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Förord 

Den tionde april 2019 fyllde Göran Bolin 60 år. Vänner och kollegor inom 
medie- och kommunikationsvetenskapen i Sverige och utomlands tog till-
fället i akt och förärade honom denna bok. Bokens titel – Fritt från fältet – 
anspelar dels på det faktum att vi formulerar oss utifrån positioner på medie-
vetenskapens fält, ett fält i vilket Göran är en centralgestalt. Men titeln an-
spelar också på ett viktigt tema i Görans forskning och i flera av bidragen i 
den här boken. Fält är nämligen ett centralt begrepp i den franska kultur-
sociologen Pierre Bourdieus teorier, i relation till vilka en stor del av Görans 
forskargärning formulerats. Friheten under vilken bidragen i den här boken 
har formulerats möjliggörs av bokens genre, vilken inte är underställd samma 
strikta regler som forskningspublikationer i allmänhet och tillåter en bland-
ning av det vetenskapliga och det personliga. 

Göran tillhör den generation av svenska medieforskare som kom efter 
”pionjärgenerationen” på 1970- och 80-talen. I grunden utbildad i ämnet film-
vetenskap disputerade han år 1998, som en av de första inom ämnet medie- 
och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Avhandlingen 
hette Filmbytare: videovåld, kulturell produktion och unga män. Redan i 
denna första stora studie etablerades flera av de teman som Göran arbetat 
med sedan dess: relationen mellan mediebruk och medieproduktion, offent-
lighet, makt och generation.  

I den generation av medievetare som Göran tillhör, som kan kallas för den 
”konsoliderande” generationen, blev en viktig uppgift att bygga upp och be-
fästa ämnet medie- och kommunikationsvetenskap inom den högre utbild-
ningen i Sverige. I detta arbete har Göran varit en central person, som orga-
nisatör, nätverkare, redaktör, handledare, lärare och forskare. Från slutet av 
1990-talet var Göran en av dem som fick förmånen att från grunden bygga 
en helt ny medievetenskaplig avdelning vid den då nystartade Södertörns 
högskola i Flemingsberg utanför Stockholm. Ämnet på Södertörn har präg-
lats av betydande inslag av humaniora samt kulturkritiska och historiska 
perspektiv, som anlagts för att förstå det nuvarande och framväxande medie-
landskapets dynamik. Den anda som Göran förkroppsligar – frihetlig, demo-
kratisk, nyfiken, kollegial och i bästa bemärkelse ”entreprenöriell” – präglar 
alltjämt institutionen. Det stora intresse och djupa engagemang som Göran 



 

 

haft för att odla internationella kontakter och samarbeten har vidare bidragit 
till att göra MKV på Södertörns högskola till en dynamisk forskningsmiljö. 

Bidragen i festskriften tar upp en rad olika teman och ämnen som på olika 
sätt anknyter till Görans gärning: texter om mediegenerationer, medialiser-
ing, makt, fält och kulturell produktion återfinns i boken och vår förhopp-
ning är att den återger något av den spännvidd som finns i dagens medie-
vetenskapliga forskning. Vi hoppas också att bokens kapitel i någon mening 
fångar den slags medievetenskap som vi uppfattar att Göran står för: en 
medievetenskap som kombinerar samhällsvetenskapliga och humanistiska 
traditioner, en empirisk, kritisk forskning som närmar sig tidens stora frågor 
med ett historiskt grundat och teoretiskt välinformerat perspektiv. 

Stockholm, april 2019 
Peter Jakobsson & Fredrik Stiernstedt  
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Vad jag lärt mig under 38 år inom akademin  

HANS STRAND 

När man fyllt 60 finns det skäl att stanna upp och reflektera lite över sitt 
yrkesliv, om man inte redan har gjort det. Själv är jag nu – när jag skriver 
detta – 68 och pensionär sedan sex år, så det är hög tid. Det finns naturligtvis 
mycket att reflektera över, så en begränsning är nödvändig. I det här bok-
kapitlet har jag valt att fokusera på de kompetenser och intellektuella redskap 
som jag tillägnat mig under mitt akademiska yrkesliv och syftet är alltså att 
försöka synliggöra (några av) dessa. Kapitlet knyter an till ett av mina tidigare 
projekt, nämligen Medierande redskap i vetenskapliga texter: hur kunskap 
byggs och förmedlas inom olika akademiska discipliner (se Strand 2006 för en 
kortfattad projektpresentation).1  

Som forskare ingår man i en eller flera diskursgemenskaper, alla med sina 
speciella sätt att kommunicera och hantera kunskap på (se avsnittet Kom-
petenser och redskap nedan där en utförligare beskrivning av begreppet ges). 
Det som jag här kallar kompetenser och redskap är därför inte något generellt 
– i alla fall kan man inte ta detta för givet. Det innebär att de verktyg och 
förmågor som jag presenterar här endast eller i första hand är giltiga och 
gångbara inom de ämnen och diskursgemenskaper där jag har varit verksam 
och där min inskolning till forskare har skett. Därför är det motiverat med en 
tillbakablick på min akademiska bakgrund med tonvikt på de miljöer och 
kommunikativa sammanhang som jag har varit en del av. 

En tillbakablick  

1975 börjar jag som doktorand vid Institutionen för nordiska språk i Stock-
holm, och året efter är jag någorlunda klar över vad jag vill inrikta mitt 
avhandlingsarbete på.2 Disputerar gör jag sedan våren 1984 på avhandlingen 
Nusvenskt tidningsspråk. Kvantitativa studier av reportage i morgon-, kvälls- 
och veckopress (Strand 1984). Min inriktning var alltså på språkbruk och 
modern svenska, närmare bestämt massmediespråk. Denna inriktning var 

— 
1 Se även min profilsida på SU-webben: https://www.su.se/profiles/hstrand-1.184016. Där 
finns fler referenser till projektet liksom en länk till publikationsdatabasen DiVA. 
2 Den som satte mig på detta spår var min första handledare, Sten Malmström, som hade 
litterär stilistik som sin specialitet. Han gick dock bort tre år senare (1979). 
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jag inte ensam om vid institutionen. Min handledare, Margareta Westman, 
hade t ex skrivit en avhandling om bruksprosa som också var kvantitativt 
inriktad (Westman 1974). Förebilder fanns alltså. (Nordiska språk kan som 
bekant annars också handla om t ex runor, språkhistoria, grammatik, dialek-
ter, ortnamn m m.) 

Att det tog sin lilla tid (ca nio år) beror både på att det stundtals var motigt 
och på att jag ägnade mig åt annat: dels arbetade jag halvtid som amanuens 
vid institutionen, dels var jag med och startade Centrum för masskommuni-
kationsforskning 1980 (se vidare nedan). Som amanuens ägnade jag mig åt 
lite av varje (administration, undervisning osv), och på det viset fick jag både 
en mängd personliga kontakter och en hyfsad inblick i en institutions olika 
verksamheter. Ganska tidigt började jag t ex att läsa kollegors manusutkast 
för att ge synpunkter. 

Att avhandlingsarbetet tog tid och var mödosamt kan emellertid också 
förklaras med att jag saknade rutin och erfarenhet av att genomföra ett så 
pass omfattande projekt. Avhandlingsskrivande innebär ju både forskning 
och (i mitt fall) monografiskrivande, det senare dessutom något som jag (och 
många andra doktorander) inte övat på tidigare. Nämnas bör också att dok-
torandutbildningen på den tiden var långt ifrån lika uppstyrd som den är 
idag, dvs som doktorand var man i hög grad utlämnad åt sig själv och fick 
göra sina egna misstag. Dessutom var kontakten med andra doktorander 
tämligen begränsad; dem träffade man framför allt på kurser och seminarier 
men för övrigt inte särskilt ofta. Å andra sidan hade jag nog det ändå ganska 
väl förspänt eftersom jag ju arbetade deltid på Institutionen för nordiska 
språk och senare även på Centrum för masskommunikationsforskning, vilket 
innebar att jag hade tillgång till kvalificerade kollegor och läsare. 

1980 börjar jag arbeta deltid på Centrum för masskommunikations-
forskning som jag var med om att starta tillsammans med Kjell Nowak, som 
hade en forskartjänst vid HSFR med inriktning mot masskommunikations-
forskning, Gunnar Andrén, som var filosof, och Cecilia von Feilitzen, som 
var sociolog och arbetade på Publik- och programforskningsavdelningen på 
Sveriges radio.3  

Vi satte genast igång med att anordna seminarier m m och att söka forsk-
ningsmedel. Redan 1981 fick vi bidrag av Riksbankens Jubileumsfond till vårt 
första delprojekt inom det forskningsprogram, Televisionens idévärld, som vi 
skisserat. Det första delprojektet, som var gemensamt, hette Befolkningsstruk-
turen i TV, och var tänkt att utgöra grunden för ett antal olika delprojekt som 

— 
3 Cecilia von Feilitzen avled den 18 december 2018. 
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var och en av oss fyra sedan skulle driva, och så blev det också. Genom de 
olika projektmedlen kunde vi också knyta till oss flera andra personer som 
fick anställning som forskningsassistenter; flera av dessa har sedan också 
gjort akademisk karriär och återfinns nu bland annat vid Stockholms univer-
sitet och på Södertörns högskola. 

Ytterligare ett steg i centrets utveckling inträffade 1986. Då valde nämligen 
Johan Fornäs, som hade en forskartjänst vid HSFR med inriktning på ung-
domskulturforskning, att förlägga sin verksamhet till centret. Därmed drog 
han i sin tur till sig flera yngre forskare med intresse för populär- och ung-
domskultur. En av dessa var Göran Bolin. Projektmedel söktes och erhölls, 
och på så sätt utvecklades och breddades centrets verksamhet ytterligare. 
Även flera av denna ”andra våg” av yngre forskare har sedermera gått vidare 
och gjort akademisk karriär; Göran Bolin är här ett bra exempel. 

Resten är, som man säger, historia. 1989 bildas Institutionen (numera 
Enheten) för journalistik, medier och kommunikation (JMK) genom att då-
varande Journalisthögskolan och centret slås samman. Centret upphör då 
formellt sett men finns fortfarande kvar i sina lokaler i Frescati. Det förtjänar 
också att nämnas att Medie- och kommunikationsvetenskap blir ett eget äm-
ne vid Stockholms universitet 1990/91. (Beteckningarna massmedie- och 
masskommunikationsforskning är alltså då övergivna.) 1993 flyttar ”centret” 
(dvs personalen i Frescati) till Garnisonen på Karlavägen, vilket medför att 
hela institutionen blir samlad där. Detta innebär bland annat att ”centrets” 
onsdagsmöten (med efterföljande lunch på Lantis) upphör – en aktivitet som 
pågått sedan 1980 – och därmed går centret definitivt i graven. (Det sista pro-
tokollet är daterat 15/12 1993 och skrevs av Staffan Ericson.)  

Tiden vid Centrum för masskommunikationsforskning har varit viktig – 
både i mitt liv och i min utveckling som forskare. Här lärde jag mig bland annat 
hur man gör innehållsanalyser och hur man söker – och erhåller – forsknings-
medel. Det var också mycket givande att få arbeta i en tvärvetenskapligt sam-
mansatt forskargrupp med allt vad det innebar av t ex nya perspektiv och 
breddade ämneskunskaper. Jag lärde mig dessutom mycket om hur man driver 
forskningsprojekt. Vidare skrev vi artiklar tillsammans och läste varandras 
manusutkast. Även rent sociala aktiviteter förekom. Under en period hade vi 
t ex en kör, och en gång var det faktiskt nära att vi skulle bli dirigerade av själv-
aste Eric Ericson (det blev dock inte av – som tur var antagligen).  

Också tiden vid JMK efter flytten till Garnisonen har varit viktig. Då ham-
nade jag nämligen åter i en för mig i alla fall delvis ny miljö och fick tillgång 
till nya kollegor, såväl i journalistik som i medie- och kommunikationsveten-
skap. Dessutom undervisade jag i medie- och kommunikationsvetenskap 
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(framför allt ägnad jag mig åt uppsatshandledning på B- och C-nivå), och jag 
hade även enstaka föreläsningar och lektioner för journaliststudenter. Gan-
ska snart upptäckte jag att det fanns två olika grupper vid den nya institu-
tionen som också motsvarande två skilda kulturer: en i journalistik och en i 
medie- och kommunikationsvetenskap. 

Under 1997 lämnar jag dock JMK och blir nu enbart knuten till Institu-
tionen för nordiska språk vid SU, där jag redan hade en heltidsanställning 
som universitetslektor, en anställning som jag varit helt eller partiellt tjänst-
ledig från sedan 1990. Det var visserligen både lärorikt och stimulerande att 
tillhöra två olika ”världar” och ämnen men till slut blev det betungande att 
vara på två ställen. Dessutom hade jag under 1996 blivit engagerad i projektet 
Akademiskt skrivcentrum (ASC), och då passade det bättre att jag hade min 
bas vid Institutionen för nordiska språk. 

Projektet ASC drivs av mig mellan den 1 juli 1996 och den 31 juni 2002. 
Finansieringen stod Stockholms universitet för. Att så kunde ske berodde på 
att Fackspråkligt kurscentrum avvecklades, vilket frigjorde medel motsvar-
ande ungefär en halvtid under sex år. Därmed väcktes mitt intresse för ett 
nytt forskningsfält, nämligen akademiskt skrivande. Detta blir sedan min 
huvudsakliga forskningsinriktning fram till 2013 då jag väljer att gå i pension. 
(Jag upptäcker nämligen att jag har goda pensionsvillkor och att jag vill ägna 
mig åt mer praktiskt inriktade saker). 

Syftet med ASC var att stödja och utveckla undervisningen i akademiskt 
skrivande vid SU. Detta gjorde jag bland annat genom att ordna seminarier 
och fortbildning för universitetets lärare. Jag gjorde också institutionsbesök 
och undervisade studenter och doktorander i akademiskt skrivande vid olika 
institutioner: såväl humanistiska och samhällsvetenskapliga som naturveten-
skapliga. Avsikten med besöken var att jag ville skaffa mig en övergripande 
bild av undervisningen i akademiskt skrivande vid universitetet. 

Dessa institutionsbesök var mycket intressanta och givande, men de hade 
också en avigsida. En av mina käpphästar var nämligen att de bäst lämpade 
att bedriva undervisning i akademiskt skrivande i ett visst ämne i själva verket 
är lärarna själva. En extern ”expert” kan helt enkelt inte göra detta lika bra, 
men hen har å andra sidan en uppgift att fylla som ”coach” för lärarna. Så 
länge jag fanns tillgänglig så ville dock lärarna helst att jag skulle undervisa 
deras studenter i akademiskt skrivande, medan min önskan var att lärarna i 
respektive ämne skulle ta över denna undervisning och så att säga integrera 
den i den övriga undervisningen.  
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Jag genomförde också enkäter, utvecklade en hemsida med tips och råd 
samt ett forum för erfarenhetsutbyte för universitetets lärare. Vidare ut-
arbetade jag läromedel för studenter, drev projektet Läskiga uppsatser till-
sammans med Stockholms universitets studentkår och verkade för att en 
språkverkstad skulle inrättas vid Stockholms universitet m m.4  

Några regelrätta eller mer omfattande samarbeten med andra lärare och 
institutioner kom dock inte till stånd, så i den meningen kan jag inte säga att 
jag var verksam i en ny eller annan miljö. Däremot innebar de sex åren som 
jag ägnade åt ASC bland annat många kontakter över fakultetsgränserna, och 
jag fick dessutom intressanta inblickar i hur man ser på studenternas aka-
demiska skrivande inom skilda ämnen. För mig som humanist var det särskilt 
spännande att få insyn i naturvetarnas värld. 

År 2000 befordras jag till professor i svenska, särskilt nusvenska, och från 
2002 så ägnar jag all min tid åt Institutionen för nordiska språk där jag fram-
för allt arbetar med att driva olika forskningsprojekt och att handleda 
doktorander.5 Mellan 2007 och 2011 är jag dessutom prefekt för institutio-
nen, vilket innebär att min tid att handleda och forska är något begränsad, 
men en del forskning och handledning hinner jag ändå med. Min forskning 
är alltså nu inriktad mot akademiskt skrivande, något som innebär att jag har 
orienterat mig mot en delvis ny och annan diskursgemenskap, och i min roll 
som handledare ägnar jag min tid framför allt åt att läsa och ge synpunkter 
på olika doktoranders manusutkast, men jag läser naturligtvis även andra 
typer av texter i olika syften.  

Kompetenser och redskap 

Vilken sorts texter man läser och skriver varierar antagligen en hel del över 
tid: en doktorand läser och skriver t ex inte alltid samma slags texter som en 
professor (och ibland kanske inte heller på samma sätt). En inte alltför djärv 
gissning är dessutom att professorn ofta både läser och skriver en betydligt 
mer varierad kompott av texter än doktoranden. Det innebär att hen måste 
förhålla sig till en mängd olika diskursgemenskaper och därmed också an-
passa sitt sätt att kommunicera i olika avseenden. Jag har roat mig med att 
lista och sortera de olika texttyper som jag någorlunda regelbundet och åter-
kommande har skrivit och/eller läst under olika perioder av mitt akademiska 
yrkesliv: 

— 
4 För dokumentation, se https://www.su.se/profiles/hstrand-1.184016. 
5 För information om de olika forskningsprojekten och avhandlingsarbetena, se 
https://www.su.se/profiles/hstrand-1.184016. 
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Forskningsrelaterade: vetenskapliga artiklar, avhandlingar, annan facklittera-
tur (monografier), abstracts, forskningsansökningar, recensioner, utlåtanden, 
konferensprogram, bokkataloger, förlagsinformation. 
Utbildningsrelaterade: kurs- och studieplaner, läromedel, skrivningar och 
examinationsuppgifter. 
Administrativa: protokoll och mötesanteckningar, kallelser, arbetsintyg/-be-
tyg, remissvar, instruktioner och personalinformation, verksamhetsberättel-
ser, remissvar, policydokument, utvärderingar, jobbansökningar, CV:n och 
meritförteckningar.  
Tredje uppgiften: populärvetenskap (t ex språkspalter och liknande). 
Övriga/multifunktionella: webbsidor, mejl, kommentarer till andras texter, 
powerpointpresentationer. 

När jag betraktar denna uppräkning kan jag konstatera att de texter som jag 
har läst med några få undantag är desamma som de som jag också har skrivit. 
Viktigt att klargöra är också att uppräkningen ovan inte bara innefattar 
”färdiga” (publicerade) texter utan även texter under arbete. När det är man 
själv som skriver, så är det förstås en självklarhet, men även mitt läsande har 
i hög grad varit inriktat på texter under arbete, dvs texter i olika versioner och 
stadier som skrivits av studenter, doktorander och kollegor, från tidiga och 
preliminära utkast till slutversioner och korrektur, och allt däremellan.  

Vad är det då för verktyg och förmågor som jag har använt mig av och 
som ofta successivt och omärkligt har vuxit fram under mina år som läsare 
och författare av texter inom den akademiska världen? Nedan tar jag upp 
dem som jag uppfattar som viktigast och mest övergripande. 

För det första har jag utvecklat en kunskapssyn som kan formuleras på 
följande sätt: som man ropar får man svar. Med det menar jag att kunskapen 
är beroende av hur den har tagits fram, dvs av de teorier och metoder som 
använts samt av de utgångspunkter och antaganden osv som gjorts (medvetet 
eller omedvetet). Enkelt uttryckt: hur det du betraktar ser ut beror på var du 
står när du tittar och vilka glasögon du har på dig. Detta är inte detsamma 
som relativism, men som jag ser det går det inte att komma ifrån att vår 
vetenskapliga kunskap är teori- och metodberoende. I princip gäller detta 
även vår vardagskunskap men det tänker vi kanske inte så ofta på. Konsek-
vensen blir hursomhelst att teori och metod är viktigt. Saknas teori och 
metod kan kunskapen knappast kallas vetenskaplig. 

För det andra har jag tillägnat mig en språksyn som innebär att jag ser på 
relationen mellan text och kontext på ett konstruktivistiskt och diskursana-
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lytiskt inspirerat sätt: texter och kontexter är sammanflätade och samverk-
ande. Kontexten betraktas alltså här som något aktivt och ständigt närva-
rande, dvs den är inte statisk och given på förhand. Med detta synsätt blir det 
ofta fruktbart att hellre utgå från verksamheter än från kontexter (se vidare 
Karlsson & Strand 2012). 

För det tredje har jag erfarit att det är viktigt att kunna skifta teoretiskt 
perspektiv då och då. Forskningen går ju förhoppningsvis framåt, och ett 
perspektivbyte blir då så att säga ett kvitto på att man har följt med på sitt 
område och utvecklats som forskare. Min erfarenhet är dock att sådana skif-
ten i regel inte är något som bara kommer av sig själv utan ofta krävs ett aktivt 
arbete under längre eller kortare tid och vanligen också en dialog med andra 
personer. När det sker, t ex i form av en plötslig insikt, så är det dock mycket 
tacksamt och tillfredsställande. 

För det fjärde har jag lärt mig att läsa strategiskt: dels för att inte slösa med 
tid, dels för att underlätta läsandet och (vid behov) göra det roligare och 
effektivare. Att läsa strategiskt har för mig bland annat inneburit att jag 
anpassat läsningen efter vad det är för typ av text, det syfte som jag haft med 
läsningen (t ex att examinera och bedöma kvalitet, att komma med synpunk-
ter och ge kritik eller att orientera mig för egen eller andras räkning), och var 
i arbetsprocessen som texten har befunnit sig. Man läser förstås inte en för-
lagskatalog på samma sätt som en avhandling, och man läser inte heller texter 
under arbete på samma sätt som färdiga/publicerade texter; texter under 
arbete läses dessutom med fördel på lite olika sätt beroende på var i arbets-
processen texten befinner sig: ett tidigt utkast detaljgranskar man naturligtvis 
inte utan den typen av synpunkter sparas lämpligen till ett senare skede osv. 

Jag upplevde ofta läsandet som ganska tråkigt och tidsödande, inte minst 
som senior, och kanske var det därför som jag kände ett stort behov av att 
skapa fungerande rutiner och att läsa strategiskt. Särskilt tråkigt tyckte jag 
nog att det var att läsa färdiga vetenskapliga avhandlingar (avhandlingsma-
nus var lustigt nog ofta roligare att läsa), framför allt i sin helhet, något som 
man ju ibland var tvungen att göra, t ex om man skulle vara opponent. Det 
roliga började i stället när jag hade läst hela texten och kunde börja bearbeta 
läsningen genom att systematisera de intryck jag fått och de iakttagelser jag 
gjort. Uppgiften var då dels att leta efter blottor, inkonsekvenser och svag-
heter, dels att försöka förstå bygget och ta reda på hur dess olika delar hängde 
ihop. Ofta visade det sig nämligen att författaren inte hade gjort sig själv 
rättvisa, dvs hen hade inte riktigt lyckats skriva fram det som faktiskt var bra 
i avhandlingen. 
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För det femte har jag förvärvat ett teoretiskt perspektiv på skrivande och 
skrivförmåga, ett perspektiv som dock även har praktiska konsekvenser. Hur 
man skriver är förvisso i viss mån individuellt men inte så individuellt som 
många kanske tror. Det mest kända begreppet i detta sammanhang är antag-
ligen skrivprocessen, som beskriver skrivandets olika stadier (t ex förberedel-
ser, skrivande av första utkast, granskning, bearbetning och redigering). 
Skrivkompetens och skrivförmåga omfattar dock betydligt mer än så. Skri-
vande aktualiserar i själva verket en rad olika kunskaper och färdigheter, och 
dessa kunskaper och färdigheter varierar dessutom beroende på vad det är 
för typ av text som ska skrivas.  

Enligt skrivforskaren Beaufort (2007) krävs, för att bli en skicklig skribent, 
kunskaper och färdigheter inom följande fem kontextspecifika kunskaps-
domäner: skrivprocesskunskap, retorisk kunskap, ämneskunskap, genrekun-
skap och diskursgemenskapskunskap. Att kunskaperna och färdigheterna är 
kontextspecifika betyder att de varierar med diskursgemenskapen, som är 
den överordnade kunskapsdomänen.  

En diskursgemenskap utgörs av en grupp av personer som kommunicerar 
med varandra och som i sin kommunikation med varandra delar vissa norm-
er, värderingar, sätt att tänka, intellektuella redskap, antaganden etc. Ett 
exempel på en diskursgemenskap skulle t ex kunna vara forskare inom ämnet 
medie- och kommunikationsvetenskap, lokalt, nationellt och/eller interna-
tionellt (inom en viss kultursfär); det kan givetvis även finnas subkulturer 
inom en viss diskursgemenskap som i vissa avseenden har sina egna normer, 
värderingar osv. 

Det gäller alltså att veta vilken diskursgemenskap man tillhör (eller strävar 
mot) och hur man kommunicerar med varandra inom just denna diskurs-
gemenskap. För den som redan är inne i gemenskapen är detta i regel antag-
ligen inte något större problem, även om det kan finnas genrer eller delgenrer 
som hen inte behärskar. Den som är inne riskerar snarare att bli hemmablind 
eftersom det så att säga är så självklart hur man gör, vilket kan vara ett prob-
lem i pedagogiska sammanhang, t ex i samband med handledning. För den 
som inte är inne i gemenskapen eller på väg in i den kan det emellertid också 
vara svårt att få syn på vilka olika kunskaper och färdigheter som krävs 
eftersom dessa sällan är explicitgjorda utan alltså tas för givna.6  

För det sjätte och slutligen har jag med tiden också skaffat mig ett visst 
mått av praktisk erfarenhet av akademiskt textskrivande inom de områden 
— 
6  Det finns förstås mer att säga om de olika komponenterna i denna modell. Den intres-
serade hänvisas till Strand (2013) där en utförligare presentation finns; se även Beaufort 
(2007). 
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(diskursgemenskaper) där jag varit verksam. Dessa erfarenheter gäller t ex 
sådant som konsten att hantera krav och leda, betydelsen av självkännedom, 
hur man utnyttjar skrivprocessen så att den blir till ens fördel, hur man gör 
när man kör fast, hur man lockar fram nya tankar, hur man använder sig av 
och förhåller sig till mallar osv.  

Att skriva själv är dock inte alltid lika enkelt som att ge råd åt andra trots 
att man ”vet hur det är”. Det här kapitlet har jag t ex skrivit om flera gånger 
(efter de synpunkter som jag har fått).7 Huvudproblemet har varit, tror jag, 
att texten är en hybrid, dvs den representerar en genre som jag inte har ägnat 
mig åt tidigare i min gärning som lärare och forskare och därmed inte övat 
på. (Men nu när jag har lämnat akademin så känns det mer naturligt att skriva 
just en sådan text.) Den är inte en regelrätt undersökning som utgår från en 
distinkt och avgränsad frågeställning (sådana texter följer ju ofta en tydlig 
mall), men den är heller inte en rent personlig text utan snarare en kom-
promiss mellan en rent personlig text och en vetenskaplig undersökning. Jag 
har alltså haft ambitionen både att vara en smula personlig och att säga något 
om akademiska kompetenser och redskap som faller inom en vetenskaplig 
ram. Detta har dock ställt till en rad problem: vad är relevant att ta med, hur 
formell/informell kan jag vara, hur ska artikeln disponeras osv? 

Slutord 

De kompetenser och redskap som jag har lyft fram ovan utgår alltså från min 
specifika bakgrund och mina specifika erfarenheter som lärare och forskare 
inom de fält där jag har varit verksam: massmediespråk, språkbruks- och 
diskursanalys, innehållsanalys och akademiskt skrivande. Jag har förstås gjort 
denna genomgång för att jag själv är intresserad av vad jag har lärt mig, som 
ett slags bokslut på gamla dar, men tanken är också att andra forskare ska 
kunna jämföra med sina erfarenheter: vad har vi gemensamt och vad har vi 
inte gemensamt? Vilken roll spelar min specifika bakgrund, dvs har forskare 
från andra ämnen och med annan bakgrund andra erfarenheter? Det skulle 
jag gärna vilja veta. 

 
 

— 
7 Tack, Anna-Malin, för alla genomläsningar! 
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Den tionde april 2019 fyllde professor Göran Bolin 60 år. 
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ärade honom denna bok. 

Bidragen i boken tar upp en rad olika teman och ämnen 
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teoretiskt välinformerat perspektiv.
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