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Den 12 oktober 1971 presenterade TV2:s miljöredaktion programmet ”Han kan bara inte hålla käften”. 

Programmet som gick på bästa sändningstid handlade om Björn Gillberg, forskare vid 

Lantbrukshögskolan i Ultuna, och gjorde honom i ett slag till en mediagunstling. TV2:s miljöredaktion 

framställde Gillberg som en flitig och ilsken miljödebattör vilken gått till storms mot politikerna, 

myndigheterna och industrin. Forskarna, förklarade Gillberg, har vetat om miljöproblemen i årtionden, 

men ”de har inte slagit näven i bordet och förklarat hur allvarligt problemet egentligen är”.  

Med sina tvärsäkra uttalanden, som att vitmedel och mjukmedel kunde leda till cancer, skulle Björn 

Gillberg dock snabbt komma att få sitt vetenskapliga rykte ifrågasatt. Hans attityd gick hem i media, 

men, skulle det visa sig, inte i vetenskapssamfundet, där tvivlet snarast var en dygd. Det utvecklade sig 

snabbt en konflikt mellan Gillberg å ena sidan, Lantbrukshögskolan och forskningsfinansiärer å den 

andra, som slutade med att Gillberg sade upp sig 1974.  

Fallet Gillberg äger rum i en brytningsperiod som skapade möjligheter att manipulera relationen 

mellan media och vetenskap. Gillberg utnyttjade att universitetsvärlden var i snabb förändring; såväl 

medialegitimitet och vetenskaplig legimitet omförhandlades vid den här tiden. Men hur uppnår man 

legitimitet på olika arenor? Vad för slags erfarenheter och egenskaper är legitimitetsskapande? Vilka 

aktörsstrategier kan urskiljas för att tillskansa sig legitimitet? Vetenskapssociologen Peter Weingart 

menar förenklat att vetenskap och media kan ses som olika sfärer vilka drivs av olika logiker. Om 

prominens (prominence) är det som eftersträvas inom mediasfären, är anseende (reputation) A och O 

inom den vetenskapliga. Jag menar att Björn Gillberg bara klarade av att hantera medielogiken. För att 

vinna prominens inom media hade han dock ett behov av vetenskaplig legitimitet; det var i rollen som 

forskare och expert han kunde hävda sig på mediearenan. När Gillbergs vetenskapliga legitimitet 

ifrågasattes och smulades sönder, sökte han sig alltmer uttalat till en annan arena – miljörörelsen – i 

syfte att tillskansa sig annan form av legitimitet – rörelselegitimitet – som kom att vidmakthålla hans 

mediaposition i ytterligare några år. 


