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Den naturvetenskapliga textens utveckling – 
då, nu och sedan – med en avstickare också till 
människans utveckling. 

Jan Böhme 

Också vid ett mycket ytligt betraktande framgår att den vetenskapliga littera-
turen av idag är utformad på påtagligt olika sätt för olika discipliner. Mono-
grafin – den klassiska ”boken” – dominerar fortfarande inom humaniora, 
teologi och juridik, medan medicinsk och naturvetenskapligt vetenskapligt 
publicerande har tagit sig andra, och bitvis för allmänheten väsentligt mer 
obekanta vägar. Jag tänker här nedan göra en personlig och subjektiv exposé 
över den naturvetenskapliga – i princip uteslutande den biologiska och mo-
lekylärbiologiska – textens utveckling, för att sedan omedelbart problemati-
sera mina påståenden om denna genom att, med ett exempel från min forsk-
ning, visa att utvecklingen inte är fullt så entydig som den låter sig målas 
med tillräckligt bred pensel. Att jag är noga med att kalla denna lilla exposé 
subjektiv, beror inte bara på de stränga objektivitetskraven i de discipliner 
som jag har min grund i, eller på att det är lättare att på det viset komma 
undan med vad som kan betraktas som okunnigt kvackande i idéhistoria av 
en icke-fackman. Upplägget har också en annan orsak. Ursprunget till denna 
text är ett föredrag som Louise Brunes bad mig ge för en bibliotekariekonfe-
rens på Södertörn för ett antal år sedan, och jag har här gjort ett medvetet 
försök att efterbilda min muntliga föredragsstil, där den spontana utvikning-
en och de avlägsna parallellerna är bärande element. 

När vetenskapen, sådan vi säkert kan känna igen den, uppstår i antikens 
Grekland, finns det bara en sorts vetenskap: det som vi idag kallar för filoso-
fi. Men grekernas filosofi var en universalvetenskap. Det är inte så, som det 
gärna påstås, att de andra vetenskaperna har utvecklats ur filosofin, de har – 
precis som dagens filosofi – utvecklats ur en urvetenskap, som beklagligt 
nog går under samma namn som den nuvarande, därifrån härledda veten-
skapsdisciplinen filosofi. (Rent systematiskt är en sådan klassifikationsno-
menklatur helt analog till att man fortfarande skulle kalla det språk som idag 
talas i Italien för latin, medan däremot de övriga romanska språken – frans-
kan, kastilianskan, portugisiskan, rätoromanskan, rumänskan och så vidare 
skulle ha sina idag gängse benämningar.) Så länge det föreligger en i princip 
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enhetlig urvetenskap, finns naturligtvis ingen anledning till – och inte ens 
några förutsättningar för – att framställa tankar om, eller fynd från, vad vi 
idag skulle kalla för den naturvetenskapliga sfären, på ett sätt som skiljer sig 
från övrig vetenskap. Och under lång tid – jag vill hävda fram till medelti-
dens slut – föreligger en såpass sammanhållen enhetsvetenskap, att det inte 
på något sätt är rimligt att tala om någon speciell naturvetenskap, och där-
igenom definitionsmässigt om någon naturvetenskaplig text. 

Den naturvetenskapliga texten hör alltså den nya tiden till. Och också i 
denna tog det tid för den att frigöra sig från gamla former. En naturveten-
skaplig föregångsman som Galilei använder ju till exempel med förkärlek 
den medeltida ”urvetenskapliga” textformen dialogen – i synnerhet när han 
ska lägga fram sina åsikter, men i någon mån också när han ska presentera 
sina data. Även om dialogformen har sina specifika fördelar i ett censurkli-
mat om man vill föra fram åsikter som man inte själv är beredd att stå för 
fullt ut i ett tvångsläge, och den som vet med sig att innehållet i texten pro-
vocerar kan finna det olämpligt att också provocera med textens form, så 
handlar Galileis val av framställningsform även om konservatism och trög-
het. Vi människor använder gärna de verktyg som är gamla och vana för oss, 
så länge deras olämplighet inte blir helt uppenbar. 

Linné och berättelsen 
Och helt uppenbart blir det att de gamla framställningsformerna är olämpliga 
på det nyttoinriktade 1700-talet. Naturvetenskap blir då för första – men 
sannerligen inte sista – gången betraktad som en primärt ”nyttig vetenskap”, 
vars plikt det är att föra ut sina rön till statsnyttans och den ekonomiska nyt-
tans fromma. En sådan vetenskap kan inte längre publicera sig helt och hållet 
på den gamla universalvetenskapens universalspråk, hur bekvämt det än är 
att alla kolleger som tillhör den europeiska vetenskapstraditionen obesvärat 
kan läsa detta. Den måste också publicera sig på modersmålen. Och när tex-
ten får ett nytt språk – ovant vid vetenskap, men i gengäld ett levande språk 
med alla de olika register ett sådant har – får det också en ny form. I Sverige 
är det Linné som är portalfiguren för detta nya språk, som i vårt, och alltså 
hans, fall inte bara innebar att uppfinna en lämplig textform, utan i stor ut-
sträckning att uppfinna en fungerande och lättläst sakprosastil överhuvudta-
get. Vi kan titta hur det ser ut när han börjar pröva sig fram med sin veten-
skapliga framställning på svenska, i sin allra första forskningsresa, den lapp-
ländska, företagen på sommaren 1732 (Linnaeus, 1965): 
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Rhenones1 voro som skogen oräkneliga, drivas hem morgon och afton för att 
mjölkas. Jag såg, huru då de skulle köras men och ville ej, pussades allenast 
hunden på, vilken språng dit pigan, som dem drev, pekte och hissade, varav 
de träffeligen rädda strax gåvo sig på sides, och dit hon ville. Jag såg ock 
huru, då de kördes bort, (vädret var starkt östan) drivas de omkring, ty dit de 
ville, ville ej pigan, och dit hon ville, ville ej de; renarne gingo tillbaka, om-
kring, fram igen, hunden gerade med henne. Mig sades, att renen alltid vill gå 
mot vädret, och då han det får, springer han stadigt helt fort, menar sig få 
kyla sig. Litet därefter får jag se alla renarna stå bak ett högt berg i skuggan, 
ty solen sken varmt, på en snöplätt, liksom compact2, ty då det är hett, äta de 
intet. Myggen voro ock svåra. 

Renen är hjorten, förutan hornen, mycket lik men inga foeminæ3 i hela sek-
tionen hava horn mer än renen. 

När renen går, så knäpper det i foten. Jag undrade därpå och sökte orsaken, 
och då jag frågade, svarade alla, ty Vår Herre har så skapat honom. Jag frå-
gade huru Vår Herre honom skapat, att det knäpper? Sed ad hoc Forbesius 
nihil4. Jag tog i fotleden, drog, bröt, räckte ut, stötte samma, men ändå hördes 
intet knäpp; omsider fann jag detta dependera ad ipsis ungulis, introrsum ex-
cavatis ut dum in eo steterit, fuerintque expansæ ungulæ, mox cum pes retra-
hitur, coincidunt ungulæ apicibus et crepiuram faciunt, quod manu mea in 
pede feliciter expertus sum5.   

Ett antal iakttagelser låter sig göras. Linné är ute på en forskningsresa, där 
han anlägger ett väsentligen deskriptivt förhållningssätt. Han gör observatio-
ner, och dessa observationer relateras i form av en berättelse. (Den för nuti-
den viktigaste observationen som Linné gör här är en som nog föreföll själv-
klar för samtiden, nämligen att renarna drevs hem morgon och afton för att 
mjölkas. Dagens samiska extensiva renskötsel är alltså inte särskilt gammal; 
ännu under Linnés tid bedrev samerna sin renskötsel som intensiv boskaps-
skötsel på ett sätt analogt med svenskarnas nötkreatursdrift.) Språket i berät-
telsen är lätt och livfullt, med en kontrast till traditionella svenska skrift-
språkliga stilarter som måste varit ytterst påfallande för samtiden. Texten är 
en resedagbok avsedd som underlag för dokumentation av resan till upp-
dragsgivaren, Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala, landets äldsta kungli-
ga akademi – och den enda som var i funktion vid resans tidpunkt. Däremot 
utgavs inte texten av trycket förrän på artonhundratalet och inte i definitiv 

1 Renarna; översättningar från latin från Linnaeus, 1965 av Carl-Gustaf Undhagen, med smär-
re modifikationer av förf. 
2 sammanträngda 
3 honor 
4 ”Härpå svarade Forbes intet”, dvs ”Jag fick inget svar”, en anspelning på en disputation 
mellan kalvinisten John Forbes och ärkebiskop Olaus Martini 1608, som i traditionen gick illa 
för Forbes. 
5 …på själva klövarna, som invändigt är urholkade, så att, när renen ställt sig på foten och 
klövarna sträckts fram, dessa, så snart foten dras tillbaka, stöter ihop i spetsarna och framkal-
lar ett knäppande ljud, något som jag med egen hand lyckligen konstaterade på [renens] fot. 
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form förrän 1913. Likafullt är den skriven på sommaren 1732, och har alltså 
skrivits före Dalins Then Swänska Argus, som ju konventionellt anses inleda 
den yngre nysvenskan, och vars första nummer utkom i december samma år. 

En annan uppenbar observation är att Linné blandar svenska och latin i 
samma text – det som man skämtsamt på hans tid kallade för makaroniska. 
Språkblandningen kan ses som en övergångsform mellan det äldre och aka-
demiska latinpublicerandet och det yngre och populärare publicerandet på 
modersmålet, men den kan också ges en betydligt mer generell innebörd. 
Konflikten mellan ett enhetligt vetenskapligt språk med universell räckvidd å 
ena sidan, och kraven att kunna behandla vetenskap och vetenskapliga resul-
tat på modersmålet föreligger i minst lika hög grad idag som på Linnés tid. 
Och den makaroniska språkblandningen i Linnés reseberättelse från 1732 har 
sin exakta motsvarighet i dagens engelsksvenska talspråk i forskningslabora-
torierna.

Vad är det då som Linné skriver på latin? Dels är det facktermer – precis 
det som spontant gärna bibehålls från det universella vetenskapliga språket 
också i dagens vetenskapliga svenska. Men han övergår också till latin när 
han övergår från observation till resonemang. Texten är ju inte helt observe-
rande och deskriptiv. Ett element av experiment och hypotesprövning kom-
mer in när Linné ska klura ut varför renens fot knäpper när den går. Då stäl-
ler han upp problemet och gör en kort experimentbeskrivning på svenska. 
Men när det sedan gäller att relatera slutsatsen, görs detta helt och hållet på 
latin, på ett sätt som gjort för att frustrera en icke latinkunnig läsare, som får 
hela frågeställningen begripligt serverad, men så blir snuvad på precis hela 
svaret. (Effekten påminner starkt om Dorothy Sayers arroganta ursprungsslut 
på Clouds of Witness [En sky av vittnen] där hela kriminalgåtan får sin lös-
ning i och med ett brev på franska – som Sayers mycket motvilligt, och först 
efter förläggarens högst bestämda insisterande, inkluderade en engelsk över-
sättning till.) 

Det naturvetenskapliga fackspråket 
De utländska facktermerna är alltså något som präglat den naturvetenskapli-
ga svenskan från Linnés dagar till idag. Och här har vi en påfallande skillnad 
gentemot humaniora och samhällsvetenskap: Medan dessa discipliners fack-
terminologi till största delen utgörs av ord från allmänspråket, som har givits 
specifika vetenskapliga betydelser, består den naturvetenskapliga facktermi-
nologin – i all synnerhet den kemisk och biologiska – i stor utsträckning av 
ord som inte har någon betydelse i allmänspråket. En naturvetenskaplig fack-
text ger alltså genom sitt blotta språk ett mycket mer påtagligt intryck av 
obegriplighet än humanistisk eller samhällsvetenskaplig facktext för den 
terminologiskt obevandrade – orden är ju obegripliga i sig. Å andra sidan 
undgår den naturvetenskapliga texten därmed den stora fara som vidlåder 
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humanistisk eller samhällsvetenskaplig text, nämligen att de i sig välbekanta 
orden vilseleder, så att den terminologiskt obevandrade läsaren tror att hon 
har begripit texten, fast så ingalunda är fallet. Min erfarenhet som akademisk 
lärare ger den naturvetenskapliga terminologitypen ett klart pedagogiskt 
försteg. Av de två olika pedagogiska misslyckandena, är det alltid att föredra 
att vara obegriplig framför att vara vilseledande. Är man obegriplig för sina 
studenter, vet dessa att de ingenting har förstått, och att det alltså krävs frå-
gor, eller ytterligare ansträngning, för att förståelsen ska infinna sig. Men om 
man vilseleder, har man lämnat dem i villfarelsen att de har begripit, och de 
kommer inte att göra några som helst ansträngningar för att förbättra sin 
förståelse – de tror ju att den är utmärkt! 

Många naturvetenskapliga termer är alltså lånord från det för tillfället för-
härskande universalspråket – på Linnés tid fortfarande latinet, i våra dagar 
engelskan. Intressant nog ger detta ofta de andra folkspråken en större strin-
gens. Dels genom att den i det föregående stycket omhuldade företrädet för 
obegriplighet före vilseledande blir kraftigare om termerna har ett ursprung i 
ett annat språk. Men också därför att lånord rent allmänt lånas in i en mer 
specialiserad betydelse på det inlånande språket än vad de hade på det utlå-
nande. Ett typexempel är den moderna svensk-engelska ”makaroniska” labs-
langens ord ”library”. Det engelska ordet betyder ju ”bibliotek”, och syftar 
vanligen och förnämligen på ett högst konkret bibliotek av den typ som fö-
remålet för festskriften har ägnat sin livsgärning åt, men har också genom 
metaforisk överföring fått betydelsen ”en större population olika nukleinsy-
re- eller peptidfragment, varur man kan plocka enstaka fragment som svarar 
mot de egna experimentella syftena”. På svengelsk makaronlabslang finns 
ingen som helst konkret betydelse av ”library”. Det är enbart populationen 
av nukleinsyre- eller peptidfragment som ordet kan avse. Och vill vi på 
svenska använda översättningslånet ”bibliotek”, så duger inte detta i omodi-
ferad form. Vi måste modifiera det med en förled, och kalla det för ”genbib-
liotek”, eller något i den stilen. 

Linnés text innehåller alltså inte bara observationer, återgivna i berättel-
sens form. Här finns också rudiment till redogörelse för experimentell verk-
samhet. Mycket mer än rudiment är det inte fråga om – det är till exempel 
oklart om han har utfört sina experiment på levande renars fötter (och hur 
isåfall både samer och renar tillåtit detta) eller på löstagna ben från ett dött 
djur – men embryot till den experimentella rapporten finns där. Experimentet 
är alltså gammalt, och var det redan på Linnés tid. Men det är under de se-
naste 150 åren som experimentet fått en så framträdande roll att det har kun-
nat styra normen för hur en naturvetenskaplig text ska se ut.
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Den experimentella rapporten 
Experimentet skiljer sig från observationen genom att det är styrt, så att de 
resultat som följer av experimentet kan stärka eller förkasta en given hypo-
tes. I styrningen ingår att experimentet ska vara kontrollerat. Detta betyder 
inte bara att laboranten ska ha kontroll över vad han eller hon gör sådär i 
största allmänhet. Det innebär att alla störande faktorer som kan inverka på 
resultatet som kan elimineras, också ska elimineras. Och det innebär, vilket i 
praktiken är ännu viktigare, att huvudexperimentet ska kompletteras med 
kontrollexperiment – experiment vars enda syfte är att utesluta oönskade 
tolkningar av huvudexperimentet. För den rena experimentella formen är 
berättelsens fria form olämplig. Experimentets styrda karaktär kräver en mer 
styrd text – den experimentella rapporten. Rapporten ska tala om bakgrunden 
till experimentet i en inledning, ange den hypotes experimentet prövar – ofta 
under rubriken ”Syfte”, ange hur experimenten har utförts – idag vanligen 
under rubriken ”Material och metoder”, relatera exakt vilka experiment som 
utförts och vad dessa har fått för resultat – enligt standardmallen under den 
ganska missvisande rubriken ”Resultat”; det rör sig alltså inte om något torrt 
uppräknande av erhållna data, utan om en berättelse om vad som gjorts och 
vad det har fått för resultat, och slutligen en diskussion, där resultaten sätts i 
perspektiv till tidigare fynd och det allmänna teoriläget.

Till skillnad från en berättelse, som kan vara på en tredjedels sida, eller på 
trehundra sidor, har rapporten en relativt enhetlig längd. Det finns en varia-
tion som beror på experimentens komplexitet, och hur många experiment 
som redovisas i samma rapport, men rapporten har sällan överstigit 20-25 
sidor, och idag – vi kommer till det – är den oftast betydligt kortare än så. 
Det säger sig självt att en text av den längden inte lämpligen låter sig publi-
ceras som ett fristående verk. Den praktiska lösningen blir i stället att samla 
flera sådana rapporter i en volym – antingen i en enstaka ad hoc-volym 
åstadkommen till exempel i samband med ett symposium, eller i en volym i 
en periodiskt utkommande vetenskaplig tidskrift. I båda fallet inträder natur-
ligt ett fenomen som inte på samma sätt låter sig utföras vad gäller monogra-
fipublikationer, nämligen förhandsgranskningen. En tidskrift eller en sym-
posievolym har en redaktör, vars förnämsta uppgift är att se till att de ingå-
ende bidragen håller måttet rent vetenskapligt, och tidskrifter har olika rang. 
En artikel som har publicerats i en prestigefylld tidskrift kan antas per ren 
definition vara av stort vetenskapligt värde. Skillnaden mot monografin är 
uppenbar. En monografi publiceras ju traditionellt utan någon striktare ve-
tenskaplig kvalitetsbedömning, men utsätts i stället för ett intensivt nagelfa-
rande efter att den publicerats. 

Den vetenskapliga rapporten har undergått en påtaglig utveckling under 
1900-talet. För det första har den strömlinjeformats språkmässigt. År 1900 
skrev naturvetenskapsmän vanligen på sitt modersmål. I den mån deras mo-
dersmål var små språk som inte kunde förväntas behärskas av vetenskaps-
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män i andra länder, skrev de på det större europeiska språk som de behärs-
kade bäst, eller på det språk som den största delen av deras målgrupp med 
publikationen hade som modersmål. För att följa med i den internationella 
vetenskapliga litteraturen mer på ett någorlunda täckande sätt, var en forska-
re tvungen att kunna läsa engelska, tyska, franska och spanska, och i vissa 
discipliner skadade det inte att kunna ryska heller. Det första världskriget 
medför i det sammanhanget ingen ändring av sakernas tillstånd. Det gör 
däremot det andra. Om det första världskriget hade inneburit att USA hade 
tagit platsen som världens obestridda ekonomiska stormakt, innebar det 
andra att landet fick en lika dominerande roll inom vetenskapen – i all syn-
nerhet som många europeiska vetenskapsmän av det ena eller andra skälet 
hade flyttat till USA under och strax före kriget, och praktiskt taget undan-
tagslöst stannade kvar där också efter dess slut. Detta innebar att den balans 
mellan de olika större europeiska språken på naturvetenskapens arena som 
det tidiga 1900-talet hade ärvt från det föregående århundradet, bröts, och 
engelskans roll blev så stor att de övriga stora europeiska språkens position 
inte blev stabil, utan snabbt förlorade ytterligare utrymme på engelskans 
bekostnad. 

Engelskan – ett modernt universalspråk och dess 
konsekvenser
Under 1900-talets sista fjärdedel får engelska språket således en precis lika 
totaldominerande roll för i vart fall publikationer inom det biomedicins-
ka/molekylärbiologiska området som latinet hade inom vetenskapen 500 år 
tidigare. Det har alltså uppstått ett nytt vetenskapligt universalspråk. Men 
denna gång inte ett i övrigt dött språk, som traderats vidare just för skriven 
text med lärda anspråk, utan ett högst levande modersmål, med alla de idio-
matiska vändningar och kulturella associationer som är inbyggda i ett sådant. 
Det latin som Linné och hans samtida skrev på när de vände sig till en inter-
nationell publik, var ett språk som i långt mer än tusen år hade saknat en bas 
av modersmålstalare, och som följaktligen – till skillnad från alla naturliga 
språk – primärt var ett skriftspråk, och ett skriftspråk som under större delen 
av denna tid hade anpassats för en roll som internationell lingua franca för 
kyrkliga och/eller lärda meddelanden. Det var alltså i relativt påtaglig grad 
anpassat till just den funktion av vetenskapligt universalspråk som det hade. 

Engelskans situation är helt annorlunda. Den är ett helt naturligt levande 
språk, som dessutom är ovanligt komplicerat i sitt ordförråd till följd av sin 
historiska situation som ”bastardspråk” mellan angelsaxiska och anglo-
normandisk franska. Som alla naturliga språk är det fullt av godtyckliga idi-
om och anspelningar på interna kulturella förhållanden, inklusive på en rik-
haltig litterär tradition. Att lära sig behärska ett sådant levande språk i skrift 
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är väsentligt svårare än att lära sig behärska ett språk som under ettusen år 
bara använts till just det man själv ska använda det till. 

Låt mig ge ett exempel. Det är, för övertydlighetens – och tillgänglighe-
tens – skull inte taget från en vetenskaplig originalrapport, utan från ett pub-
licerat föredrag, men det återspeglar likafullt väl de stilistiska ambitionerna 
också i originalrapporterna för författaren, 1960 års nobelpristagare i medi-
cin, sir Peter Medawar (Medawar, 1959): 

It is a profound truth […] that Nature does not know best; that genetical evo-
lution, if we choose to look at it liverishly instead of with fatuous good hu-
mour, is a story of waste, makeshift, compromise and blunder. […] 

For example: vertebrate animals evolved into the possession of immunologi-
cal defenses long before the coming of the mammals. Mammals are vivipar-
ous: the young are nourished for some time within the mother: and this (in 
some ways) admirable device raised for the first time in evolution the possi-
bility that the mother might react immunologically upon her unborn children 
– might treat them as foreign bodies or foreign grafts. The haemolytic disease 
that occurs in about one new-born child in 150 is an error of judgment of just 
this kind: it is, in effect, an immunological repudiation of her unborn child. 
Thus the existence of immunological reactions has not been fully reconciled 
with viviparity; and this is a blunder – the kind of blunder which, in human 
affairs, calls for a question in the House, or even a strongly worded letter to 
The Times.

I texten vänder sig författaren till ett akademiskt naturvetenskapligt och all-
mänbiologiskt skolat auditorium, men förutsätter inga specialiserade insikter 
i den egna forskningsdisciplinen, transplantationsimmunologin. Däremot är 
det uppenbart att han förutsätter åtskilligt annat. Till exempel ett synnerligen 
rejält passivt engelskt ordförråd, som inte har det minsta med facknomenkla-
tur att göra. Vad betyder liverishly och fatuous, till exempel? (Också en mo-
dersmålstalare kan känna sig högst ursäktad för att inte känna igen liverishly
– som Medawar uppenbarligen använder i betydelsen med/på dåligt humör.
Det gör inte heller den engelska stavningskontroll som övervakar mitt text-
skrivande just nu.) Men Medawar nöjer sig inte bara med ovanliga ord ur 
allmänspråket. Han släpar också in kulturella anspelningar som förutsätter 
påtaglig kunskap om hur just det brittiska samhället är ordnat. Han förutsät-
ter inte bara att auditoriet självklart ska veta vilket det enda hus är som kan 
stavas med stor bokstav, utan också att de har insikt om att en question in the 
House är det brittiska underhusets motsvarighet till en enkel fråga till en 
minister i den svenska riksdagen. Vidare förutsätter han att de ska ha klart 
för sig de fulla nyanserna av den centrala roll i brittiskt offentligt liv som just 
insändarspalten i The Times spelar. Det är ett fullt naturligt förhållningssätt 
för den som, likt Medawar, skolats in i den äldre traditionen att envar veten-
skapsman som talar ett större språk, skriver på sitt modersmål. 
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Men en text som Medawars ovan kan vara svår nog att begripa för en 
icke-modersmålstalare utan särskild förtrogenhet med engelskt språk och 
brittisk kultur. Och, viktigare ändå: den är komplett omöjlig att åstadkomma
för en icke-modersmålstalare som inte har ägnat sitt yrkesliv åt att tillägna 
sig det engelska språket och kulturen – vilket naturvetenskapsmän per defi-
nition inte har. Många av de förändringar – som i stilistiskt hänseende bara 
kan kallas för förflackningar – som den vetenskapliga rapporten undergick 
under nittonhundratalets andra hälft kan förklaras som anpassningar till att 
de nu i stor utsträckning skulle skrivas på andra språk än författarens mo-
dersmål. För vetenskapsmän med stilistiska ambitioner återstår idag i princip 
bara populärvetenskapen, som ju på ett helt annat sätt vänder sig till den 
egna språkkretsen. 

Vilka är då dessa förändringar? För det första har texten krympt i förhål-
lande till mängden data. För det andra har utrymmet för stilistiska improvisa-
tioner krympt, och andelen standardformuleringar har ökat kraftigt. För det 
tredje finns det betydligt mer pedagogiskt avancerade illustrationer till ve-
tenskapliga artiklar nu, och många läsare förutsätter att man kan tillägna sig 
hela artikelns budskap uteslutande genom att titta på figurerna och läsa figur-
texterna. Artikeln har fått mindre karaktär av personligt utformad text, och 
mer karaktär av ifyllt formulär. Samtliga dessa förändringar är en naturlig 
anpassning till en situation där en stor del av texterna skrivs av personer som 
inte har engelska som modersmål, och en stor del av läsarna heller inte har 
det. Men åtminstone de två första är också naturliga anpassningar till något 
annat – den ökande konkurrensen. Peter Medawar kunde på 1940- och 1950-
talet utan dåligt samvete ta ett antal månader på sig att formulera ihop sina 
artiklar efter experimentens färdigställande. Den naturvetenskapsman som 
gör det idag löper en väsentlig risk att någon annan – kanske till och med 
flera andra – hinner före med att publicera upptäckten, och således får veten-
skaplig prioritet. Ju mer standardformuleringar och ”måla efter siffror” det 
ingår i artikelskrivandet, dess snabbare kan artikeln naturligtvis framställas – 
också för en modersmålstalare. 

En ytterligare utveckling under 1900-talet var det ökade antalet medför-
fattarnamn. I början av 1900-talet var det normala att en forskare var ensam 
författare av sina publikationer, även om det för ingen del var okänt med 
flera författare på en och samma publikation. I takt med att den naturveten-
skapliga forskningen började utföras i forskningsgrupper, snarare än av en-
skilda forskare, ökade antalet namn på publikationerna. Det var heller inte 
bara en funktion att forskningsgrupperna blev större, utan också av att attity-
derna till vad som var publiceringsvärda bidrag ändrades. Fram till ungefär 
mitten på 1970-talet var det i Sverige inte självklart att handledaren hade 
automatisk författarplats på sina doktoranders artiklar. I den alltmer hård-
nande meriteringskonkurrensen kunde dock inga handledare längre, som det 
började ses som, ”skänka bort” publikationer – även om deras mest substan-
tiella bidrag till publikationen hade varit att författa den anslagsansökan som 
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finansierade arbetet. Andelen artiklar som har kommit till som ett led i ett 
samarbete mellan flera olika forskargrupper har också ökat. Och eftersom 
alltså, som ett absolut minimum, det ska vara minst en praktiskt arbetande 
”pipetthållare” och en gruppchef med från varje grupp på varje publikation, 
så är det mycket vanligt med ett halvdussin, och alls inte ovanligt med ett 
dussin, olika författare till ”normala” vetenskapliga arbeten inom det biome-
dicinska/molekylärbiologiska området. Det säger sig självt att bara ett litet 
fåtal av dessa kan ha haft något nämnvärt med själva textens framställande 
att skaffa. Men i och med att texten framställs på ett så pass standardiserat 
sätt, räcker det strängt taget med att alla är överens om slutsatserna – den ena 
skulle ha åstadkommit väsentligen samma text som den andra. 

Storskalighet, rådata och databaser 
Det har alltså skett en långsam ökning av antalet medförfattare till naturve-
tenskapliga publikationer under 1900-talet. Men under 2000-talet har det 
skett ett kvantsprång. Molekylärbiologin har fått en storskalig metodarsenal, 
som till exempel möjliggör sekvensbestämmningar av också komplicerade 
organismers hela arvsmassa. Men dessa storskaliga projekt behöver långt 
fler medarbetare än någonsin tidigare i biologins historia – lika många som 
till exempel partikelfysiken eller astrofysiken, med sitt beroende av extremt 
dyrbar apparatur. För genomprojektens del är apparaturen billig om vi jäm-
för med partikelfysik – även om den är dyr jämfört med mer traditionell 
molekylärbiologi. Däremot behövs ett stort antal tekniskt väl kvalificerade 
par händer, som gör precis som de blir tillsagda. Nedan visas titeln och för-
fattarlistan till publikationen av en (väsentligen) komplett genomkarta för 
musens arvsmassa (Gregory et al, 2002): 
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Om jag har räknat rätt, är det 86 författarnamn som trängs på titelsidan. Det 
är naturligtvis en omöjlighet att ens en tiondel av dem har haft något med 
textens färdigställande att göra. Vad jag kan förstå, kan det överhuvudtaget 
inte röra sig om något självständigt vetenskapligt arbete för de allra flesta av 
de inblandande, utan avancerat tekniskt arbete av den typ som normalt utförs 
av en kvalificerad biomedicinsk analytiker – som traditionellt inte står som 
medförfattare på publikationer. 

Men den typen av arbeten representerar inte bara ett kvantsprång när det 
gäller antalet personer på listan över medförfattare. De visar också på en 
annan modern tendens i molekylärbiologiskt publicerande: Resultaten finns 
inte längre i publikationen – i vart fall inte i användbar form. Den ytterst 
komplicerade genetiska karta med 17 000 genetiska markörer som är det 
vetenskapliga resultatet av det publicerade arbetet finns visserligen återgiven 
i en figur i arbetet, men i så liten skala att de enskilda markörerna överhu-
vudtaget inte syns. Det är inte någon genetisk karta som figuren visar, bara 
en praktiskt fullkomligt oanvändbar bild av en genetisk karta. Användbar 
blir kartan först om man konsulterar den som en databas tillgänglig via web-
ben. Detta är ingenting som har kommit först nu, med de storskaliga konsor-
tiepublikationerna – det är mer än 15 år sedan de vetenskapliga tidskrifterna 
tyckte att det var tillräckligt intressant att publicera långa DNA-sekvenser 
för gener i tryck bas för bas – men det är först med dessa som vi har fått en 
typ av experimentell verksamhet vars resultat överhuvudtaget inte går att 
publicera i tryckt form. Det är inte meningsfullt att skriva ut alla de kanske 
tre miljarderna DNA-baspar i den kompletta sekvensen av ett däggdjurs 
arvsmassa – alldeles bortsett från att det skulle ta upp någonting i stil med 
350 000 trycksidor, eller i runda slängar 20 hyllmeter, om man försökte – 
eftersom en sekvens av den storleken bara är hanterbar i en sökbar databas, 
och totalt värdelös som tryckt text. Den tryckta publikationen – allt mer ofta 
även den tillgängliggjord via webben – redovisar inte längre de vetenskapli-
ga resultaten. Den gör en sammanfattning av de – vanligen rätt begränsade – 
slutsatser som det i princip deskriptiva sekvenserandet eller kartläggandet 
har föranlett, och utgör i övrigt snarast en annons, vars huvudsakliga funk-
tion är att tala om att de resultat det handlar om nu finns upplagda på den ena 
eller andra webbtillgängliga databasen. 

Den naturvetenskapliga texten har alltså vandrat från att vara en fri berät-
telse om observationer, till en strukturerad rapport om resultatet av kontrolle-
rade experiment, med tiden med mer och mer karaktär av ifyllt formulär, till 
att nu kunna vara en annons för att resultaten – åter precis lika deskriptiva 
som för 250 år sedan – nu är färdiga, och kan sökas i en annan medieform. 
Det kan ifrågasättas om själva textpublikationen överhuvudtaget längre har 
något annat syfte än den rena akademiska meriteringens för den här typen av 
forskning. Tillgänglighetsmässigt skulle det fungera precis lika bra med ett 
massmail till alla intresserade med uppgiften att sekvensen eller kartan nu 
var klar, och en länk till den databas där den kunde sökas. Det kan verka som 
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om åtminstone molekylärbiologin är på väg att avskaffa den vetenskapliga 
texten, till förmån för annoterade och sökbara rådata. 

En avstickare till människans utveckling 
Men det är vanskligt att extrapolera i tangentens riktning. Dagens deskriptiva 
insamlande av DNA-sekvenser eller uttrycksmönster för RNA eller protein 
är med nödvändighet en övergående fas i det vetenskapliga arbetet. Så fort 
det deskriptiva arbetet är avklarat, och sekvensen eller uttrycksmönstret har 
samlats i sin databas, kan andra forskare använda dessa data till att åter prö-
va sina hypoteser. Och hypoteser och deras prövning går inte att redogöra för 
i den sökbara databasens form. Vi tänker i ord, och i ord måste vi också re-
dovisa våra hypoteser, och resultatet av våra prövningar av dem. Den natur-
vetenskapliga texten är inte död – inte ens döende, bara för att resultatet av 
en viss typ av storskaliga deskriptiva arbeten inte kan redovisas i den tryckta 
textens form. Det kan så vara att tiden då naturvetenskapliga publikationer 
helt slutar att distribueras på papper är rätt nära. Men den webbdistribution 
som ersätter är i princip bara ett snabbare och mindre kostsamt sätt att distri-
buera samma publikation på – plus några ytterligare praktiska finesser som 
länkade referenser, som gör att man tar sig med ett eller två klick till den 
publikation som refereras. Naturvetarna lär få sysselsätta sig med texter, på 
det ena eller andra sättet, under all den tid framöver som överhuvudtaget kan 
överblickas.

För att illustrera att den utveckling av ”textens bortvittrande” som jag 
apostroferat ovan inte är generell, för att illustrera att hypotesbyggandet le-
ver och frodas i biologin också i de storskaliga ”omiska” projektens dagar, 
men också för att jag tycker att frågeställningen är så rolig och spännande, 
har jag valt att avsluta med en redogörelse för just en hypotes ur min egen 
forskning. Det är en hypotes om vilka evolutionära drivkrafter som har 
åstadkommit det permanenta kvinnobröstet. Den skiljer sig från andra hypo-
teser genom att utgå från hur kvinnobröst faktiskt ser ut i olika livsfaser, 
snarare än från våra kulturellt betingade uppfattningar om hur de borde se ut: 

Är det mänskliga bröstet en moderskapsmarkör? Befintliga hypoteser och 
deras svagheter 
Det mänskliga kvinnobröstet är unikt bland däggdjuren på så sätt att det är 
permanent från och med puberteten. Detta är i sig självt en stark indikation 
på att det uppfyller andra funktioner än bara den allmänna däggdjursfunktio-
nen att innefatta en mjölkproducerande bröstkörtel vid amning. De flesta 
hypoteser som framlagts för att förklara kvinnobröstets uppkomst har utgått 
från någon form av sexuell signal. Barber (1995) anger tre evolutionära an-
ledningar till detta:  
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1. Bröst förefaller orsaka en betydande mekanisk kostnad,  
2. de uppvisar en betydande individuell variation inom populationen 

och
3. inga försök att förklara uppkomsten av permanenta kvinnobröst i 

termer av naturlig selektion har visat sig ens tillnärmelsevis tillfreds-
ställande.

Till detta kan tilläggas att åtskilliga högst olika mänskliga kulturer, bland 
dem vår egen, uppenbarligen betraktar bröst som sexuella signaler (Ford & 
Beach, 1951). 

Ingen av de föreslagna teorierna om kvinnobröstets sexuella funktion har 
varit fullt tillfredsställande. Tanken att kvinnobröstet skulle utgöra en ”he-
derlig signal” för underhudsfett och således antingen för fruktsamhet (Gal-
lup, 1982) eller för god förmåga att överleva svält (Cant, 1981) förefaller rätt 
överflödig, eftersom underhudsfett signaleras ännu tydligare genom kvoten 
mellan midjevidd och höftvidd, som är en universell markör för åtråvärdhet i 
mänskliga kulturer (Ford & Beach, 1951, Halliday, 1980). Hypotesen att det 
evolutionära syftet med kvinnobröstet är att låta mannen sväva i osäkerhet 
om huruvida kvinnan är gravid eller ej (Smith, 1984) har för det första pro-
blemet att förklara hur draget uppkommit, eftersom det i förstone måste ha 
selekterats emot, då de första kvinnorna med detta drag skulle ha betraktats 
som gravida, och därmed ointressanta för parning. För det andra kan det 
diskuteras hur bra permanenta bröst skulle vara till detta, eftersom bröst hos 
andra däggdjur typiskt uppkommer relativt sent under graviditeten, vid en 
tidpunkt då det rimligen redan borde vara möjligt att identifiera en tvåbent 
gravid varelse genom det ökade midjeomfånget. Andra hypoteser, som att 
det förstorade kvinnobröstet skulle tjäna som handtag för spädbarnet att 
klänga sig fast vid under amningen (Morgan, 1972), att det skulle lura man-
nen att tro att dess bärare skulle ha en hög produktionskapacitet för bröst-
mjölk (Low, 1987) eller att det skulle imitera skinkor efter att tvåbent gång 
uppkom (Morris, 1967) har ännu mer uppenbara svagheter. 

Dagens bröstideal är kulturellt betingat 
Det finns i vår västerländska kultur en tydlig preferens för fasta bröst av en 
ungdomlig typ, och samma preferens kan ses i en hel del andra kulturer 
(Ford & Beach, 1951). Denna preferens är helt rimlig i varje samhälle som 
överför egendom över generationerna i enlighet med patrilinjär härstamning. 
Så snart som egendom överförs mellan generationer på det viset, blir styv-
barn med gemensam mor ett otyg som ska undvikas, och den kvinnliga sex-
ualiteten i största allmänhet är starkt reglerad (Halliday, 1980). Ett självklart 
sätt att undvika sådana styvbarn är att föredra kvinnor utan sexuella erfaren-
heter som äktenskapspartners. Med en sådan preferens blir det närmast 
oundvikligt att föredra det fasta tonårsbröstet. Om vi vill försöka destillera ut 
en biologiskt grundad bröstpreferens genom tvärkulturella studier, bör alltså 



168 

alla kulturer som helt eller devis överför egendom genom patrilinjär här-
stamning elimineras för att undvika kulturell bias, eftersom överföring av 
egendom mellan generationerna, likgiltigt längs med vilka linjer, med säker-
het kan antas ha spelat en obefintlig roll under de perioder av människans 
historia då selektionen formade våra sexuella preferenser. 

Tonårsbröstidealet i vår kultur också lett till att detta har använts som 
”standardbröstet” i anatomiska läroböcker. Till och med i illustrerade be-
skrivningar av förändringar av bröstets storlek och form i olika livsfaser 
(Gallup, 1982) avritas formen på bröst under graviditet och amning mycket 
lik tonårsbröstet, och det är bara i en liten försiktig not inom parentes som 
författaren informerar att ”breast shapes more ’droopy’ for many women”. 

Verkliga bröst ser inte ut som vårt kulturella ideal 
Emellertid är det en generell observation i kulturer där bröst normalt är blot-
tade, att det sker en dramatisk förändring i bröstens form efter den första 
graviditeten och amningen (se, bland andra, Dettwyler, 1995). En typisk 
observation är Tobias (1957) av kvinnor från sanfolk i Kalahariöknen, som 
noterar att unga sankvinnors bröst blir förlängda och slappa efter den första 
graviditeten, och visar flera bilder på unga san-mödrar med långa uttöjda 
bröst, där bröstvårtorna pekar nedåt. Vi kan således ganska säkert anta att 
dagens västliga idealform för bröst i det mänskliga naturtillståndet bara före-
låg under ett kort tidsintervall mellan bröstets utvecklingsfas, vilken under 
moderna västliga betingelser tar runt fyra år (Short, 1976) och den första 
graviditeten. Därefter förlängdes och förslappades bröstet, och fick en bröst-
vårta som pekade mer eller mindre nedåt. Denna bröstform, en smula accen-
tuerad för varje ytterligare graviditet, förelåg sedan för den återstående delen 
av kvinnans reproduktiva liv. 

Således kan bröst under människans ursprungliga levnadsvillkor antas ha 
varit växande adolescenta bröst i ungefär fyra år, fullbildade ”jungfruliga” 
bröst i ett par år, och sedan långa, hängande bröst för resten av livet – varav 
den reproduktiva fasen varade cirka 25 år fram till menopausen. Det har i 
stort sett alltid antagits att de är formen på de fullbildade, ”jungfruliga” brös-
ten som har selekterats fram, och inte de långa, hängande bröst som har före-
legat under den helt dominerande delen av kvinnans reproduktiva liv. Detta 
är ett ytterst riskfyllt antagande, som väsentligen enbart grundar sig på da-
gens – uppenbart kulturbetingade – bröstideal. 

Kvinnobröst förefaller vara snarast konstruerade för att hänga 
När de inte är i laktationsfas, eller strax före denna, består mänskliga bröst 
huvudsakligen av fett, med ytterst måttliga mängder bindväv insprängd. Från 
en rent biostrukturell synvinkel är denna sammansättning påfallande illa 
ägnad att återfå sin form efter en cykel av utvidgning och krympning – så 
som sker under graviditet, amning och avvänjning. I princip varje annan 
biologiskt tänkbar konstruktion av kvinnobröstet hade givit det en bättre 
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strukturell hållfasthet. Att bröst hänger ner mot kroppen efter graviditet och 
amning är alltså inte bara ett observerbart anatomiskt fenomen, det är dess-
utom en snarast oundviklig konsekvens av deras sammansättning. Det är 
som om de faktiskt vore designade för att hänga hos mödrar som fött barn. 
Finns det något selektivt tryck som kan ha lett till en sådan design? 

Hur ska man se både ung och erfaren ut? 
Ett gemensamt drag för i stort sett alla andra fysiska sekundära könskarakte-
risktika hos kvinnor är att de är neotena, det vill säga leder till att kvinnor ser 
yngre eller barnsligare ut än män (Barber, 1995). Den relativa hårlösheten på 
större delen av kroppen, ljusare pigmentering, mindre fötter och händer i 
relation till kroppslängden, och kraftigare fettansättning i kinderna är sådana 
drag. Förekomsten av dessa kan förklaras på två sätt, som inte nödvändigtvis 
utesluter varandra. Antingen har ungdomlighet i sig ett reproduktivt värde 
(Barber, 1995). Den mänskliga menopausen demonstrerar tydligt ett repro-
duktivt värde av relativ ungdom hos kvinnor. Alternativt finns de barnsliga 
dragen där för att betinga en långvarig resursinvestering från barnets far i 
kvinnan, som ju, i och med att mänskliga spädbarn är så hjälplösa, i stor 
utsträckning har haft händerna upptagna av spädbarnet under stor del av dess 
första år, med allt vad detta innebär av handikapp för eget födoanskaffande, 
som också riskerar att drabba barnet. Oavsett vilken av dessa hypoteser som 
är korrekt, eller om båda skulle vara det, är det tydligt att selektion har 
åstadkommit ett barnsligt ungdomligt utseende hos kvinnor, som inte åter-
finns hos våra närmaste artsläktingar. Hos dessa, som saknar menopaus, ger 
ålder, så länge den inte leder till uppenbar årbräckthet, sexuell status hos 
honor (Goodall, 1986). Den rimligaste förklaringen till detta är att mödra-
skap hos dessa arter är så pass komplicerat att tidigare mödraerfarenhet ger 
avkomman en påtaglig ökning av fitness. Och det mänskliga spädbarnet är 
påtagligt mycket mer hjälplöst än schimpans- eller gorillaspädbarn. Vilken 
fördel erfarenhet än kan ge mödrar i våra närstående arter, borde den ha varit 
åtminstone lika stor, rimligen större, för kvinnor i människans biologiska 
naturtillstånd. Likafullt är kvinnor alltså selekterade för att se ungdomliga ut, 
inte för att se gamla ut. Kan det finnas någon visuell signal som kan markera 
för erfarna mödrar, och som samtidigt kan användas på ett i övrigt ungdom-
ligt utseende? Syntes – allt stämmer om det är hängbrösten som har selekte-
rats

Det finns alltså svagheter med alla hittillsvarande hypoteser för hur kvin-
nobröstet selekteras fram. Dessa hypoteser förutsätter generellt att det rådan-
de bröstidealet är det som har selekterats fram, trots att det är högst sannolikt 
att detta ideal har betingats kulturellt långt senare än vår artbildning. Vidare 
kan kvinnobröstet under selektiva betingelser förväntats ha en utdragen, 
hängande form, påtagligt skild från dess form före den första graviditeten, 
under den förkrossande majoriteten av sitt reproduktiva liv. Denna föränd-
ring av bröstets form är i princip självklart förutsebar från bröstets strukturel-
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la uppbyggnad. Kvinnor har selekterats för ett ungdomligt utseende, medan 
ålder hos våra syskonarter ger sexuell status – rimligen för att erfarenhet av 
moderskap ökar fitness för honans ungar. Slutligen finns det ingen anledning 
att tro att erfarenheten av moderskap skulle ha varit mindre viktig för männi-
skor än för schimpanser och gorillor i naturtillståndet. 

Samtliga iakttagelser i stycket ovan låter sig förklaras om man antar att 
det permanenta kvinnobröstet hos människan selekterats fram för att ge en 
markör för erfarenhet av rollen som spädbarnsmor, och att den form som 
selektionen verkade på, var den erfarna moderns långa hängbröst, och inte 
dagens kulturellt betingade bröstideal, som i stället bara utgjorde ett nödvän-
digt förstadium till hängbrösten. Enligt en sådan hypotes skulle kvinnobrös-
tet vara en sexuellt selekterad ”hederlig signal” – men inte för någon form av 
goda gener, utan för tidigare erfarenhet av att framföda och livnära ett barn. 

En god hypotes ska kunna valideras. På vilket sätt skulle hypotesen att det 
är hängbrösten som selekterats fram av evolutionen kunna valideras genom 
observationer eller experiment, när dagens preferenser med all sannolikhet är 
kraftigt influerade av kulturella ideal? En typ av experiment som har möjlig-
het att urskilja biologiska preferenser från kulturella är sådana där man kon-
trasterar en i ord uttalad preferens med en fysiologiskt observerbar – till ex-
empel med genom att observera genomblödningen i vissa hjärncentra med 
magnetkamera. Kroppsformer som i ord beskrivs som mindre attraktiva, men 
som likafullt ger en kraftig fysiologisk respons, kan förväntas vara utsatta för 
biologiskt grundade preferenser. Sådana experiment är under planläggnings-
stadiet. Men innan data från sådana studier kommer in, finns det en annan 
typ av mer anekdotiska data som kan användas. Ett av kännetecknen för den 
helt samtida kulturen är benägenheten att omtala och diskutera också ytterst 
personliga förhållanden på Internet, i för utomstående sökbar form. I svenska 
internetmedier har det under de senaste åren funnits diskussionstrådar om 
hängbröst både på Familjeliv, Passagen och Flashback, tre av de största 
svenska internetforumen – med ganska olika profil. I dessa trådar framträder, 
förutom ett rätt stort antal män som säger sig föredra hängbröst framför fasta 
bröst, flera kvinnor med uppgiften att deras män uppskattar de hängbröst de 
har fått efter graviditet och amning mer än de tidigare, fastare, brösten. Om 
männen bara hade sagt att de hade uppskattat de nya, längre och slappare 
brösten lika mycket som de gamla, hade det varit lätt att tolka det uteslutande 
som ett sätt att smickra partnern för att bygga upp hennes utseendemässiga 
självförtroende. Men om de faktiskt säger att de uppskattar den nya bröst-
formen mer än den tidigare, ger det anledning till att fundera på om det möj-
ligen faktiskt kan vara så att en gammal biologiskt grundad preferens har 
lyckats bryta igenom den kulturella ytan hos ett inte helt obetydligt antal 
män.
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