the conditions and visions for this strategic innovation en-
deavour changed constantly and demonstrated how vulnerable the conditions for stra-
tegic innovations are, and how fast the stage or arenas for change was moving. 
 The paper explores some of these changes based on innovation theory inspired by in-
novation economics as well as the sociology of technology elaborating on the concept of 
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arenas of development1. It brings the concept further by elaborating on the changing 
boundaries and setting for innovative contributions throughout approx. a decade of de-
velopment, which first in the late 2000’s has lead to wide spread and working standards 
and artefact that utilises the ideas of high-definition and digital TV. The paper builds on 
studies from a project on HDTV conducted from 1995 to 1997 and followed up by later 
investigations. 
 The actor constellations, the settings, the policy involvement in staging the process, as 
well as the visions, interpretations and expectations related to existing and future techno-
logical capacities demonstrates the basic observation: that the centre of such an innova-
tion is shifting over time and the coordination of actors crucial for the outcomes. 

 
 
Olle Hagman: Kubbhus: en 200-årig teknik som aldrig stabiliserats 

Murade hus av ved, så kallade kubbhus, representerar en teknik som förekom som ett al-
ternativ till traditionella byggnadstekniker i bland annat Skandinavien, Baltikum och 
Nordamerika under 1800-talet och några decennier in på 1900-talet. I Sverige verkar det 
som om tekniken övergavs helt och den var nästan bortglömd i ett halvt sekel. I USA och 
Kanada dog tekniken aldrig ut, men kunskapen om den spreds bara muntligen, fram till 
1977 då tre olika böcker kom ut med bara några månaders mellanrum, oberoende av var-
andra. Böckerna beskriver var sin variant av en moderniserad form av kubbhusbygge. Se-
dan dess har tekniken fått en liten renässans i Nordamerika, framför allt bland självbyg-
gare, och den har ansetts som ett mer miljövänligt alternativ. Även i Sverige kan man 
under det senaste decenniet se antydningar till en comeback, främst pådriven av antingen 
byggnadshistoriska eller ekologiska intressen. 
 Kubbhustekniken förekommer i många olika former och variationer och den har tol-
kats på flera olika sätt. Murverket i väggarna kan vara bärande eller användas som fyll-
ning i en stomme av reglar. Bärande väggar kan antingen byggas i cirkelform eller med 
uppmurade hörn av krysslagda vedträn. Veden kan antingen bestå av ”kubb”, dvs av rund 
eller kluven ved som kan framställas med enkla handverktyg, eller av ”knubb”, dvs stum-
par av sågade plank eller bräder som kräver maskinell framställning i sågverk. Ofta an-
vändes återvunnet virke från hus som hade rivits eller brunnit. I många gamla kubbhus i 
Sverige stabiliserades veden genom att man murade in horisontella slanor eller bräder. 
Bruket kan ha antingen lera, kalk eller Portlandcement som bindemedel, och det kan vara 
blandat med sand, sågspån, hackad halm eller med torkade barr från myrstackar. Väggar-
na kan vara putsade eller oputsade, med kubben synlig, eller täckta med panel av bräder. 
Husen kan vara byggda för människor eller för djur. Och så vidare. Tekniken har kallats 
för ”fattigmans arkitektur”, trots att det finns flera exempel på imponerande hus som 
byggts av välbeställda människor, både i historien och i den senare vågen i Nordamerika.  
 Med begrepp lånade från SCOT-traditionen (the Social Construction of Technology) 
kan man säga att det varken skett någon ”stängning” eller någon efterföljande ”stabilise-
ring”, varken kring hur kubbhus skall byggas, vad de skall användas till, eller hur de skall 
tolkas. Kubbhustekniken ser ut att vara en teknik under ständig utveckling och ständigt 
experimenterande, i en ständigt pågående initiationsfas. Den har burits fram av olika so-
ciala grupper och med olika argument i olika skeden av historien. I pappret används 
kubbtekniken som exempel för att presentera och diskutera en modell för hur vi kan se på 
”teknologier i transition”, en modell som ansluter till SCOT och som även hämtar inspi-
ration från antropologisk teori om social transition och initiation.  

 

                                                
1  Jørgensen, Ulrik & Sørensen, Ole: “Arenas of Development: A Space Populated by Actor-worlds, Artefacts, 

and Surprises” in Sørensen, Knut & Williams, Robin (eds): Shaping Technology, Guiding Policy: Concepts, 
Spaces and Tools, Cheltenham: Edward Elgar, 2002, page 197-222. 
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Björn Berglund: Hållbarhetens förutsättningar i den nätverkade staden – om de tekniska systemens 
roll i omvandlingen av ett industriområde 

Småindustriområdet Södra Butängen norr om tågstationen i Norrköping står inför en 
omvälvande förändring. Planerna för en ny stadsdel med hållbarhetsprofil innebär att alla 
befintliga byggnader jämnas med marken för att ge rum för bostäder åt 6000 människor 
och arbetsplatser för lika många. Stadsdelen ska döpas om till Johannesborg och förses 
med internationell spjutspetsarkitektur i en slags extreme-stadsdel-makeover jämfört 
med de bilfirmor, småskrotupplag och tegelpannebutiker som ligger där nu. 
 Mitt papper kommer att undersöka hur en stadsplaneringsmässig ’möjlighet’ som Söd-
ra Butängen uppkommer genom att se till stadens tekniska systems spatiella historia. 
Med hjälp av historiska kartor över såväl staden som dess tekniska system kommer jag 
att försöka förklara hur Norrköping de senaste 150 åren vuxit i alla väderstreck förutom 
norrut, in i Södra Butängen och vad detta beror på. 
 Poängen med undersökningen är att visa hur tekniska system skapar stigberoenden 
för stadsutveckling. På samma sätt som en tågstation är en naturlig knutpunkt för mobi-
litet, möten och marknadsplatser, är tågräls en teknisk barriär i stadsrummet. Förhållan-
det mellan urbana tekniska system och stadsplaneringens verksamhet är därmed kom-
plext och ger både upphov till förstockningar och på sikt möjligheter likt Södra Butäng-
en. 
 Avslutningsvis är det på sin plats att påpeka att i förhållande till den digra forskning 
som gjorts kring det pregnanta industrilandskapet mitt i stan, så innebär ett fokus på 
Södra Butängen en lika negligerad som geografiskt perifer pusselbit i den industrihisto-
riska kartan över Norrköping. 

 

Infrastruktur, samhällsplanering och drivmedel 

11.00-12.45: NEWTON 

Transporter, på väg, vatten och i luften, är en central del av det moderna samhället. De fyra 
presentationerna i denna session behandlar alla delar av den problematik som skapats av 
transportväsendet utveckling under 1900-talet. Tre av dem har det gemensamt att de disku-
terar olika försök att skapa alternativ, som minskar beroendet av de fossila bränslen som i 
mångt och mycket legat till grund för utvecklingen av transportväsendet. Den fjärde pre-
sentationen (andra i ordningen nedan) kan också sägas diskutera ett alternativ, men då till 
den motoriserade trafiken, samt hur det på olika sätt kan tillgodoses i samhällsplaneringen. 
 
 

Presentationer: 

 
Helena Ekerholm: Att skapa framtiden – svensk drivmedelspolitik 1919-1939 

I juni 2010 presenterade miljöminister Andreas Carlgren för Dagens Nyheter sina önske-
mål för en nationell plan syftande till ökad användning av biodrivmedel. Med bland annat 
kontantstöd för att bygga om begagnade bilar till etanol- och gasdrift, elbilspremier och 
skattefrihet eller -lättnad för biodrivmedelsanvändare önskade Carlgren genom politisk 
styrning genomföra en socio-teknisk förändring på drivmedelsområdet, i ljuset av stigan-
de oljepriser och klimatförändringsdebatt. För ungefär 90 år sedan, strax efter första 
världskrigets slut, var strävan i stort sett densamma. Oljan skulle ersättas av etanol – sul-
fitsprit – förädlad ur restprodukter från pappersmasse- och cellulosaindustrin. Tio år se-
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nare, under 1930-talet, tillkom även gengas som politiskt intressant nationellt drivme-
delsalternativ. Som förnyelsebara energibärare, baserade på restprodukter från skogsin-
dustrin, kunde sulfitspriten och gengasen ersätta om inte all så åtminstone en stor por-
tion av den importerade bensinen. Det politiska intresset för alternativa drivmedel och 
oron för de problem oljan var och är behäftad med gav då, liksom idag, upphov till poli-
tiska stödpaket för att framtvinga önskvärd eller påskynda förväntad socio-teknisk för-
ändring på drivmedelsområdet. 
 Detta paper syftar till att diskutera mellankrigstidens politiska strävan efter att etable-
ra nationella drivmedel som livskraftiga alternativ till bensin på den svenska marknaden. 
Vad ville svenska politiker uppnå? Med vilka åtgärder försökte de nå önskvärda mål? Vil-
ka intressen – ideologiska eller ekonomiska – kolliderade åtgärdsförslagen med? Hur sär-
präglat var det svenska fallet, sett utifrån ett internationellt perspektiv? Slutligen ämnar 
jag diskutera hur visioner respektive dystopiska utsikter användes som retoriska verktyg 
i det politiska arbetet för genomdrivande av socio-teknisk förändring, eller åtminstone ett 
och annat önskvärt politiskt delmål längs vägen. 

 
 
Martin Emanuel: Controlling risk and flow: Control regimes in Swedish traffic management 
1930-70 

I am doing my Ph.D. studies to complete my doctoral degree at the Division of History of 
Science and Technology at the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. My 
dissertation work aims at understanding the changing conditions for bicycle traffic in 
Stockholm and Copenhagen during the period 1930–70. I am in particular interested in 
how these conditions have been shaped by notions of the bicycle (and other means of 
transportation) among traffic engineers and urban planners, and by ideologies in traffic 
planning more generally. 
 There are clearly two main goals of traffic planning, and of other ways of managing 
traffic: to secure a steady traffic flow (i.e. to battle congestion), and to maintain traffic 
safety (i.e. to avoid accidents). There are, however, different ways to achieve these goals. 
Moreover, priorities regarding the two goals may differ, and it is not always clear-cut 
whether a measure is taken for a particular goal and for what means of transportation. Bi-
cycle lanes are a striking example. Are bicycle lanes constructed for the safety of bicy-
clists or to make possible higher speeds for motorised traffic? 
 I suggest that traffic planning, and the management of traffic more generally, is con-
sidered as a set of control mechanisms to achieve high and effective flows and reduce 
risks. There are, however, different kinds of measures of control: physical control meas-
ures such as traffic separation or speed bumps; juridical control measures such as speed 
limits and other traffic laws; and cultural control measures such as education and foster-
age of road users. (Here, I am inspired by an essay by French cultural historian Catherine 
Bertho Lavenir in the book Cultures of Control edited by Miriam R. Levin.) Interestingly, 
these different sets of control measures seem to be backed up by different actor groups 
(e.g. traffic engineers, the traffic police and road user organizations). We could perhaps 
speak of different control regimes in traffic management. 
 In this paper I will further elaborate on these issues. Using material from my Ph.D. 
work, I intend to theoretically draw upon literature on circulation, risk and control 
within the fields of history of technology, cultural history and sociology (e.g. James Beni-
ger, Michel Foucault, Ulrich Beck, John Urry). 

 
 
Bosse Sundin: ”Syntetisk bensin” och ett nobelpris 1931 för ”tekniskt arbete” 
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År 1931 tilldelades nobelpriset i kemi tyskarna Friedrich Bergius och Carl Bosch för ”de-
ras förtjänster om kemiska högtrycksmetoders uppkomst och utveckling”. I ett avseende 
var det knappast någon överraskning. Bosch hade tidigare nominerats vid 5 olika tillfäl-
len (1916 tillsammans med Fritz Haber samt ensam 1920, 1926, 1929 och 1930), Bergius 
en gång tidigare (1929). Det var således två för Vetenskapsakademin kända personer som 
tilldelades priset. Men i andra avseenden kan utdelningen av 1931 års pris i kemi beteck-
nas som anmärkningsvärd. Detta av två orsaker. För det första var det första gången no-
belpriset i kemi utdelades för vad som då beskrevs som ett rent ”tekniskt arbete”. Detta 
tekniska arbete var, närmare bestämt, metoder att genom så kallad högtryckshydrering 
framställa flytande bränsle ur kol med mera. För det andra skedde det efter vad som i ef-
terhand framstår som en kampanj från en grupp svenska forskare och tekniker till förmån 
för de två pristagarna. Nomineringen av Bosch var undertecknad av åtta ledande svenska 
forskare och tekniker med Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA:s) verkställande direktör, 
Axel F Enström, i spetsen. Bakom den stod ytterligare en person, kemisten Wilhelm 
Palmaer. Denne hade både 1929 och 1930, för Nobelkommittén för kemis räkning, svarat 
för en grundlig utredning angående Boschs kandidatur. Så skedde även 1931. Bergius var 
nominerad av Erik Hägglund, professor i cellulosateknik och träkemi vid KTH, men fick 
även starkt stöd av Enström från IVA.  
 Vad föranledde denna samlade aktion till förmån för Bosch och Bergius? Min hypotes 
är att den ska ses i samband med de strävanden som gjordes under mellankrigstiden för 
att utveckla metoder för framställning av ”syntetisk bensin”. Det är väl känt att tryck-
hydrering med främst brunkol kom att få stor betydelse för försörjningen av flytande 
bränsle i Tyskland (se t.ex. Thomas P. Hughes ofta citerade uppsats ”Technological Mo-
mentum in History: Hydrogeneration in Germany, 1893-1933” från 1969).   Mindre känt 
är att liknande försök (visserligen i betydligt mindre skala) pågick i Sverige med IVA och 
dess Kraft- och bränsleutredning (KBU) som initiativtagare. Förhoppningen var att ge-
nom tryckhydrering av ved eller torv framställa ett inhemskt motorbränsle. Under dessa 
försök knöts kontakter med bl.a. Bergius och andra tyska tekniker. 
 I mitt paper vill jag, med utgångspunkt från nobelpriset i kemi 1931 samt IVA:s och 
KBU:s verksamhet närmare analysera de strävanden som gjordes i Sverige under mellan-
krigsperioden för att utveckla en inhemsk produktion av ”syntetisk bensin”. 

 
 
Erland Mårald: Socker- och veteetanolens tid 

Alternativa drivmedel har lanserats gång på gång i Sverige sedan tidigt 1900-tal. Oftast 
har det varit etanol som setts som det mest lovande alternativet till bensin. Argumenten 
till varför man velat etablera etanol på bränslemarknaden har varierat allt från bered-
skapsskäl till industriella drömmar, miljöskäl och för att reducera växthusgaser. Efter ol-
jekrisen 1979 i den iranska revolutionens kölvatten så fördes etanol ånyo fram som en 
tänkbar ersättning för bensin. Inledningsvis var intresset för etanol huvudsakligen moti-
verat för att understödja den krisande svenska sockerindustrin för att undvika nedlägg-
ning av sockerbruk och arbetslöshet. Vid samma tid växte också det svenska spannmåls-
lagret och idéer framfördes för att använda överskottet till etanolproduktion. Under hela 
80-talet fortsatte utvecklingsarbetet med att åstadkomma etanol ur jordbruksprodukter. I 
början av 1990-talet gick mycket av luften ur idén genom jordbrukets avreglering. Denna 
presentation ska lyfta fram vilka aktörer det var som förde fram etanol, vilka argument 
som användes och vad som gjorde att etanol vid denna tidpunkt aldrig fick något genom-
brott. 
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Praktiker i vård och medicin  

14.00-15.45: KELVIN 

Vård och medicin har länge stått i fokus för humanvetenskaplig forskning, både inom som 
utanför STS. Det i vid mening medicinska fältet har en central plats i samhällets utveckling 
och förändring, såväl som gränsmarkör mellan sjukt/friskt, hälsa/ohälsa, nor-
malt/onormalt, nödvändigt/onödigt, som betydande ekonomisk maktfaktor genom bland 
annat teknologiska innovationer och läkemedelsindustri. Vård och medicin kan studeras på 
mängder av sätt från olika utgångspunkter och med skilda objekt och nivåer i centrum. 
 I denna session vill vi samla presentationer av forskning om vård och medicin ur olika 
perspektiv där såväl historiska som samtida processer belyses. Vi välkomnar både interna-
tionella och nationella exempel, både vetenskaps- och teknikorienterade och olika ämnesom-
råden.  

 

Presentationer: 

 
Amelie Hoshor: Från DAMP till ADHD: Socialstyrelsens (2002) kunskapsöversikt som kulturell 
kartläggning 

I detta paper undersöks etableringen av ADHD som kunskapsområde i Sverige, med fo-
kus på Socialstyrelsens (SoS) inledande försök att standardisera diagnosticering och be-
handling inom området. 1999 kallade myndigheten en grupp experter till en konferens 
avsedd att utmynna i ett State of the Art (SOTA)-dokument om ”DAMP/ADHD”. Året 
därpå publicerades boken Hjärnspöken av Eva Kärfve, i vilken expertgruppens opublice-
rade arbetsmaterial granskas och kritiseras. Allmän debatt bröt ut, och SoS beslöt att inte 
publicera det kontroversiella dokumentet. Istället gavs en av experterna i uppdrag att 
sammanställa en s.k. kunskapsöversikt, vilken 2002 publicerades under rubriken ADHD 
hos barn och vuxna. Förutom att lyftas bort från titeln hade nu DAMP-diagnosen när-
mast försvunnit i texten. SoS engagemang i arenan bidrog därmed både till att generera 
en av Sveriges mest intensiva vetenskapsbaserade kontroverser genom tiderna, samt ut-
gjorde ett betydelsefullt steg i riktning mot ”stängningen” av DAMP.  
 Här presenteras den dynamiska process inom SoS som så småningom ledde fram till 
kunskapsöversiktens publicering. Studien, som baseras på arkivmaterial samt intervjuer, 
visar att processen kan förstås i termer av kulturell kartläggning. Myndighetens enga-
gemang i och hantering av frågan analyseras utifrån begrepp som inramning (”framing”), 
epistemisk auktoritet, gränsstrider och gränsarbete. Den polemiska debatten har tenderat 
att positionera ADHD inom antingen en rent ”sociokulturell” eller ett rent ”neuroveten-
skaplig” sfär. Likaledes diskuteras frågan ofta i termer av ”fakta” eller ”fiktion”. Här be-
skrivs istället SoS kunskapsöversikt som en betydelsefull arena för uppdragning, förhand-
ling och förflyttning av dylika gränser.  

 
 
Fredrik Bragesjö & Margareta Hallberg: Om kunskap, handling och social ordning: Spridning 
av kunskapen om antibiotikaresistens till medicinsk praktik och dagspress – och frånvaron av politiska 
åtgärder 

Efter att penicillin hade kommit i bred användning i bekämpningen av infektioner under 
andra världskriget, började det redan de kommande åren rapporteras att bakterier ut-
vecklade resistens mot preparaten både in vitro och in vivo. I sitt nobeltal i december 1945 
varnade Alexander Fleming för farorna med att underdosera penicillin och på så sätt lära 
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mikroberna att stå emot behandlingen. De kommande åren utvecklades många nya anti-
biotika, men oroande nog utvecklades också antibiotikaresistens. Redan under 1950-talet 
kunde japanska forskare rapportera om kliniskt förekommande multiresistenta bakterier 
och i början av 1960-talet konstaterade även andra forskare resistensutveckling mot nya, 
effektiva preparat.  
 I detta papper presenteras, utöver den internationella kunskapsproduktionen om anti-
biotikaresistens, kunskapens spridning till medicinsk praktik och dagspress i Sverige. 
Presentationen bygger på en studie av artiklar i tidskrifter och dagstidningar från 1940-
talet till våra dagar. Studien visar att kunskapsspridningen om antibiotikaresistens skett 
tämligen omgående, men att intensiteten i uppmärksamheten om problemet varierat 
mycket över tid.   
 Även om problemet med antibiotikaresistens alltså tidigt var känt i Sverige, och trots 
intensiva debatter i perioder, uteblev breda politiska åtgärder ända till 1990-talet. Den 
sociala ordningen är avgörande för hur kunskap mottas och implementeras: för att (i det-
ta fall medicinsk) kunskap ska leda till politiska åtgärder förutsätts medvetenhet på och 
medverkan av samhällsnivån. Genom att jämföra samhälleliga och medicinska förhållan-
den 1970-75 med 1995-2000, diskuteras nödvändiga kriterier för att omvandla kunskap 
till handling. 

 
 
Morten Sager: Mellan evidens och kompetens: Hjärtpatienter i nätverkens marginaler 

Inom fältet STS har forskare problematiserat bildandet av nätverk och tillhörande stan-
darder. Nätverk stabiliserar vissa ting, identiteter, och handlingsmönster på bekostnad av 
alternativen, som därmed riskerar att marginaliseras och osynliggöras. Inom medicinen 
finns det rikligt med exempel på sådana effekter av aktörsnätverk och standardisering, 
inte minst inom s k evidensbaserad medicin. I klinisk forskning selekteras patienter med 
hjälp av ålder, kön och diagnostiska kriterier för att öka signifikansen i resultaten och 
evidensen för den studerade behandlingen. Konsekvensen är att evidensen för en behand-
ling i strikt mening inte är valid för patienter med andra karakteristika, såsom avvikande 
ålder, kön eller sjukdomspanorama; något som också erkänns när standarder i form av 
riktlinjer skapas och används inom vården.  
 I den här studien diskuteras nätverkens och marginaliseringars effekter utifrån obser-
vationer av en behandling som förebygger hjärtstillestånd. Patienter med risk för hjärt-
stopp kan under vissa förutsättningar behandlas med en automatisk defibrillator (en 
”ICD”) som transplanteras in i bröstet. Kliniska prövningar har resulterat i diagnostiska 
kriterier som skall avgöra huruvida en ICD-behandling är effektiv eller ej. I många fall 
räcker de diagnostiska kriterierna för ett kliniskt beslut.  
 Vad sker när patienter på grund av ålder och mätvärden inte stämmer in på riktlinjer-
nas rekommendationer i ett evidensens gränsland? I sådana situationer aktualiseras läka-
res omdömesförmåga ofta i kollektiva överläggningar där en mängd faktorer måste vägas 
samman, såsom har klarlagts i studier av vetenskaplig praktik under lång tid. Avvikande 
patienter i riktlinjernas marginaler får därmed paradoxalt nog en mer individualiserad 
behandling med högre grad av läkares kliniska bedömning än standardpatienten. Det ger 
upphov till en förnyad diskussion om nätverkens marginaliserande effekter och betydel-
sen av mänskliga bedömningar när standarderna inte räcker till. Marginalisering som 
problem eller möjlighet? 

 
 
Boel Berner: Andras blod: Fraktionering och globalisering som teknopolitisk utmaning under 
1970-talet 
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Presentationen bygger på ett kapitel i en kommande bok om blodtransfusionens och 
blodgivningens sociotekniska praktiker sedan 1800-talet. Den introducerar ett interna-
tionellt perspektiv där teknisk-vetenskapliga innovationer under och efter andra världs-
kriget möjliggjorde en sönderdelning av blodet i dess komponenter som kunde skeppas 
kors och tvärs över jordklotet. Läkemedelsprodukter som albumin, gammaglobulin och 
faktor VIII kunde nu framställas i stor skala ur blodplasma i en process där plasman sär-
skildes, sedan frystes eller torkades och fraktionerades i komponenter, som paketerades, 
såldes och förskrevs. Blod var därmed inte längre bara en livräddande substans i form av 
helblod på operationsbordet, utan dess komponenter hade blivit till handelsvaror som 
cirkulerade internationellt. Den industriella hanteringen av blod var nu en internationell, 
vinstdriven mångmiljardindustri. Men läkemedelsföretagen som framställde produkterna 
och de sjuka som fick glädje av dem fanns nästan uteslutande i den rika delen av världen. 
De som stod för råvaran – blodplasman – var å andra sidan främst mycket fattiga männi-
skor i USA eller i tredje världens storstäder, där en mycket stor mängd mer eller mindre 
skumma plasmaferescentra hade etablerats sedan 1960-talets slut. 
 Min presentation diskuterar det statliga svenska företaget Kabis inblandning i denna 
kommers och dess olika försök att finna nya källor av blodplasma till svensk läkeme-
delstillverkning, när det svenska inte räckte till: utdaterat blod och retroplacentablod från 
bl.a. Italien och Indien, blodplasma från Haiti, Nicaragua och USA. Jag skall ta upp den 
skandal denna verksamhet ledde till internationellt, liksom det svenska företagets reak-
tioner och svenska blodansvarigas olika försök att hantera en på många sätt problematisk 
situation.  
 Jag vill gärna ha synpunkter på begripligheten i min berättelse samt förslag på teore-
tiska ingångar eller ramar som kan lyfta den. 

 

Paneldiskussion: Vetenskaps- och teknikhistoria 2.0? 

14.00-15.45: TESLA 

Vilka konsekvenser kommer sociala webmedier att få för vetenskaps- och teknikhistorien 
och för STS-området? 
 Under de senaste 10 åren har sociala webmedier (wikis, blogs, Facebook, Twitter m.m.) 
revolutionerat hundratals miljoner människors sätt att använda webben. Vetenskaps- och 
teknologihistorisk samt STS-orienterad forskning och förmedling har däremot ännu inte 
förhållit sig särskilt aktivt till denna utveckling. Det är dock svårt att föreställa sig att dessa 
ämnen på sikt kan undgå att integrera sociala webmedier i sin praxis. I den här sessionen 
hade vi tänkt oss att reflektera över vilka konsekvenser sociala webmedier har för vår aka-
demiska praksis – både idag och inom en överskådlig framtid. Vi kommer att ta utgångs-
punkt i våra egna erfarenheter av sociala webmedier och i en del aktuell forskning på områ-
det. I god social webmedie-anda vill vi gärna engagera konferensdeltagarna och sessionen 
kommer därför att organiseras som en kombination av korta inlägg och diskussion. Vi ar-
rangerar naturligtvis en Twitter-session i bakgrunden. 
 Första delen av 105-minuterssessionen inleds med ett inlägg av Jan Nolin som presente-
rar ett historiskt perspektiv på sociala webmedier. Därefter följer tre korta inlägg av Gustav 
Holmberg, Nina Wormbs och Thomas Söderqvist som ger var sin bild av en rad sociala 
webmediers fördelar och nackdelar i förhållande till forskning och förmedling inom våra 
ämnen. Och därefter inviteras de övriga deltagarna till att kommentera inläggen samlat och 
bidra med egna erfarenheter. 
 Andra delen av sessionen handlar om möjliga framtider. De fyra paneldeltagarna inleder 
med en prognos av hur de föreställer sig att vetenskaps- och teknikhistorisk samt STS-
praksis kommer att se ut om 5 eller 10 år ifall sociala webmedier fortsätter att utvecklas i 
samma takt som nu – väl medvetna om att ingen av oss är expert på framtidsforskning. 
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 Tredje delen av sessionen är en gemensam plenumdiskussion av hur de vetenskaps- och 
teknikhistoria samt STS-ämnet ska hantera den framtida utvecklingen av sociala webmedier. 

 

I den goda stadens tjänst – teknokrater, aktivister och     

omvandlingen av de svenska städerna 1950-1980 

14.00-15-45: NEWTON 

Under efterkrigstiden omvandlades de svenska städerna på ett mycket genomgripande sätt: 
äldre bostadsbestånd sanerades och en ny typ av bebyggelse – uppställd efter strikta moder-
nistiska principer – växte fram istället. Den ”goda staden” tog alltså snabbt form. Men för 
vem? Kritiken mot ”rivningshysterin” och de ideal som låg bakom intensifierades under pe-
rioden, och resulterade i en rad protestaktioner och bildandet av motståndsgrupper. 
 Den föreslagna sessionen avser att diskutera detta från två perspektiv: teknokraternas 
och aktivisternas. De förra ville snabbast möjligt riva den äldre bebyggelsen, vilken de 
starkt förknippade med ett förgånget samhälle, med klassklyftor, orättvisor, nöd och fattig-
dom, och ersätta den med moderna lägenheter byggda efter de senaste byggnormerna. De 
senare däremot, ville bevara husen som de ansåg representerade både arkitektoniska som 
kulturhistoriska värden i sig. 
 

Presentationer: 

 
Professor emeritus Martin Peterson, kommer att presentera ideologin bakom stadspla-
ne- och byggnadsprogram under mellankrigstiden och efterkrigstiden med exempel häm-
tade från Sverige och Danmark. Kontrasten i tänkandet mellan tongivande arkitekter av-
satte sig på ett markerat och ibland oförutsett vis med hänsyn till politiska kulturers och 
sociala rörelsers inverkan. Till detta kom hur man på respektive håll tog till sig interna-
tionella strömningar. 
 Docent Thord Strömberg, Örebro universitet diskuterar i sitt paper ”Störtas skall det 
gamla snart i gruset? Exemplen Örebro och Norrköping” varför rivningsvågen kom så 
tidigt i Örebro (och Gävle) medan det normala mönstret, exemplifierat av Norrköping, 
var att rivningarna startade först på 1970-talet. Varför dessa skillnader? Sett till bostads-
standard borde det ha varit tvärt om. Hur diskuterade ansvariga politiker, teknokrater 
och andra medlemmar av ”rivningslobbyn”? 
 Doktorand Anders Sjöbrandt, Stockholms universitet, kommer att presentera sitt 
forskningsprojekt ”Att riva eller inte riva mer? Fyra berättelser om omdaningen av 
Stockholm under 1950-och 60-talen”. Där analyseras värderingar, bakomliggande driv-
krafter, visioner, retorik och motretorik bakom den stora cityregleringen. Av intresse är 
de samhälleliga aktörernas tanke- och föreställningsvärldar samt att studera opinions-
bildning: hur media speglade samhällsklimatet och hur media blev budbärare av rådande 
ideal. I fokus kommer makthavarnas berättelse, motståndarnas motberättelse och den 
”vanliga” medborgarens röst att stå.  
 FD Tomas Nilson, Göteborgs universitet, som kommer att diskutera den tydliga 
kopplingen mellan universitetet/Chalmers å ena sidan och å andra sidan de aktörer (akti-
vister, museimänniskor och antikvarier från länsstyrelsen) som försökte bevara Haga från 
grävskoporna under 1970-talet. Denna relation uppstod redan under sent 60-tal, och re-
sulterade i att Haga delvis undkom sanering. Poängen är att vetenskapen (i form av arki-
tektutbildningen på Chalmers) ses av saneringsmotståndarna som en viktig allierad i 
kampen, och att enskilda individer, som professor Elias Cornell, gjorde viktiga insatser. 
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 Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia, Chalmers, skall kommen-
tera varje enskilt paper, rangera dem inbördes samt relatera dem till den övergripande 
omvandlingsprocessen. 
 Genom dessa fyra presentationer samt Caldenbys kommentarer, ges en bred och fyllig 
bild av framväxten av ”den goda staden” under perioden 1950-1980 i det att det svenska 
exemplet kontrasteras mot vad som skedde i Danmark; att en jämförelse kan ske mellan 
landets två största städer samt att händelserna där kan jämföras med motsvarande skeen-
den i de mindre landsortsstäderna.  

 

Neutralitet, objektivitet och mätbarhet 

16.15-18.00: KELVIN 

Neutralitet och objektivitet är starkt omhuldade ideal, såväl i som utanför forskarvärlden. 
När nya metoder, mått och tekniker för att representera och reglera olika verksamheter lan-
seras brukar det vara av stor betydelse att de med viss trovärdighet kan beskrivas som neu-
trala och objektiva. Sådana initiativ tas ständigt, dels för att de metoder som redan tillämpas 
ej anses optimala, dels för att även verksamheter som varit svåra att kontrollera ska kunna 
representeras och regleras. De fem presentationerna i denna session undersöker ett antal 
sådana fall, empiriskt och teoretiskt. Frågor väcks bl a om vilka egenskaper i ett represente-
rat material som metoderna premierar respektive exkluderar, vilka intressen och värdering-
ar dessa prioriteringar främjar, samt vilka alternativ till skenbart neutrala modeller som 
existerar. 
 

Presentationer: 

 
Nina Wormbs: Det finns inget neutralt i teknikneutralitet 

Det senaste decenniet, och framför allt de senaste åren, har begreppet teknikneutralitet 
spritt sig i det politiska och lagstiftande systemet. Företeelsen är slående framför allt när 
det gäller informations- och kommunikationsteknik där hastigheten i förändringarna 
tycks kräva en ny typ av lagstiftning som överskrider de handlingsutrymmen som tekni-
ken erbjuder. Detta är teknikfilosofiskt och teknikhistoriskt intressant men politiskt pro-
blematiskt. Över tid har vi nämligen lagstiftat och reglerat teknik just för att vi med den-
na reglering vill uppnå vissa saker, som i sin tur skrivits in i och möjliggjorts av den tek-
nik som är föremål för reglering. Föreställningen att tekniken skulle kunna ersättas i re-
glering, att den i sig själv är neutral och därmed inte heller betydelsefull, avslöjar en 
grund förståelse för teknik i samhället. Men kritiska röster saknas. Istället har begreppet 
teknikneutralitet blivit ett slagord för modernitet utan annan mening och inte olikt hur 
prefixet ”digital” placeras framför en rad politikområden för att ge dem det nyas lyster. 
 Den här artikeln utgår från en analys av hur begreppet använts i svensk politisk debatt 
och lagstiftning, i några aktuella EU-direktiv och ett antal amerikanska regulatoriska 
förändringar på ICT-området. Mot den bakgrunden diskuteras därefter konsekvenserna 
av de olika användningarna för synen på teknik i allmänhet och hur man kan och ska re-
glera den i synnerhet. 

 
 
Adam Netzén: Vetenskaplig objektivitet som samhällsvision och personlighets ideal – Max Webers 
metodologi i ljuset av samtida forskning 
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I Webers skrifter om vetenskaplig objektivitet förespråkar han värdefrihet som essentiellt 
för vetenskapligt arbete. Idén om värdefrihet har under 1900-talet fått ett enormt genom-
slag. I den mån idén debatteras gäller det oftast i vilken utsträckning forskare bör förhål-
la sig värdefria. Det antas då bara finnas en enda variant av värdefrihet som är densamma 
överallt. Nutida forskning tyder på att vetenskapliga uppfattningar, inklusive metodolo-
gier, bör förstås som del av kulturen. Vetenskaplig text vilar på och är inskriven i en hel 
kosmologi av antaganden. Detta kan visas gälla också för uppfattningar om objektivitet 
eller värdefrihet. Dessa finns i olika varianter som förutsätter delvis olika världsbilder. I 
Webers metodologi om värdefrihet ligger en hel världsbild, inklusive bestämda uppfatt-
ningar om logik, språk, etik, mänsklig natur, samhällsordning, samt vad som är värdefullt 
i livet. Detta paper pekar ut några av de värderingar som ligger inbakade i Webers meto-
dologi samt visar på hur Webers anda skulle kunna uppfyllas ännu bättre genom att man 
frångick delar av hans bokstav. 

 
 
Ingemar Bohlin: Proceduralisering och delegering: Villkoren för formalisering av synteser av ut-
bildningsvetenskaplig forskning 

Efter att evidensbaserad medicin lanserades i början av 1990-talet har de metoder som 
etablerats med detta koncept överförts till många andra sektorer. En av de centrala me-
toderna är systematiska översikter, ett format som används för att på ett tillförlitligt, re-
producerbart och transparent sätt syntetisera resultaten av individuella studier. I syste-
matiska översikter ingår som regel metaanalys, en statistisk teknik för analys av kvantita-
tiva data. 
 Kärnan i såväl systematiska översikter som metaanalys är formalisering av procedurer. 
Det övergripande syftet är att minimera utrymmet för subjektiva bedömningar. Formali-
seringen innebär att procedurer struktureras av riktlinjer och checklistor, och delegeras 
till mjukvara. Framgångsrik delegering förutsätter dock att databaser och andra resurser 
är väl utvecklade. Detta blir inte minst tydligt när metodologin överförs från medicin till 
utbildningsvetenskap, där systematiska översikter ännu ej är särkilt väl etablerade. 
 I detta papper kommer jag att diskutera infrastrukturella och epistemologiska villkor 
för formalisering av syntes av utbildningsvetenskaplig forskning. Jämförelser med medi-
cin är en viktig komponent av analysen. Teoretiskt bygger den dels på vissa av Latours 
begrepp, som delegering, överssättning och immutable mobiles, dels på Collins och 
Kuschs distinktion mellan polimorfa och mimeomorfa handlingar. 

 
 
Gustaf Nelhans: Att mäta (human)vetenskap: Publicerings- och citeringsanalys i vetenskaps-
teoretiskt ljus 

Allt sedan regeringens forskningsproposition presenterades i oktober 2008 har en debatt 
om huruvida man kan mäta (human-)vetenskaplig kvalitet med kvantitativa analyser på-
gått i ett flertal medier i Sverige. Några av argumenten som kritiker mot denna utveck-
ling anger är att svensk humanvetenskaplig forskning inte främst publiceras i tidskrifter 
med stor internationell spridning, samt att den databas som används för att söka ut och 
värdera den vetenskapliga produktionen, den likaledes internationella Thomson Reuters 
Web of Science, inte på ett adekvat sätt speglar den humanvetenskapliga forskningen. 
Vidare menar man att det är problematiskt att jämföra skilda vetenskapsområden från 
varandra på grund av deras skilda publikations- och citeringsmönster. 
 Förespråkarna för de scientometriska metoderna att kvantitativt studera vetenskaplig 
kunskapsbildning instämmer i och för sig i att den humanvetenskapliga forskningen inte 
är lika välrepresenterad i dessa databaser som (vissa) former av naturvetenskap samt de 
medicinska vetenskaperna. Trots detta hävdar man att det går att komma åt skillnader 
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mellan ämnesområden med hjälp av utvecklad statistisk metodologi för beräkningar av 
exempelvis ”fältjusterad artikelproduktion” eller ”fältnormaliserad citeringsgrad”. I re-
geringens proposition tillkommer till och med en arbiträr uppräkningsfaktor för att yt-
terligare jämna ut skillnaderna. Ett annat svar på kritiken är att regeringspropositionen, 
liksom många andra strömningar i tiden erbjuder ett incitament för humanvetenskaperna 
att förändra sina publikations- (och refererings-?) mönster för att bättre möta de krav 
som vårt samhälle (ibland benämnt revisorssamhället) ställer och därmed nå bättre teck-
ning i citeringsdatabaserna.  
 Vad som inte framkommit lika tydligt i debatten är vilka syften kvalitetsbedömningen 
av forskning är tänkt att tjäna. I regeringens proposition hävdas att kvalitetsmåtten syf-
tar till att mäta lärosätenas prestationsgrad och konkurrenskraft. Samtidigt kan man no-
tera att dessa kriterier inte särskilt väl uttömmer de många, ibland inbördes motsägelse-
fulla och ofta eleverade anspråk som vetenskapens traditionella sätt att bedöma veten-
skaplig kvalitet, peer review-processen, är tänkta att tjäna i vetenskapens tjänst. 
 Med detta papper avser jag att diskutera i vilken mån knäckfrågan i debatten är kvan-
tifiering i sig, eller om det är relevant att resonera om i vilken mån denna utveckling an-
tyder en förändring av förståelsen av vetenskaplig kvalitet som sådan, där anspråk på re-
presentation och objektiv bedömning av vetenskaplig kvalitet kommer till uttryck i per-
formativa termer om prestation och konkurrenskraft. Vidare uppmärksammas den roll 
som scientometriker som en ny typ av experter på vetenskapens uttryck kan få för förstå-
elsen av vetenskaplig kvalitet. Ett särskilt fokus läggs vid human- och samhällsvetenska-
pernas situation och vilka förslag som presenterats för integrera deras speciella uttryck i 
ett scientometriskt idiom. 
 Slutligen diskuteras om det är möjligt att klä en sådan utveckling i termer av “evidens” 
där frågan om kvantitativa analyser av vetenskaplig kvalitet kan få en nystart genom att 
man i högre grad utgår från vad som är värt att mäta istället för vad som är mätbart när 
man skapar indikatorer för vetenskaplig kvalitet. Vilka konsekvenser kan ett förslag om 
”evidensbaserad kvalitetsanalys av forskning” få för den rådande debatten? 

 
 
Mats Bladh: Implementing marginal cost pricing 

This paper studies the origin of the idea of marginal cost pricing and its implementation 
in the electricity supply industry in Sweden. In short, the paper argues that marginal cost 
pricing had an autonomous origin in the practical task of optimizing a power system. 
Pricing was a central issue and became increasingly sensitive to marginal thinking. In the 
1970s this fused with economist’s ideas of marginal cost pricing where the self-balancing 
market is the foundation. This contributed to a halt in power investment in the 1980s and 
eventually to deregulation in the 1990s. 

 

Vetenskapen på den samhälleliga och kulturella arenan:     

Kunskaper i rörelse, del 1 

16.15-18.00: TESLA 

Vetenskapens förhållande till sin omvärld är statt i ständig rörelse i ett kontinuerligt sam-
spel. Denna session omfattar ett antal exempel på forskning som studerar denna dynamik 
som den historiskt kommer till uttryck på olika nivåer och i specifika sammanhang. Från 
mera övergripande formuleringar om medborgarnas relation till vetenskapen, över publik 
kunskapsbildning och kulturella representationer av vetenskapens resultat och utövare.  
 Gemensamt för alla dessa studier är i någon form relationerna mellan experter och lek-
män och hur dessa är kontextuellt beroende och därmed historiskt föränderliga. 
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Sessionen rymmer sju presentationer och är uppdelad på två programpunkter. 

 

Presentationer: 

 
Gustav Källstrand: Nobelpriset och bilden av vetenskaplig framgång  

Att Nobelpriset förde med sig stora möjligheter till mediering stod klart redan långt in-
nan priset hade börjat delas ut. I den svenska pressen skrevs mycket om hur priset skulle 
ställa Sverige i centrum för den vetenskapliga världens uppmärksamhet. Men det är in-
tressant att se hur diskussionen kretsade kring vilken nytta Sverige och de svenska insti-
tutionerna kunde dra av priset och uppmärksamheten kring det snarare än att vetenskapen 
tjänade någonting på priset.  
 Idag kan man tala om möjligheterna att i samband med Nobelpriset försöka populari-
sera vetenskapen och öka dess anseende, men under 1900-talets början var tanken snara-
re att Sverige skulle låna glans och ära från vetenskapen än tvärtom. Den svenska pres-
sen skrev mycket om Nobelpriset, men det handlade inte ofta direkt om vetenskap. Istäl-
let handlade artiklarna om prisutdelningens brister, om pristagarna som personer eller 
om själva institutionen, dess organisation och eventuella byggnad. 
 Men är detta kringverk då inte vetenskap? Med utgångspunkt i Sheila Jasanoffs be-
grepp ”co-production” är det tämligen självklart att så är fallet. Vetenskapens sociala 
former kan inte skiljas från dess innehåll – och en viktig del av vetenskapens organisering 
är dess belöningsstrukturer, bland vilka Nobelpriset har kommit att inta en särställning. 
 Att popularisera vetenskap är att presentera en bild av vetenskapen för utomstående 
personer. Denna bild omfattar dels vetenskapliga begrepp och teorier men också en bild 
av hur vetenskap bedrivs, hur den mer fysiskt ser ut. I TV-program om vetenskapsmän 
finns gärna klipp där en forskare i vit labbrock går i en korridor, ensamt funderande eller 
ivrigt diskuterande med en kollega. Vetenskap är inte bara teorierna, det är också en ak-
tivitet. 
 I presentationen av Nobelpriset och Nobelpristagarna presenteras en idealiserad bild 
av hur det går till när vetenskap lyckas. En teori, mer eller mindre genialt påfunnen i so-
litär aktivitet, har presenterats och vunnit bifall. Nu får tänkaren sin belöning, iförd frack 
på en stor middag.  Tanken med mitt paper är att diskutera hur Nobelpriset har blivit ett 
sätt att iscensätta vetenskaplig framgång.  
 Diskussionen baseras på skildringar av priset i svensk dagspress fram till 1911, och är 
därvidlag en fortsättning av resonemang som finns med i mitt avhandlingsprojekt, som 
handlar om pressbilden av Nobelpriset 1897-1922. Avhandlingen kretsar dock kring just 
denna tid, medan mitt paper är tänkt att ta avstamp i tiden kring prisets början för att 
landa i en diskussion om prisets ställning som symbol för vetenskaplig framgång in på 
2000-talet. 

 
 
Solveig Jülich: Lennart Nilsson-industrin 

Fotografen Lennart Nilsson har under mer än ett halvsekel producerat en stor mängd 
bilder i gränslandet mellan vetenskap, journalistik, underhållning och konst. Med tiden 
har många av dessa bilder uppnått status som kraftfulla symboler för liv och död. I syn-
nerhet Nilssons fotografier av embryon och foster har kommit att spela en framträdande 
roll i debatter om kvinnors reproduktiva rättigheter, sexualundervisning och aborter, 
både i Sverige och utomlands. Andra omdiskuterade bilder med internationell spridning 
har visualiserat olika virus som HIV, SARS och fågelinfluensa. Dessutom har olika pro-
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cesser samverkat till att Nilsson själv kommit att upphöjas till en nationell ikon i paritet 
med ABBA, Ingmar Bergman, Volvo och IKEA. 
 Denna presentation kommer att diskutera hur det heterogena nätverk som (givet en 
viss språklig flexibilitet) kan benämnas ”Lennart Nilsson-industrin” har vuxit fram under 
efterkrigstiden. Mera specifikt är syftet att med utgångspunkt i framför allt tidigare ve-
tenskapshistorisk forskning lyfta fram och belysa olika vetenskapliga, tekniska och kom-
mersiella nätverksrelationer som varit avgörande för Nilssons framgångsrika karriär och 
omfångsrika bildproduktion. Ett exempel som kommer att behandlas är den formalisering 
av informella kontakter mellan Nilsson och forskare vid Karolinska institutet som skedde 
under 1970-talet. Andra samarbetspartners som också kommer att beröras är bland andra 
Bonnierföretagen, Sverige Television, KTH, Boehringer Ingelheim, JEOL, Karl Storz 
Endoscope, Hasselblad och Svenska institutet. Vidare är avsikten att i ett längre tidsper-
spektiv diskutera hur olika aktörer och intressen har medverkat till att dessa nätverksre-
lationer ömsom synliggjorts, ömsom osynliggjorts. Sammanfattningsvis är tanken att 
denna historiska analys av Lennart Nilsson-industrin (snarare än av fotografen Lennart 
Nilsson) kan bidra till en större kunskap om hur de inflytelserika bilderna av naturens 
och kroppens mikrovärldar var möjliga att framställa, publicera och marknadsföra från 
första början. 

 
 
Kaj Johansson: Vetenskapernas publik: Ekvationens X eller en historisk kameleont?  

Länge har genren populärvetenskap och ämnet popularisering varit satt på undantag när 
det kommer till vetenskapshistoria, men det kan inte sägas vara fallet längre. Populärve-
tenskapen har tagit ett tydligt kliv in i ämnet vetenskapshistoria och både dess litteratur 
och vetenskapernas andra publika sidor har tilldragit sig ett allt större intresse från flera 
håll. Ett symptomatiskt exempel på detta är att ”Popular Science” utgör rubriken på ett 
kapitel i det vetenskapshistoriska översiktsverket Making Modern Science (2005) av Peter 
J. Bowler och Iwan Rhys Morus. Här beskrivs publikerna som aktiva och vetenskapernas 
publika sidor som en dynamisk del i förståelsen av vetenskapernas historia, detta som ut-
talad kritik mot tidigare historieskrivning. 
 Hur är det mer specifikt med vetenskapen och dess publiker när det kommer till den 
skrivna populärvetenskapen hos Bowler och Rhys Morus? Här visar det sig att bilden 
trots allt blir mer traditionell. Publik vetenskap, i form av populärt skrivande forskare 
och deras idéer, exemplifieras, men populärvetenskapens publiker är frånvarande, trots 
flera påpekanden om deras aktivitet och betydelse. Här tycks historikernas intresse mött 
den metodiska utmaning som ofta formuleras som läsarnas frånvaro i källmaterialet. Vi 
har den skrivna populärvetenskapen, men inte dess publik. Åtminstone är det ofta så det 
framställs.  Men är det verkligen så att publiken historiskt sett är det ständigt okända 
X:et  i populariseringsekvationen? Och är vetenskapernas publiker detsamma som popu-
lärvetenskapens läsare?  
 Vill man spetsa till ett svar som öppnar historikernas och samtidens möjligheter att 
faktiskt möta vetenskapernas publik, så kan man påstå att det finns skäl för att utforska 
och pröva om vår kunskap om publik vetenskap och vetenskapens publik inte sällan sam-
manfaller i just populärvetenskaplig litteratur av olika snitt.  

 

Kärnkraft och kärnavfall 

16.15-18.00: NEWTON 

Kärnkraft har under ett halvt sekel varit en del av energiproduktionen i den industrialisera-
de världen. Kärnkraft var till en början föremål för drömmar om ren energi i stora mängder. 
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Ett av dess stora problem har visat sig vara kärnavfallet som kräver isolering från biosfären 
under en tid så utsträckt att den ur mänskligt perspektiv framstår som en evighet. Argu-
menten för kärnkraft har skiftat från idén om nationellt oberoende till att idag betona kli-
matfrågan. Sessionen är öppen för bidrag som behandlar det svenska kärnkraftsprogrammet 
och den svenska kärnavfallshanteringen i historisk belysning. Bidragen kan ta upp enskilda 
fall, liksom övergripande perspektiv och jämförelser med internationella fall och förhållan-
den. 
 

Presentationer: 

 
Per Högselius: Den ”nya kärnkraften” i historiskt perspektiv 

Ämnet länkar samman lite av min tidigare kärnavfallsforskning med bredare teknikhisto-
riska frågeställningar som sätter in aktuella utmaningar kring kärnkraften i bredare me-
ning i ett historiskt perspektiv. Epitetet "den nya" kärnkraften, som på sistone har börjat 
dyka upp i professionella kretsar signalerar en intressant distansering från "den gamla" 
kärnkraften och även "den andra" (östeuropeiska) kärnkraften, och jag tror jag har en 
ganska intressant analys kring detta. En mängd nya utopiska visioner har börjat dyka 
upp, inte minst med avseende på kärnbränslecykeln, men det intressanta är att de kon-
strueras genom att förhålla sig till och kontrasteras mot tidigare misslyckade kärnteknis-
ka utopier. Man kan urskilja intressanta skillnader mellan länder osv. Man kan datera 
Tjernobylkatastrofen som startpunkt för den ”nya” kärnkraften, men det är först nu det 
börjar stå klart vilka konsekvenser denna katastrof har fått för den vidare tekniska ut-
vecklingen etc. etc. 

 
 
Maja Fjaestad: Den svenska bridreaktorn - vision och verklighet 

Den snabba bridreaktorn är en typ av kärnreaktor som väckte stor uppmärksamhet under 
1950- och 60-talen. Dess förmåga att producera mer kärnbränsle än den förbrukar erbjöd 
löften om billig och tillförlitlig energi, och knöt den därmed också samman med utopiska 
idéer om evig energiförsörjning. Det fanns avancerade planer på svenska bridreaktorer 
som skulle laddas med plutonium från de svenska tungvattenreaktorerna och bilda ett 
högteknologiskt energisystem som skulle ge Sverige fördelar i den internationella kon-
kurrensen. 
 Men det blev inte några storskaliga bridreaktorprogram i västvärlden. En rad faktorer 
av teknisk, ekonomisk och politisk natur gjorde att utvecklingen tog andra vägar. Trots 
det fungerade bilden av bridreaktorn som en framtidsvision inom kärnkraftsutvecklingen: 
som en lösning på de råvaruproblem uranreaktorerna tampades med, men utvecklades 
småningom också till en skräckbild. 
 Bridreaktorn är ett exempel på en teknisk vision som inte uppfyllde sina industriella 
förväntningar. Men det hindrar inte att bridreaktorn var en inflytelserik teknik i en tid då 
viktiga beslut om kärnkraften gjordes. Föreliggande paper diskuterar hur bridreaktorn i 
sin egenskap av teknisk vision påverkade teknikutvecklingen, energipolitiken och miljö-
debatten. 

 
 
Mark Elam: Darkness Visible? Monitoring and Shifting Regulatory Style within Radioactive 
Waste Management 

In the last decade monitoring practices and technologies have assumed a new centrality 
in the development of strategies for the geological disposal of nuclear waste. This paper 
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addresses the growing significance attached to monitoring in terms of a shift in regula-
tory style in the radioactive waste management field coinciding with a modification of the 
ideals and principles to which it abides.  Referring to Michael Power’s notion of the 
‘Audit Society’ monitoring is seen as transforming the exercise of vigilance within radio-
active waste management through the introduction of new relations of accountability. 
While monitoring is claimed to be putting radioactive waste management on a firmer sci-
entific footing, some doubts are raised about directly using its results to publicly demon-
strate and confirm the technological performance of geologic repositories for high-level 
nuclear waste. Thus, the paper problematizes the move to greater self-government 
among implementers of geological disposal that monitoring implies.  

 
 
Mats Andrén: Begreppshistoriska aspekter av kärnavfallsproblemet 

Begreppshistoria är en genre och metod som under senare år vunnit spridning i de histo-
riska ämnena, men också används som hjälpmetod inom samhällsvetenskaplig forskning. 
I min presentation prövar jag att ta fram några exempel på hur begreppens historia kan 
belysa kärnavfall som ett kulturellt fenomen och som en samhällsfråga. Redan ordet 
”kärnavfall” bär på olika historiska konnotationer. Jag kommer främst att uppehålla mig 
vid två begrepp som har stor betydelse för hanteringen av kärnavfallsfrågan. Det första 
är legitimitet som genom historien har getts en rad innebörder som kan användas för att 
påvisa kärnavfallsfrågans problematik. Det andra begreppet är ansvar. Speciellt uppmärk-
sammas idén om ett nytt ansvar som delvis utvecklas i relation till kärnteknologin från 
1950-talet. 
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Fredag 12/11  

 

The Swedish Warfare-Welfare ST&S Nexus – Reopening a 

Historical Window of Opportunity 

11.00-12.45: PASCAL 

To a much larger extent than generally acknowledged, the Swedish Welfare State acquired 
its distinctive character through its intimate links with security policy. Nicely embedded 
within the grand national myths of modernity and neutrality, the modes of government de-
veloping during the early Cold War decades were in crucial respects as much ’warfarist’ as 
’welfarist’. 
 The papers of this session offer critical inquiries into this époque and beyond. Three 
strands of (re)assessment here stand out. The first one challenges a dominant position in the 
historiography of the Swedish welfare state assuming that the agency behind its emergence, 
and the strong state commitment linked to it, first and foremost should be assigned to the 
Social Democrat’s ideology and its leading political practicians and visionaries. Instead, it is 
argued, the principal agents enabling the productive alliances between political leadership, 
corporate interests and science & technology, are to be traced to a new strata of planning 
expertise, the reform technocrats, rapidly propagating itself in the scientific state. 
 Secondly, a scrutiny is presented of the drawn-out period during which the political and 
industrial warfare-welfare model was exposed to and imperiled by new national as well as 
international conditions. It ends up asking whether it has been replaced by another viable 
model fuelled by new myths such as sustainable development and the knowledge society, or 
if it has just been lost in translation, leaving today’s Sweden in a state of bewilderment and 
political resignation since science and technology no longer qualify as reliable vehicles of 
modernization.  
 Finally we re-open the former window of opportunity by looking into the possibility that 
this window may not be blocked up once and for all after the termination of the Cold War, as 
many would claim. Perhaps are the rationales and governance structures of the warfare-
welfare combine, now in certain respects being reconfigured in the course of Swedish reac-
tions to and active participation in the European and international efforts to armour the post 9-
11 Security Doctrine. 
 
 

Presentationer: 

  
Per Lundin & Niklas Stenlås: Science for Welfare and Warfare: Technology, State Initiative and 
National Myths in Cold War Sweden 

The history of contemporary Sweden has been centred round the creation of the welfare 
state. A strong interventionist state, a large public sector and the extent of its welfare 
commitment has set Sweden apart from other European countries. Those traits have also 
attracted interest from many foreign observers who have coined the notion of a Swedish 
or Scandinavian model.  
 We attempt to add a new dimension to the interpretation of the emergence of the 
Swedish welfare state. This is done by emphasizing the role of a new group of ‘strategists’ 
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in the planning and build up of the strong state after World War II. The role of scien-
tists, engineers and physical planners is generally thought of as secondary to that of po-
litical leaders and visionaries. Technicians may be important but seldom in other capaci-
ties than as executors of political directives. We do not believe that that is an accurate de-
scription. 
 The historiography of the Swedish welfare state emphasizes the importance of the So-
cial Democratic party and of the working class movement as the principal political agents 
in Sweden after the 1930s. This has made the welfare state appear as the rational outcome 
of social democratic ideology. This is also the way in which the history of the Swedish 
welfare state has attracted a wide international audience. Social democratic ideology 
might very well have played an important role but we argue that the principal agents 
were not political actors but rather the experts that seized the opportunities that arose 
during and after the Second World War. Parallel with the welfare state Sweden also de-
veloped an equally important ‘warfare state’ which displayed similar characteristics – that 
of state initiative in the form of an expert-led alliance between political leadership, corpo-
rate interests and science, guided by overriding concerns of such a dignity that they did 
not encounter any opposition, i.e. the two grand myths of modernity and neutrality. 
 We are pointing to the way in which the state has taken the lead, planned and rational-
ized the sector, initiated research and placed orders among private contractors. We dem-
onstrate that the initiatives of state commitment in many cases originated from the ex-
perts rather than from the political sphere. An increased state commitment during and 
immediately after the Second World War led to remarkably similar developments across 
virtually all sectors of society. The founding of specialized research institutes wholly or 
partly sponsored by the state, a series of governmental committees with the purpose to 
chart out the needs of each individual sector and to suggest new legislation and finally, in 
some areas, state lead economic development where orders were placed by state authori-
ties with favored contractors, a system which seems to have been highly successful. 
 The new state initiative in society, science, and economy is well known from research 
for each and every sector but when taken together a new pattern emerges. We identify 
the contours of a new state commitment, an engagement for welfare and warfare that 
emerged after the Second World War, that was eventually institutionalized during the 
1960s and failed in one sector after another during the crisis of the 1970s. We attempt to 
explain the emergence of this state led system by pointing to the scientists, engineers, ar-
chitects and urban planners that populated the state commissions as experts, led the re-
search institutes, advised government and eventually advanced to director generals and 
state secretaries in the new, institutionalized scientific state. We refer to them as reform 
technocrats and assign them the agency behind the new state commitment. We examine 
their engagement, their cross-sector connections and their networks. We try to explain 
the window of opportunity that arose after the war by referring to the Swedish Cold War 
myths of modernity and neutrality, of social progress and national independence that 
made the rise of the strong state possible. 

 
 
Mikael Nilsson: Teknik, geostrategi och säkerhetspolitik: Sveriges militärtekniska samarbete med 
USA under det kalla kriget och de tekniska systemens påverkan på den svenska neutralitetspolitikens 
trovärdighet 

Föredraget presenterar resultat och slutsatser av min forskning som ingår i min avhand-
ling. Sverige köpte mycket militärteknik från USA under det kalla kriget som ett resultat 
av det hemliga militärtekniska samarbete med USA som inleddes under det tidiga 1950-
talet. Sveriges neutralitet var en väpnad neutralitet vilket innebar att politikens trovär-
dighet förutsatte ett starkt försvar. Det försvar som de svenska regeringarna byggde upp 
efter andra världskriget var dock ett högteknologiskt försvar med vapensystem såsom 
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flygplan och robotvapen vilka inte var möjliga att tillverka utan inköp av högteknologi 
från USA och andra Västländer. Det hemliga samarbete som etablerades för att underhål-
la det starka svenska försvaret hotade dock neutralitetspolitikens trovärdighet om det 
skulle ha blivit offentligt. Därför vidtogs långtgående åtgärder för att hemlighålla detta 
samt de förberedelser som gjorts för att Sverige skulle kunna få hjälp från USA och 
NATO utifall att neutralitetspolitiken misslyckades. Problemet var bara att detta fångade 
Sverige i ett moment 22. Det starka försvar som var nödvändigt för att ge den svenska 
politiken trovärdighet förutsatte ett militärt samarbete med Väst, som i sin tur hotade 
just neutralitetspolitikens trovärdighet. 

 
 
Hans Glimell: The Swedish Welfare-Warfare Nexus Reconfigured:   
Armouring the New Security Doctrine?  

The chapter examines the welfare-warfare nexus as it develops in Sweden in the course of 
the Cold War era, and then proceeds by considering its possible resurrection under a new 
security doctrine following on 9/11 (War-on-Terror).   
 To a much larger extent than generally acknowledged, the Swedish Welfare State ac-
quired its distinctive character through its intimate links with security policy. The form 
of government emerging during the 1940s and 1950s was not only ’welfarist’, but also 
’warfarist’. In liaison with one another, a few leading scientists and politicians trans-
formed science into security and security into science; to the joint benefit of national 
prosperity and their private careers. Resource-wise, neutrality and national security gen-
erated consuming areas of a size unparallelled before. For example, Sweden during sev-
eral years had the second largest air force in Europe (USSR excluded); one single aircraft 
project consumed 10% of all the national R&D funds.  
  As to governance, the warefare-welfare conceptualisation calls for inquiries into the 
inner workings of militarization at the core of Swedish policy and knowledge production. 
Without of course implying that military institutions literally invaded the entire society, 
the term refers to the process through which national security provided metaphors, mod-
els, morality, rationales, and practices that propagated within several spheres of national 
life. While becoming polycentric through its enrolment of a great variety of actors and 
organizations (occupations, disciplines, corporations, task forces, national and transna-
tional networks), this process was knitted together by esoteric knowledge and implicit 
coordination, inaccessible for public control.  
  After exploring this, the chapter turns to recent security developments. It asks 
whether a new Swedish welfare-warfare nexus is developing, this time in a changed 
global context and with a Europe collaborating on a massive implementation of civilian 
surveillance technologies (”Arming Big Brother”). Civil rights NGOs and criminologists 
express concerns that a military logic (neutralising, knocking out, destroying the enemy) 
now fuels a new coercive logic of security, and that a small elite of experts and industrial-
ists like a private association decides upon the large research initiatives to support it.  
 Under scrutiny here will be Sweden’s approach on this, its related actual current do-
mestic and international engagements, and the prospects for a largely suppressed Janus-
faced political model to get back in business.  

 
 
Per Högselius: Lost in Translation? Science, Technology and the State since the 1970s 

From the perspective of science and technology the period from the late 1960s marked 
the dawn of a number of revolutionary discoveries and inventions, such as the microproc-
essor and the technology of recombinant DNA. These and other developments, which as 
a rule originated outside Sweden, would with time open up a vast space of opportunities 
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for industry and business as well as for other parts of society, and they would play key 
roles in the painful process of structural change in the Swedish economy during the dec-
ades that were to come. Against this background, Swedish state actors faced tremendous 
new challenges in their efforts to influence science- and technology-related activities in 
the country. The purpose of this paper is to explore how the Swedish state attempted to 
respond to these new challenges, and how state actors sought new ways to legitimate 
their actions – at a time when the myths of neutrality and welfare appeared more and 
more to be losing much of their attraction and broad acceptance. 

 

Att mäta naturen 

11.00-12.45: Kelvin 

Miljövärdering spelar en central roll i den samhällsvetenskapliga miljödebatten. På senare 
tid har begrepp som naturkapital och ekosystemtjänster varit frekventa men omdiskuterade 
analytiska redskap. När dessa begrepp skall konkretiseras ställs olika värderingsgrunder 
mot varandra.  
 Dagens debatt har rötter långt bak i tiden: I samband med industrialiseringen kom nya 
aspekter av naturens resurser att betraktas, inte bara som naturtillgångar att utvinna, utan 
som ett kapital att förvalta, transferera och beskatta. Med denna utveckling följer ett växan-
de behov av att mäta, värdera och inventera naturen. Det gäller såväl i dess roll som enskild 
egendom som redovisas och värderas för att underlätta exempelvis försäljning, belåning 
eller upprättandet av rationella hushållsplaner som i dess roll som nationalförmögenhet som 
inventeras och kartläggs i exempelvis geologiska undersökningar eller skogstaxeringar. 
 I de metoder och procedurer som utvecklas i detta syfte samverkar olika vetenskapliga 
traditioner såsom naturvetenskaplig klassificering statistisk sampling och ekonomiska ana-
lys. Men här konfronteras också olika sätta att värdera naturen dess betydelse på ett filoso-
fiskt och ideologiskt plan. Vissa naturvärden kan prissättas på en marknad medan andra som 
tillgången till exempelvis rekreation eller biologisk mångfald är svårare att kvantifiera. Om 
framtida tillgångar och möjligheter skall vägas mot samtida exploatering eller om risker och 
ofullständig information skall värderas krävs såväl teknisk analys som normativa ställnings-
taganden. 
 Sessionen kombinerar idé- och vetenskapshistoriska aspekter med ekonomiska perspektiv 
på mätandet av naturen. 

 

Presentationer: 

 
Hanna Kinneryd: Miljöteknisk anpassning sker inte över en natt 

Syftet med föreliggande paper är att analysera och på ett djupare plan förklara den svens-
ka pappers- och massaindustrins relativt snabba anpassning till klorfria blekmetoder vid 
slutet av 1980-talet.  
 Historiskt sett har den svenska pappers- och massaindustrin varit en mycket stor för-
orenare, sannolikt den största av de svenska industrierna. Under senare decennier, fram-
förallt sedan 1970-talet, har dock situationen förändrats. Den svenska pappers- och mas-
saindustrin har sedan dess uppvisat flera exempel på mycket god förmåga att drastiskt 
minska de förorenade utsläppen genom processinterna åtgärder. Ett av de mer uppmärk-
sammade exemplen är ovan nämnda klorfråga. Under hösten 1985 började klorutsläppens 
negativa effekter uppmärksammas på bred front internationellt. Fokus låg speciellt på 
pappers- och massaindustrin. Det hade redan tidigare funnits misstankar om att klor 
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kunde vara skadligt för miljön. Nu kom dessa att bekräftas genom upptäckten att 
klorutsläppen ledde till att dioxiner som var extremt giftiga och potentiellt cancerfram-
kallande kom ut i vattnet och sedan lagrades i fisk och skaldjur för att slutligen leta sin 
väg upp i näringskedjan. Efter att ovan nämnda faror uppdagats gick anpassningen till 
totalt klorfri (TCF) respektive elementärt klorfri (EFC) blekning relativt snabbt inom 
den svenska pappers- och massaindustrin.  
 Vad gäller orsakerna till denna snabba övergång har litteraturen framförallt pekat ut 
marknaden, dvs. en ökad efterfrågan på klorfritt papper, och det svenska miljöskyddssy-
stemet som centrala förklaringsfaktorer. Mindre uppmärksammat är det faktum att den 
svenska pappers- och massaindustrin redan vid tiden för klordebatten hade en lång tradi-
tion av branschgemensam forskning och utveckling (FoU) på bl.a. miljöområdet. Inom 
branschen hade forskning kring möjligheterna till minskat användande av klor i blekpro-
cessen bedrivits redan tidigare. Ett exempel är utvecklingen av syrgasblekningsmetoden 
under 1970-talet. 

 
 
Ronny Pettersson: Kubikmeter eller ton som rätt sätt att mäta naturen 

I början av 1960-talet inleddes en diskussion om bästa sättet att mäta råvaran för vår 
massaindustri. Den hade sedan starten mätts i kubikmeter eller kubikfot men med inspi-
ration från USA och Kanada förde en del massaföretag fram förslag att man skulle övergå 
till att mäta massaveden i ton. Därefter pågick diskussionen och utredandet av denna frå-
ga under 40 år. Slutresultatet blev i slutet av 1990-talet att de etablerade mätmetoderna 
baserade på volym skulle kvarstå. I mitt bidrag söker jag fånga vilka komplikationer som 
låg i en skenbar förenkling av mätningen genom att övergå till vägning i stället för vo-
lymbestämning. En del komplikationer orsakades av ”naturen”, medan andra hängde 
samman med att en och samma mätning skulle användas för flera syften, med skiftande 
krav på noggrannhet och precision. Frågan ställde också i viss mån köparintressen mot 
säljarintressen och stora bolag med egen skog mot förbrukare som var beroende av in-
köpt virke. Ytterligare en aspekt av detta mätningshistoriska fall är att det tydligt påvisar 
den stora tröghet som kan finnas i mätsystem, när de en gång blivit etablerade och 
många aktörer inrättat sin verksamhet efter dem. 

 
 
Erland Mårald: Naturen som bank och tjänare 

Lantbruksvetenskapen började på 1800-talet likna lantbruket vid en bank/maskin som de 
gällde att förse med kapital/resurser (gödsel) som därmed förräntades. Ju mer kapital och 
resurser desto snabbare arbetade maskinen/högre ränta och desto större blev avkast-
ningen. Avkastningen kunde i sin tur försäljas och investeras i ännu mer gödsel, som sat-
tes in på banken (jordbruket) och så vidare. På så sätt förenades i den agrarvetenskapliga 
teorin de naturliga och ekonomiska kretsloppen i en accelererande uppåtstigande spiral.   
 I mitt bidrag görs en jämförelse mellan denna 1800-tals beskrivning och dagens dis-
kussion om jord- och skogsbruk och ekosystemtjänster. Är det bara gammalt vin i nya 
buteljer?  

 
 
Staffan Granér: Att mäta och värdera skogens resurser. Om riksskogstaxeringarnas införande i 
Sverige 

Andra halvan av 1800-talet och 1900-talets första årtionden innebar en omstöpning av 
det svenska skogslandskapet såväl i ekologisk som i institutionell mening. Efterfrågan på 
timmer och pappersmassa växte kraftigt på världsmarknaden samtidigt som ny produk-
tionsteknik och en storskalig infrastruktur för timmertransporter etablerades. Följden 
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blev tilltagande knapphet och ett starkt omvandlingstryck på skogsresurser som tidigare 
huvudsakligen använts till agrara husbehov och för bruksindustriernas kolbehov. Detta 
omvandlingstryck bidrog till att generera nya mer transaktionsorienterade förfogande-
rättsliga regimer och nya lagar och regleringar.  
 Sammantaget innebär detta stora förändringar i skogarnas nyttjande och karaktär. 
Mer eller mindre naturligt växande skogar ersattes av domesticerade skogar som blev fö-
remål för investeringar i form av plantering, sådd och skogsvård och för långsiktiga av-
verknings- och hushållningsplaner. Detta ställde krav på långsiktiga beräkningar av kapi-
taltillgångar, värden, tillväxt och räntabilitet. Skogens roll som motor i den övergripande 
nationella ekonomin accentuerades också.  Kunskapsunderlaget för sådana beräkningar 
var dock skralt. På nationell nivå varierade uppfattningarna om de totala skogresursernas 
omfattning kraftigt. De lokala kunskapsvariationerna var stora men ofta gavs bara gene-
rella och svepande omdömen om skogarnas tillstånd och skötsel. En noggrann kartlägg-
ning kan därför sägas ha varit avgörande i den process där skogarnas omvandlades från 
en given naturresurs till att i högra grad utgöra kapital i ekonomisk mening. 
 I andra europeiska länder, där resurserna länge varit mer knappa, var kunskaperna be-
tydligt mer detaljerade. Tillsammans med exempelvis Sveriges geologiska undersökning-
ar och det ekonomiska kartverket kan skogstaxeringarna också sägas ingå i en långsiktig 
inventering av nationella naturresurser 
 Under 1900-talets första årtionde väcktes förslag på en landsomfattande och högupp-
löst taxering av Sveriges skogsresurser. Att genomföra ett sådant projekt till rimliga 
kostnader visade sig dock inte vara så enkelt. Här fick biologivetenskapen och statistisk 
teori ställas i den ekonomiska hushållningens tjänst. Likväl blev projektet synnerligen 
kostsamt och personalkrävande. Den första riksskogstaxeringen som inleddes 1923 blev 
inte färdig förrän 1929. Redan 1911 hade metoder och principer prövats i en försökstaxe-
ring av hela Värmlands län 
 Här presenteras och analyseras de övervägande som ledde fram till projektets utform-
ning. Vilka frågor var det man ville besvara? Vilka var det man faktiskt besvarade? Vad 
säger valet av frågor och undersökta variabler om hur olika aspekter av skogen värdera-
des. Vilket tidsperspektiv utgår dessa värderingar ifrån? 

 

Vetenskapen på den samhälleliga och kulturella arenan:     

kunskaper i rörelse, del 2 

11.00-12.45: TESLA 

Vetenskapens förhållande till sin omvärld är statt i ständig rörelse i ett kontinuerligt sam-
spel. Denna session omfattar ett antal exempel på forskning som studerar denna dynamik 
som den historiskt kommer till uttryck på olika nivåer och i specifika sammanhang. Från 
mera övergripande formuleringar om medborgarnas relation till vetenskapen, över publik 
kunskapsbildning och kulturella representationer av vetenskapens resultat och utövare.  
 Gemensamt för alla dessa studier är i någon form relationerna mellan experter och lek-
män och hur dessa är kontextuellt beroende och därmed historiskt föränderliga. 
Denna andra del av sessionen rymmer fyra presentationer. 

 

 

Presentationer: 
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Jenny Beckman: Elmontörer, vedsvampar och gröna trianglar: Gränser och organisationer i svensk 
naturvård 

Svensk naturvård bygger på ett komplicerat samarbete mellan akademiska institutioner, 
myndigheter och ideella organisationer – något historikern Lars Lundgren har kallat 
“den gröna triangeln”. I detta samarbete fungerar ideella organisationer som Svenska na-
turskyddsföreningen, Svenska turistföreningen och Samfundet för hembygdsvård både 
som mer eller mindre formaliserade remissinstanser och lobbygrupper, och som produ-
center av mycket av den vetenskap som naturvårdspolitiken grundar sig på. Det här före-
draget handlar om denna gröna triangel, särskilt som den kommer till uttryck vid ArtDa-
tabanken i arbetet med svenska hotade arter. 

 

Dick Kasperowski & Fredrik Bragesjö: Att sprida kännedom om forskning och utvecklingsar-
bete: Om den tredje uppgiftens bakgrund och inriktning 

1977 ersattes tidigare universitetsstatuter med en första gemensam högskolelag. I lagen 
påpekades att anställda inom högskoleväsendet inte bara hade två uppgifter, att undervisa 
och forska. Som en tredje uppgift hade de hädanefter också att sprida kännedom om den 
forskning som bedrivs. Den tredje uppgiften, som förblev oförändrad i två decennier, för-
står alltså forskningsinformation som ett disseminationsprojekt. Idag har den ändrats för 
att i högre grad uppmuntra till ömsesidig samverkan med det omgivande samhället. 
 I detta papper avser vi att kasta ljus över den tredje uppgiftens bakgrund och varför 
den formulerades i termer av dissemination. Med tanke på de satsningar som gjorts un-
der hela efterkrigstiden på, vad som idag skulle kallas, samverkan så förefaller dissemina-
tionsprojektet som egendomligt. Tidigare hade statsmakterna framförallt vinnlagt sig om 
att skapa ett tätt samarbete mellan universitet och näringsliv – nu plötsligt skulle fors-
karna sprida kännedom om vetenskapens landvinningar.  
  Vi argumenterar för att den tredje uppgiftens formulering och de efterföljande prakti-
ker som den gav upphov till måste förstås som ett instrument för statsmakterna att re-
krytera studenter till naturvetenskaplig och medicinska utbildningar samt att återskapa 
ett förtroende för vetenskaplig kunskap som skadats i politiska, etiska och miljömässiga 
diskussioner sedan mitten på 1960-talet. 

 
 

Johan Kärnfelt & Gustav Holmberg: Den svenska amatörastronomins historia: Kunskapsbild-
ning, kunskapsflöden och informationsteknologier 

I detta projekt vill vi från vetenskapshistoriskt perspektiv studera hur utveckling av olika 
informationsteknologier under 1900-talet kontinuerligt omskapat förutsättningarna för 
den publika kunskapsbildningen kring vetenskapliga ting och samtidigt omformar rela-
tionen mellan forskare och lekmän. Underlag för denna undersökning är den svenska 
amatörastronomin, så som den har utvecklats från dess uppkomst decennierna efter sekel-
skiftet 1900 fram till vår egen tid.  
 Amatörastronomin är till sin karaktär en ytterst informationsberoende, aktivt kun-
skapsbildande och intensivt kommunicerande kunskapskultur. Den står dessutom i ett in-
timt beroendeförhållande till den professionella vetenskapen. Man skulle kunna uttrycka 
det som att amatörastronomer i sin dagliga, eller rättare sagt nattliga, gärning gestaltar 
relationen mellan vetenskap och allmänhet, mellan forskare och dess publik. Därmed 
lämpar sig alltså amatörastronomin väl för att studera mer generella frågor kring denna 
relation, de kunskapsflöden den aktualiserar och hur dessa omformas när nya informa-
tionsteknologier introduceras. 
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Fredrick Backman: Den nära rymdens fysik: Tillkomsten av Institutet för Rymdfysik i Kiruna från 
sekelskiftet 1900 till år 1957 

Artikeln undersöker tillkomsten av Institutet för Rymdfysik (IRF) i Kiruna, samt hur den 
vid institutet bedrivna rymdfysiken har formerats som en egen disciplin. Studien bygger 
främst på skriftliga källor såsom mötesprotokoll från de olika organ som varit inblandade 
i institutets framväxt, men även intervjuer med personer som själva varit med. Resultaten 
visar bland annat att IRF har sina föregångare hos främst Vassijaure och Abisko naturve-
tenskapliga forskningsstationer, samt att rymdfysikämnet är av tvärvetenskaplig karak-
tär med rötter hos och förgreningar till en rad olika ämnesområden såsom geofysik, me-
teorologi och astronomi. 
 Inom ämnet rymdfysik studeras ”den nära rymdens fysik”, vilket omfattar området 
kring jordens omedelbara närhet, men också området kring solsystemets övriga planeter 
samt den interplanetariska rymden. Forskning inom rymdfysik är relevant av flera skäl, 
inte minst för att den ger ökad kunskap om vår planet och dess miljö. Exempelvis kan ut-
brott av solstormar orsaka stora problem i elnät, mobilnät, internet och dylikt. Att på me-
tanivå studera rymdfysikens formering är intressant av en rad olika anledningar. Disci-
plinens tvärvetenskapliga karaktär gör det ganska svårfångat. Därför är det intressant att 
studera vilka processer och krafter som ligger bakom dess utveckling, och huruvida för-
loppet kan sägas vara representativt eller unikt relativt andra discipliners tillkomst. En 
annan relevant aspekt är att rymdfysiken kan sägas utgöra ett relativt anonymt forsk-
ningsområde utan några riktigt stora namn eller berömda teorier, såsom förekommer hos 
de klassiska naturvetenskaperna. IRF i Kiruna ligger dessutom ute i ”periferin”. Studien 
får därmed ett drag av mikrohistoria över sig. 
 Undersökningen sträcker sig från tiden omkring sekelskiftet 1900 fram till invigning-
en av IRF – som då hette Kiruna Geofysiska Observatorium – år 1957. Avslutningsvis 
ges en kort diskussion kring vad den fortsatta forskningen om IRF:s historia är tänkt att 
handla om. 
 

Att förklara det subjektiva och vardagliga inom veten-

skap och teknologi 

11.00-12.45: NEWTON 

 
Presentationerna i föreliggande session knyter på olika sätt an till en diskussion av vardags-
kunskapen och de "mjuka" teknikernas status. Metodologiska överväganden inom vetenska-
pen har alltmer styrts av en strävan efter objektifierbara och kvantifierbara mått och be-
dömningar. Ett värnande om den praktiska kunskapens betydelse har kommit in främst vid 
diskussionen av hur yrkeskunskapen förvärvas. Men även där ses den abstrakta och formali-
serbara kunskapen som värdefullare. I en äldre tid lärde sig läkare att diagnosticera sjukdom 
genom kvalitativa bedömningar utifrån våra fem sinnen: Man lyssnade på det pipande brös-
tet och kände på det trasiga knät. Idag litar man mer på röntgenmetoder och laboratorietes-
ters objektiva resultat och bedömer sin egen sinnliga erfarenhet som alltför subjektiv. 
 Sverker Lundin visar hur matematiken i skolan fått sin status inom en retorik där – för 
att tala med fysikern lord Kelvin – man först vet något då man kan mäta och uttrycka det 
man talar om i siffror.  Martin Emanuel lyfter fram cykeln som transportmedel och rekrea-
tion. Gentemot bil, tåg och flyg representerar cykeln en enkel och miljövänlig teknik som 
dessutom pekar ut ett alternativ till de destruktiva effekterna av nutida urbant liv. Ingemar 
Nilsson diskuterar etableringen av konsumentteknisk forskning inom Chalmers och de vär-
deringar och vetenskapsuppfattningar denna kan förstås utifrån. Anders Lundgren beskriver 
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till sist i sitt paper hur kemister tidigare använde sig av smak och lukt för sina ämnesbe-
stämningar. 

 

Presentationer: 

 
Sverker Lundin: Matematiken som ritual 

Jag vill pröva att förstå studiet av matematik som en ritual. Det innebär att förstå dess 
objekt, matematiken, som konstituerat i en rituell praktik.  Detta synsätt öppnar för en 
undersökning av hur ritualens utformning förändrats över tid och hur dessa förändringar 
avspeglas i ritualens mening. Klart är att de matematiska studierna under 1600-talet kom 
att omfatta allt fler människor, att de genomgick en rad transformationer under 1700- 
och 1800-talen samt att de ett par decennier in på 1900-talet hade blivit ett drygt tioårig 
obligatorium omfattande i det närmaste dagliga övningar och prövningar. Vad jag vill 
göra är att flytta över ett synsätt som etablerats inom antropologin och religionssociolo-
gin till ett för detta synsätt nytt område - skolmatematiken. Den avgörande svårigheten 
med denna flytt hör i själva verket till det som skall förklaras: matematikens fundamenta-
la och högt värderade plats i vår tids världsbild. Uppgiften består i att blottlägga de pro-
cesser genom vilka matematiken får denna plats. Tesen är att dessa i stor utsträckning 
äger rum i skolan, och att det som för oss framstår som matematikens egenskaper måste 
förstås i ljuset av den tämligen särpräglade praktik som studiet av matematik utgör.  

 
 
Martin Emanuel: Europé as precived from the bicycle saddle in the interwar period 

My current research focuses on bicycle use, traffic management and urban planning in 
Stockholm and Copenhagen during the period 1930–70. Besides the practical, everyday 
use of the bicycle for transportation, however, bicycling as recreation and tourism is an 
important feature for understanding bicyclism. Common already from the late 19th cen-
tury, bicycle touring – long and short, organized and individual – experienced a great ex-
pansion (“democratization”) in Sweden (and many other European countries) during the 
interwar period, especially in the 1930s. 
 The recreation side of bicyclism is associated with several mutually connected tenden-
cies in the interwar period: more leisure time and discussions about is “correct” use, an 
expansion of outdoor life in general, a changed in view of and access to nature, bodily 
emancipation and the Swedish public health project. In some ways these phenomena can 
be seen as pursued “from above” and as part of the “modern project”. In other ways, how-
ever, it should rather be seen as propelled by the aspirations of humans and the outdoor 
organizations, and as their way of navigating in a changing world. To this we can add 
remnants of the turn of the century outdoor ideology, where outdoor activities were con-
sidered to contribute to national mobilization, moral and physical fostering, and as a 
compensation to the degenerative effects of urban life. 
 Quite a few bicycle journeys, however, had itineraries stretching outside national bor-
ders. In my research, I have come across a few Swedish travel accounts from bike jour-
neys through Europe in the interwar period and at the beginning of World War II.2 This 

                                                
2  Stig Pallin, En Stockholmsgrabb i Afrika: Tre månader på cykel i Frankrike, Spanien, Algeriet, Sverige [A Stock-

holm Chap in Africa: Three Months by Bicycle in France, Spain, Algeria, Sweden] (Stockholm, 1926); Karin 
Maria Johansson, Landsvägen lockar: Fyra svenska flickor på cykel genom Tyskland [The Country Road Lures: 
Four Swedish Girls on Bicycle through Germany] (Stockholm, 1929); Karin Johnsson, I nöd och lust genom Eu-
ropa: Öden och äventyr under en cykelfärd till Italien [For Better and for Worse through Europe: Fortunes and Ad-
ventures on a Bicycle Trip to Italy] (Stockholm, 1931); L. F. Hermodsson, Cykelsommar i Europa [Bicycle Sum-
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paper will be a first attempt to see what such travel accounts can tell us about the percep-
tion of Europe. What perception of Europe do they convey? Is there anything special 
about this perception due to the way the continent was travelled – by bicycle? In the 
analysis of the travel accounts, I intend to especially draw upon literature on modernity, 
national and European identity, European travel and travel writing, and the sociology of 
tourism. 

 
 
Ingemar Nilsson: Konsumentteknisk forskning i Göteborg: Motstånd och etablering 

Konsumentteknikens rötter går tillbaka till 1940-talet och dess etablering som veten-
skaplig disciplin berör centrala forskningsideologier och vetenskapsuppfattningar. Fråge-
ställningarna diskuterades tidigt i Sveriges textilforskningsinstitut (förest. 1944–66 Nils 
Gralén) liksom senare i Styrelsen för teknisk utveckling (STU) och också i Sveriges stan-
dardiseringskommission (SIS).  I 1961 års riksdag kom frågan om etableringen av en sär-
skild konsumentforskning upp. Argumenten för och emot var här nära knuten till 
könstillhörighet med ofta starkt förlöjligande uppfattningar från manshåll om forskning 
om vardagslivet. Två ledande aktörer i utvecklingen av det konsumenttekniska perspek-
tivet var teknologerna Harald Romanus och Marianne Kärrholm.  
 Marianne Kärrholm disputerade 1960 vid Chalmers som första kvinna vid högskolan. 
Under 1970-talet gjordes försök att etablera en professur i konsumentteknik vid Chal-
mers. Men motståndet mot ämnet inom lärarkollegiet var länge starkt. Kärrholm till-
trädde först en adjungerad professur 1980 och denna omvandlades 1984 till en fast, från 
1989 med Elsa Rosenblad som innehavare.  
 Konsumentfrågorna var på 1950-talet starkt relaterade till hemmets- och hushållets 
sfär. Den konsumenttekniska forskningen blev under 1970-talet allt mer knuten till ett 
Människa-Teknik-perspektiv. Arbetet var medvetet tvärvetenskapligt och tillämpade 
inom vetenskapen ett brukar- och arbetsmiljöperspektiv, som gjorde kontakterna med 
Arbetslivscentrum i Stockholm naturliga. 

 
 
Anders Lundgren: Lukt och smak i vetenskapen: Kemiska läroböcker och undervisning under slutet 
av 1800-talet 

Lukt och smak har alltid varit en del av varje kemists vardag, men denna vardag har ännu 
inte intresserat historiker i någon större utsträckning. Lukt och smak har ofta betraktats 
som subjektiva, icke kvantifierbara och tillfälliga egenskaper hos materien och därför inte 
lämpliga för vetenskaplig behandling. Mina pågående studier kring lukt och smak inom 
vetenskapen är ett försök att lyfta och visa på deras roll inom vetenskapen. En del av des-
sa studier rör läroböcker och undervisning inom kemin under slutet av 1800-talet. 
 Att lära sig lukter och smaker var en väsentlig del av undervisningen. Bland det första 
en kemist får lära sig på ett laboratorium var (och är) att lukta, och enskilda ämnens lukt 
och smak beskrivs ofta inte bara i grundläggande läroböckerna, utan även i mer avance-
rade. Det anses uppenbart vara något nödvändig och viktig att meddela studenterna. En 
läsning av ett flertal läroböcker i kemi har visat på några karakteristika vad gäller be-
skrivningen av lukter. Ett är att samtidigt som de uppenbarligen anses viktiga är den 
terminologiska fattigdomen i beskrivningen av lukter uppenbar. Ett annat är den kon-
stans med vilken de anges, vilket tyder på ett det råder en bred konsensus kring hur så 
subjektiva fenomen som lukt och smak skall beskrivas, även i värderande termer som 
”äckligt”, ”vidrigt”, ”angenämt” etc. Utifrån detta kommer jag att för det första att försöka 

                                                                                                                                                   
mer in Europe], 2nd ed. (Uppsala, 1940); Uno Cederberg, Europa runt på 80 dagar: Ettusen mil med cykel mellan 
polcirkeln och Alperna [Around Europe in 80 Days: Ten Thousand Kilometers by Bicycle between the Polar Circle 
and the Alps] (Borås, 1942). 
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diskutera betydelsen av denna kunskap för kemin i stort, genom att särskilja en analytisk, 
en verfierande och en heuristisk funktion. För det andra, hur sådan kunskap överförs mel-
lan kemister, där jag kommer att betona likheter med överföringen av hantverkskunskap 
och teknisk kunskap, samt kunskapens beroende av materiella och lokala förutsättningar. 
Förhoppningsvis skall detta därigenom kunna vara ett bidrag till en ökad förståelse för 
hur vardagsvetenskapen, förutsättningen för all annan vetenskapen, fungerar. 

 


