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Abstract 
 
Discription of paper: Master of Science project (20 c.p.), Institute of Communication, Campus Helsingborg, Lund 
University, Sweden  
Title: To Simplify, or to Make More Complex? The Role of Science Journalism in Mass Media Coverage 
of Science in Sweden. 
Author: Natalia Källström 
Tutor: Professor Lars Palm, School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden 
 
The purpose of this study is to show the components which good science journalism consists of from the 
journalists´ point of view. The study does not consider the commercial aspects of mass media production but 
focuses primarily on mass media as an agenda-maker. 
 
Issues of the study: 
1. What is the current situation with the mass media coverage of science in Sweden? 
2. Which factors are to be considered regarding science as a subject in mass media coverage in Sweden? 
3. What is the journalism in Sweden to focus on having the science as a subject in mass media coverage? 
 
The methodology used is qualitative interviews along with open observations. The respondents represent the 
science observing group at the Swedish Broadcasting Corporation, the magazine Dagens Forskning, the 
newspaper Dagens Nyheter and the magazine Forskning & Framsteg. Several journalists are working on a 
free-lance basis. I have interviewed two journalists with experience from the Research Councils 
(Forskningsrådsnämnden and Vetenskapsrådet) as well as two journalists employed by the Information 
Departments at universities. Comments by e-mail from a scientist studying mediated science in Sweden have 
been a useful complement to the interviews. Respondents come from different educational backgrounds 
representing both science and social sciences. The very diversity of respondents (16 persons in total) is chosen 
to cover the problem from as many points of views as possible.  
Studying of relevant literature, mass media production as well as Internet information makes the theoretical 
frame for the work. 
It was identified that realizing the complicity of both the journalism as a task and the science as a subject is the 
main point for the consequent high-quality mass media coverage of science in Sweden. The three major issues 
presented as important for the coverage of science in mass media are the contents, the dynamics and the shape 
of the scientific research. Covering the contents and the dynamics of a scientific research supposes the 
journalist is fluent with a research problem, even viewing the scientific achievements made in recent years in a 
particular field of knowledge. Covering the shape of a scientific research is about keeping a critical eye on 
research institutions as a part of the social structure as well as interfering in ethics and politics of the science. 
Journalists are to work both on reporting of the ideas and findings and on making their evaluation. The 
science journalism aims to become the acting side, which put up questions. In the line with the political 
journalism the science journalism is to inquire: “What are the interests one can find behind?” “Which kind of 
impact could it possibly have on our society?” – and in the line with the culture journalism it is to inquire: 
“What is the added cultural value coming from?” “What could it possibly mean to our views on human 
dignity?” 
Good journalism touchs and moves. To catch a public a science journalist is much responsible for making the 
story both instructive and entertaining. The main conclusions of the study suggest the mass media to interact 
in a way that encourages an interest for science, promotes a respect for science research as well as stimulates 
and gives a support to the critical way of thinking typical for the science approach.  
Being the side that initiates the discussion and keeping in sight the above mentioned three major issues along 
with performing in the above mentioned way – with all the components it implies the mass media acting as 
“the third state authority” (next to the Swedish Parliament and Government) by having the science as a 
subject in coverage and by taking responsibility for involving the general public in communication with 
scientists and politicians on science priorities and implementations.  
Key words: science journalism, science writing, science mediating, science communication, mass media coverage of 
science. 
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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Magisteruppsats (20 p.), Institute of Communication, Campus Helsingborg, Lunds universitet 
Titel: Förenkla eller komplicera? Den vetenskapliga journalistikens roll i bevakningen av den naturvetenskapligt 
orienterade forskningen i svenska massmedier. 
Författare: Natalia Källström 
Handledare: Lars Palm, professor vid Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad 
 
Syftet med detta arbete är att ur ett journalistperspektiv visa vilka komponenter som god journalistik med den 
naturvetenskapligt orienterade forskningen som bevakningsområde består av. Arbetet fokuserar på 
massmedierna som agendasättare och frånser de kommersiella aspekterna av verksamheten. 
 
Arbetets frågeställningar: 
1. Hur ser dagens bevakning av den naturvetenskapligt orienterade forskningen i svenska massmedier ut? 
2. Vilka faktorer bör man ta hänsyn till i bevakningen av den naturvetenskapligt orienterade forskningen i 
svenska massmedier? 
3. Vad bör den svenska journalistiken med den naturvetenskapligt orienterade forskningen som 
bevakningsområde intressera sig för? 
 
Metoden som används i arbetet är en kombination av kvalitativa djupintervjuer med öppna observationer. 
Respondenterna representerar vetenskapsgruppen vid Sveriges Radio, fjortondagstidningen Dagens Forskning 
och morgontidningen Dagens Nyheter och tidskriften Forskning & Framsteg. Flera journalister jobbar på 
frilansbasis. Jag har även intervjuat två journalister med erfarenhet från forskningsmyndigheterna, 
Forskningsrådsnämnden och Vetenskapsrådet, och två journalister anställda vid lärosätens 
informationsavdelningar. Några e-mail kommentarer från en massmedieforskare som deltar i studier kring 
medialiserad vetenskap i Sverige utgör ett bra komplement till intervjuerna. Mina respondenter har både 
naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig/humanistisk utbildningsbakgrund. Detta urval (sammanlagt 16 
personer) har jag gjort för att få problemet belyst ur eventuellt olika synvinklar. 
Analys av relevant litteratur, massmedial produktion samt Internet källor utgör arbetets teoretiska ram. 
Undersökningen visar att insikten om komplexiteten när det gäller både den journalistiska uppgiften och det 
speciella bevakningsområdet bör bli tongivande i den kontinuerliga högkvalitativa bevakningen av den 
naturvetenskapligt orienterade forskningen i svenska massmedier. De tre huvudfrågor inom det vetenskapliga 
området, som mediebevakningen bör belysa är: forskningens innehåll, forskningens dynamik och 
forskningens form. Forskningens innehåll och forskningens dynamik handlar mest om journalistens inblick i 
forskningsproblem, och även förmågan att se aktuella resultat inom det berörda problemområdet i 
tidsperspektivet. Forskningens form handlar mest om att kritiskt granska forskningsinstitutioner som social 
verksamhet och lägga sig i naturvetenskapens etiska och politiska frågor. 
Journalister bör såväl rapportera om idéer och resultat som analysera dessa. Målet för den 
vetenskapsbevakande journalistiken är att bli den agerande parten som lyfter fram frågor. I likhet med den 
politiska journalistiken bör den vetenskapliga journalistiken ställa frågor: ”Vilka intressen ligger bakom?” ”Hur 
kan det påverka vårt samhälle?” – och i likhet med kulturjournalistiken ställa frågor: ”Vilket kulturellt 
mervärde har det?” ”Vilken betydelse kan det ha för vår människosyn?”   
God journalistik rör och berör. För att nå ut till publiken handlar det mycket om den vetenskapliga 
journalistens förmåga att berätta en historia med både utbildande och underhållande kvalitéer. Bland arbetets 
viktigaste slutsatser är att mediebevakningen bör uppmuntra intresset för naturvetenskap, främja respekten för 
den naturvetenskapligt orienterade forskningen samt stimulera och stödja det kritiska tänkandet, som är 
kännetecknande för själva vetenskapen.  
Att ta ansvar och leda det offentliga samtalet mellan medborgare i allmänhet, forskare och politiker med de tre 
ovannämnda huvudfrågorna i fokus och att presentera materialet på det ovannämnda sättet – alla dessa 
komponenter innebär massmediernas agerande som ”den tredje statsmakten” (jämte den svenska riksdagen 
och regeringen) i den kommunikativa bevakningen av den naturvetenskapligt orienterade forskningens 
prioriteringar och tillämpningar.  
Nyckelord: vetenskaplig journalistik, vetenskaplig massmediekommunikation, medialiserad vetenskap, vetenskap i 
massmedier. 
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1. Inledning 
 
Jag har alltid varit intresserad av journalistik. När jag började på magisterprogrammet i 
kommunikation vid Campus Helsingborg hade jag redan examen i humanfysiologi med inriktning 
på biokemi från S:t Petersburgs universitet. Två år i Helsingborg har gått snabbt. Två år av 
genomgångar av säkerhetsregler för simning och dykning i det öppna havet av information. Två år 
av prövning av egna erfarenheter för att hitta i denna bländande vackra och bärande täta miljö, där 
vågorna kan gå farligt höga ibland.  
 
En av journalistikens viktigaste uppgifter är att kunna se in i det stora djupet. Att ställa frågor. Hur 
bör journalistiken bevaka den naturvetenskapligt orienterade forskningen för att hjälpa människor 
att orientera sig i de snabba strömmarna av information – och ge medborgarna en bra in- och 
överblick – och inspirera så att de skall kunna engagera sig och ta ställning i forskningens etiska och 
politiska frågor – och i förlängningen påverka forskningspolitiska beslut? Beslut som i framtiden kan 
förändra våra livsvillkor.  
 
Hösten 2002 fick jag möjlighet att i praktiken närma mig naturvetenskap som journalistiskt område. 
Det var på ett seminarium som arrangerades av Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik i 
samarbete med Sigtunastiftelsen med temat Att granska forskarnas etik. Journalister och forskare 
inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora samtalade om etik i forskarnas arbete – och 
om den kommande svenska lagen om etikprövning av forskning som avser människor eller biologiskt 
material från människor1. Människor och frågor som jag kom i kontakt med under och efter detta 
seminarium inspirerade mig till att fortsätta fundera på vad det journalistiska arbetet med 
naturvetenskap i fokus består av.  
 
 
1.1 Syfte, avgränsningar och problemställningar 
 
Syftet med detta arbete är att ur ett journalistperspektiv visa vilka komponenter som god journalistik 
med den naturvetenskapligt orienterade forskningen som bevakningsområde består av. Arbetet 
fokuserar på massmedierna som agendasättare i diskussionen kring den naturvetenskapligt 
orienterade forskningen i det svenska samhället. Arbetet frånser de kommersiella aspekterna av 
verksamheten. 
 
Problemställningar som jag vill sätta i fokus är följande: 
�� Hur ser dagens bevakning av den naturvetenskapligt orienterade forskningen i svenska 

massmedier ut? 
�� Vilka faktorer bör man ta hänsyn till i bevakningen av den naturvetenskapligt orienterade 

forskningen i svenska massmedier? 
�� Vad bör den svenska journalistiken med den naturvetenskapligt orienterade forskningen som 

bevakningsområde intressera sig för? 
 
 
1.2 Disposition 
 
Som framgår av titeln inriktar jag mig i första hand på mediebevakningen av den naturvetenskapligt 
orienterade forskningen. I bakgrunden, som kommer under namnet Sanningssökandet i vetenskapen, 
återger jag några definitioner på begreppet naturvetenskaplig kunskap (kap. 2.1). Vidare återge jag 
även en tidsbild av den akademiska forskningen i Sverige (kap. 2.2). 
 
I teoriavsnittet, som jag kallar Sanningssökandet i journalistiken (kap.3), försöker jag reda ut den 
journalistiska uppgiften. Detta avsnitt ligger till grund för min resultatanalys. I metodavsnittet 
(kap.4) redogör jag vidare för hur den empiriska delen av mitt arbete genomförts. Därefter kommer 
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avsnittet Att tjäna det allmänna med det speciella (kap.5), som innehåller resultatanalysen med några 
lösningsförslag. I slutdiskussionen (kap.6) faller alla bitar i detta stora pussel på plats.  
 
I såväl den teoretiska som den empiriska delen av mitt arbete har jag tagit mig friheten att återge 
något längre citat så att läsaren får möjlighet att själv tolka innehållet. 
 
 

2. Sanningssökandet i vetenskapen 
 
Vetenskapen håller idag på att ta politikens plats som det stora samhällsintresset. /…/ De stora skiljelinjerna mellan 
människor går idag inte mellan höger och vänster – de går mellan hur vi ställer oss till stamceller, genmanipulation 
och fosterdiagnostik. Det moderna samhällets risker och hot, miljöfarorna och hur de vetenskapligt ska mötas har 
blivit dominerande sakfrågor. (Ewonne Winblad, den första kvinnliga nyhetsrapporter i SVT) 2 
 
Sverige är med 9,10 forskare per 1000 arbetsföra i landet en ledande forskningsnation. Inom övriga 
EU ligger genomsnittet på 5,36.3 Nära nio av tio svenskar säger sig ha förtroende för forskarna 
jämfört med knappt hälften inom övriga EU. Fyra av fem svenskar (78 %) anser att den 
vetenskapliga utvecklingen har gjort livet bättre för vanliga människor. Majoriteten vill satsa mer på 
forskning för att stärka konkurrenskraften.4 
 
Synen på massmediernas roll i bevakningen av naturvetenskap i Sverige är tätt förknippad med 
landets historiska utveckling och synen på vad som under olika perioder uppfattades som 
informationsproblem i samhället. Under de svenska demokratiska rörelsernas första tid uppfattades 
kunskapsklyftor mellan samhällsklasserna och mellan stad och landsbygd som ett hinder i 
uppbyggandet av det effektiva och rättvisa välfärdssamhället. Klyftan skulle åtgärdas genom 
förmedling av experternas samlade kunskap till landets befolkning. Folkbildning och demokrati är 
inte idag ett mindre aktuellt tema, men informationsproblemet i nutiden är mer komplext – det 
består inte bara i att sprida information om forskningsresultat, utan även i att stödja det offentliga 
samtalet, som ger varje samhällsmedborgare möjlighet till inflytandet i forskningspolitiken - 
möjlighet att ifrågasätta experternas bedömningar i fråga om forskningens prioriteringar och 
tillämpningar. Denna skiftning mellan då och nu är delvis ett resultat av att vi befinner oss i en 
forskningsperiod där de naturvetenskapliga problemområdena blir alltmer komplexa och själva 
arbetet blir mer kostnadskrävande – och delvis som ett resultat av att detta arbete har en stor 
förändringspotential i samhällsutvecklingen. Det är en del i den demokratiska verksamheten att 
samhällsviktiga frågor diskuteras mellan de politiska och akademiska experterna och medborgarna. 
�
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2.1 Den naturvetenskapligt orienterade forskningens relevans och kvalitet 
 
Forskare är inte de övermänniskor som de framställs som ibland, utan vanliga, ofta mycket skickliga, 
yrkesmänniskor hängivna det vetenskapliga arbetet. Deras visioner och sökande efter sanningen 
bygger systematiskt på samhällets samlade kunskap. Men även andra intressen kan vara drivande för 
en forskare, exempelvis karriär, pengar eller social status. 5 Vi har stort förtroende för vetenskapens 
ord, vilka tillhör våra viktigaste kunskapskällor. Därför vill jag försöka reda ut begreppet 
naturvetenskap. Hur kan man tolka forskarnas ord om att det finns vetenskapliga belägg för… eller att 
vetenskapliga bevis tyder på…?  
  
Det vetenskapliga arbetet pågår, om än ibland i elfenbenstornet6, ändå mitt i samhällsbygget. 
Forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs på tre plan - vid universitet och högskolor (den s.k. 
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akademiska forskningen), på statliga sektoriella forskningsorganisationer7, d.v.s. nämnder, 
myndigheter, institut, delegationer m.fl. samt på de privata företagens egna FoU-avdelningar8. Man 
kan tala om kollektiva intressen som ger incitament att bedriva en viss typ av forskning i ett visst 
samhälle. Motivet för att en viss typ av forskning är önskvärd eller icke-önskvärd i ett visst samhälle 
är tätt förknippat med diskussionen om forskningssyften. Det är statens finanspolitik som anger de 
ekonomiska ramarna för den offentligt finansierade forskningen - och i Sverige bygger detta beslut 
på skattebetalarnas stöd. I detta sammanhang finner jag även det intressant att se forsknings- och 
utvecklingsarbetet i ett socialt sammanhang. 
 
Jag har valt att åskådliggöra frågeställningarna delvis genom illustrationer (Figur 1-2), delvis genom 
att vända mig till forskningen kring ett medicinskt problem som är känt under namnet Parkinsons 
sjukdom. 
 
 
2.1.1 Med känsla och förnuft om naturvetenskapens väsen 

 
I think this is a very exciting time because it’s used to be said that neurological diseases go down – there is nothing 
you can do about neurological inquires. Why become a neurologist? It’s the most miserable of occupations because 
your patients never get well. But now we’re starting to see examples of growth and regeneration of nervous system. 
(Oliver Sacks, läkare och författare)9 
 
Det kommer att bli svårt att få fram de absoluta bevisen i olika sammanhang. Och det är möjligt att det är många 
olika som spelar roll. (Håkan Widner, forskare vid Wallenbergs neurocenter i Lund /om forskningen kring det 
medicinska problemet Parkinson sjukdom) 10 
 
Flera vetenskapsteoretiker pekar på en perspektivförskjutning inom den naturvetenskapligt 
orienterade forskningen – eller rent av ett paradigmskifte. Naturvetarna påstås leta efter det 
universella mönstret för att kunna beskriva hela natursystemet. Problemområden blir ofta osäkra, 
tvärvetenskapliga och allomfattande. Disciplingränser mellan biologi, fysik och kemi blir allt mindre 
viktiga, begrepp och teorier förenas – samtidigt som enskilda problemställningar går allt mer på 
djupet och kräver den smala specialiseringen. Hjärnforskning11, genetisk forskning12, miljöforskning13 
samt riskforskning14, utgör några exempel.  
 
Den framväxande totala kunskapen inom den naturvetenskapligt orienterade forskningen blir mer 
specialiserad, mångsidig och bestående av många fragment, eller delsanningar. Å andra sidan, ju mer 
komplexa problem den naturvetenskapligt orienterade forskningen fokuserar på desto fler 
intressenter berör den. Forskningen bedrivs allt oftare även i internationellt samarbete. Denna 
forskningsperiod har även fått benämningen den postnormala vetenskapen.15 

 
komplexa problemområden 

specialiserade frågeställningar 
externa intressen 

normal vetenskap postnormal vetenskap  
 
 
Figur 1: Den naturvetenskapligt orienterade forskningen i tidsperspektivet. Utvecklingen går mot 
ökad komplexitet av forskningsproblem, ökad specialisering av frågeställningar och ökat antal 
externa intressenter. 
 
Det finns flera beskrivningar av den postnormala vetenskapen. Det påstås att naturvetenskapen har 
blivit till en modern religion inspirerad av Bibliska skaparprofetior och att den saknar 
kvinnoperspektiv. 16 Naturvetare kritiseras även för sin optimistiska tro på att nya teknologier 
kommer att förvandla det sociala livet mot det mer rationella och humana17. Det finns även en 
uppfattning om att de flesta naturvetenskapliga upptäckterna redan är gjorda och att det endast 
gäller att komplettera med detaljer eller att utveckla tillämpningar.18  
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Man kan urskilja två huvudlinjer i debatten om utvecklingslogiken inom den naturvetenskapligt 
orienterade forskningen. Positivisterna ser forskare som objektiva experter, rationellt tänkande 
förutsättningslösa iakttagare. Konstruktivisterna problematiserar forskarnas objektivitet och ser 
forskare som tolkande individer med vissa erfarenheter och förväntningar, subjektiva experter som 
verkar i ett visst socialt sammanhang. 19 20  
 
Enligt den första kunskapstraditionen kan variationer av samhällspåverkan på forskarna finnas enbart 
på idé- och hypotesstadium. Däremot är tolkningen av resultat och följaktligen slutsatserna 
kontextoberoende, som resultat av mätbara metoder och intern kritisk diskussion kring forskningens 
relevans och kvalitet. I den andra kunskapstraditionen betraktas den naturvetenskapliga forskningen 
som en process, impregnerad av makt- och resurskonflikter, vilket gör forskningens definitioner och 
verklighetsbeskrivningar till sociala konstruktioner. 21 De två traditionerna brukar förknippas med 
naturvetarnas respektive samhällsvetarnas och humanisternas synsätt22  , vilka även ibland kallas för 
två kulturer23 inom vetenskapen.   
 

Vilken är prioriteringsordningen på problemområdena? 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Hur definieras problemställningarna? 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Forskningens relevans och kvalitet, vilka utgör föremål för ständig omprövning i den interna 
diskussionen, påstås ofta vara det centrala för det vetenskapliga sanningssökandet. Denna diskussion 
kan även stå under inflytandet av naturvetenskapens utvecklingslogik i punkter markerade med           
 
Den österrikisk-engelske fysikern och vetenskapsteoretikern Karl R. Popper har blivit en av 
positivismens profiler i den meningen att han argumenterade för den förutsättningslösa och 
förnuftiga interna diskussionen mellan forskarkolleger som objektiva experter. Han föreslog en 
förklaring till varför logiken bakom den moderna naturvetenskapens utveckling kan bli ett problem i 
sig. Han menade att forskningen har kommit fram till ett paradigmskifte och behovet av nya 
referensramar:  
 

“The periods during which scientists remain committed to a framework are regarded as typical. They 
are periods of ”normal science”, and scientists who work in this way are regarded as “normal scientists”. 
Science in this sense is then contrasted with science in a period of crisis or revolution. These are periods 
in which the theoretical framework begins to crack, and in the end breaks. “ 24  

 
Den moderna svenska vetenskapsteorin har kopplingar till den engelsk-amerikanska traditionen,25 
men har även sina särdrag. År 1911, i en tid då folkbildningsrörelsen i Sverige var på uppgång och 
började bli en etablerad del i samhället genom de första organisationerna, studieförbunden26 , 
publicerade den svenske filosofen Axel Hägerström sin essä On the Validity of Moral Conceptions.  
Essän handlade om vetenskapliga, rationella, och icke-vetenskapliga, ”andra” värden – och kom att 
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ha stor inverkan inte bara på landets idéhistoria utan ledde även till vidare effekter på många 
områden. Det påstods att diskussionen i etik- och moralfrågor, i likhet med diskussion om känslor 
och inlevelse, saknar hållbar teoretisk grund. Denna diskussion kunde per definition inte tillföra 
någon säker kunskap och inte närma oss sanningen:  
 

“…evaluation has become one of the words of honour in our discussions, a rather widespread 
realization that there are two kinds of disunity, one in which it is possible to reach agreement by 
examining the facts and conclusions again and one in which it doesn’t help if you are agreed about all 
the facts, in which the difference is a difference in attitudes.” 27 

 
Denna tankeriktning och dess utveckling har lett till två viktiga konsekvenser i Sverige. Den 
positivistiska synen på människan som rationellt tänkande och handlande har blivit dominerande, 
inte bara på det vetenskapliga området, utan även i samhällslivet. Som bieffekt har humaniora riktat 
om sitt intresse från beskrivningen av människan och dess privata upplevelser till beskrivningen av 
henne i sin omgivande värld, och dennes sammankopplingar till ett samhälle.28   
 
 
2.1.2 Till vilken nytta forskar samhället? 
 
”What we need is the next step in therapy for Parkinson’s disease – and that is to replace the cells that are missing. 
And that is going to have to wait until the stem cell technology and transplantation replaces the main stream. And 
I´m hoping that it will happen in a very near feature.”  (Chris Honey, läkare)29 
 
En grupp forskare vid Lunds universitet, som jobbar med cellterapier mot neurologiska sjukdomar, publicerade nya 
resultat i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift National Academy of Science. De har i djurförsök lyckats 
visa att ”en spruta med nya gener rakt in i hjärnan hjälper mot Parkinsons sjukdom”.30 
 
“And it’s going to happen. It’s inevitable, I have no doubt in it. As sure as the sun goes up. And our mission is just to 
make it happen as soon as possible. But it is not a question by my mind if it’s going to happen.” (Michael J. Fox, 
skådespelare)31 
 
Långt ifrån alla naturvetenskapligt orienterade forskningsprojekt kan direkt i 
problemformuleringsstadiet påvisa konkret koppling till ett tillämpningsområde. Forskningen kring 
medicinska problem, exempelvis stamcellstransplantationer vid Parkinson sjukdom, som nämns i 
citatet ovanför, är snarare undantag. Samhälliga intressen och behov, å ena sidan, och forskningens 
intresse och behov, å den andra, möts i det offentliga samtalet om forskningens relevans och kvalitet.  
 
Beslut om offentliga medel till forsknings- och utvecklingsarbetet regleras i den forskningspolitiska 
propositionen32. Generellt använder man i den svenska forskningspolitiska debatten följande 
definitioner som industriländerna (OECD)33 enades om 197034:  
 
Grundforskning är att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer utan någon 
bestämd tillämpning i sikte. Tillämpad forskning är ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny 
kunskap och nya idéer med en bestämd tillämpning i sikte. Utvecklingsarbete är att systematiskt 
utnyttja forskningsresultat, vetenskaplig kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, 
nya processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerade sådana. Det brukar läggas 
till en ny typ av forskning – strategisk grundforskning, d.v.s. grundforskning som av finansiärerna 
riktas mot avgränsade områden vilka av olika skäl anses vara särskilt viktiga. 
Dessa begrepp har varit föremål för många diskussioner, gränserna mellan grund och tillämpad 
forskning blir ofta flytande. Inom ramen för ett och samma forskningsprojekt kan det finnas inslag 
av olika typer av forskningen.  
Forskningens kvalitet, som trots att det i praktiken är mycket svårt att jämföra vitt skilda discipliner, 
blir en av faktorerna för fördelning av offentliga resurser. Medicinvetenskap, naturvetenskap-teknik 
och humaniora-samhällsvetenskap utgör tre av de sex anslagsposterna. Bedömningen av forskningens 
relevans35, d.v.s. forskningens betydelse för samhället i stort, är en annan faktor som avgör 
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resursfördelningen. Konflikten om det vetenskapliga nyttoidealet, ”teoretisk nytta”, och ”praktisk 
nytta” 36 går i Sverige tillbaka till 1700-talet, då ledamöter vid Kungliga Vetenskapsakademiens37 - 
vetenskapsmän och handelsmän med stort inflytande i industri och administration – förde 
diskussioner om ekonomiska motiv bakom önskan att förstå naturens processer.  
 
I den forskningspolitiska debatten förekommer även andra forskningsdefinitioner. Exempelvis 
föreslår Stiftelsen för Strategisk forskning38, en mer ändamålsenlig indelning än indelningen i 
grundläggande och tillämpad forskning:  
 

”En bättre indelningsgrund för forskningen är frågan om forskningens mål. Forskning med 
inomvetenskapliga mål – fri forskning – kan sägas syfta till att öka kunskapen om oss själva och vår 
omgivning, medan forskning med utomvetenskapliga mål – strategisk forskning – är mer 
samhällsinriktad och syftar till att åstadkomma förbättrade livsbetingelser, såsom ökad ekonomisk 
tillväxt, förbättrad hälsa, förbättrat samhälle (bl.a. infrastruktur) och förbättrad miljö.” 39 

 
Utbildningsdepartementet använder även begreppet starka forskningsmiljöer. Vetenskapsrådet40, den 
enda statlig myndighet i Sverige som har ansvaret att stödja och utveckla oberoende grundforskning, 
försökte definiera detta begrepp i ett av sina senaste yttrande41. Enligt Vetenskapsrådet, har dessa 
miljöer en betydande förnyelsekraft och samtidigt en god förankring i kringliggande forskningsfält. I 
dessa miljöer kan olika forskningsinriktningar, och vid behov olika discipliner, befrukta varandra och 
öppna för nya frågeställningar och sätt att närma sig dessa. Miljöerna karaktäriseras av höga 
kvalitetsmål som successivt överförs till nya medarbetare. När det gäller kriterier och förutsättningar 
för den s.k. ideala forskningsmiljön, betonade Vetenskapsrådet att det är mycket olika inom- och 
mellan s.k. laborativa, d.v.s. naturvetenskapliga, och icke-laborativa, d.v.s. humanistiska och 
samhällsvetenskapliga, discipliner. Fördelningen av budgetmedlen har hittills påvisat ett visst 
rollförhållande mellan vetenskaperna: 60% har går till naturvetenskap-teknik, 25% till medicinsk 
forskning och 15% till humaniora och samhällsvetenskap.42  
 
Bland industriländerna satsar Sverige mest resurser på forsknings- och utvecklingsarbete. Enligt 
SCB43 går 4,3 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) till forskning och utveckling. 
OECD-genomsnittet ligger på 2,2 procent och EU-genomsnittet på 1,9 procent. Totalt satsade 
Sverige 96,7 miljarder kronor på utveckling och forskning år 2001. Den största andelen, mer än tre 
fjärdedelar (78 procent), lägger de svenska företagen ned. Universitetens och högskolornas andel är 
cirka 19 procent av den summan, medan den andel, som kommer från den offentliga sektorn och 
den privata icke-vinstdrivande sektorn tillsammans motsvarade cirka tre procent.  
 
I ett yttrande till Utbildningsdepartementet understryker Vetenskapsrådet, den statliga myndighet 
som även genomför analyser och utvärderingar av relevans för svensk forskning och 
forskningspolitik, 44att det anser det som väsentligt att det finns välförsörjda forskningsmiljöer vars 
inriktning helt styrs av inomvetenskapliga hänsyn. Detta är, enligt rådet, särskilt viktigt i en tid när 
forskningens oberoende och integritet diskuteras och ifrågasätts mot bakgrund av ett ökat tryck från 
kommersiella krafter. Vetenskapsrådet menar även att tonvikten vid finansieringen skall ligga vid 
större och mer långsiktiga forskningspolitiska åtgärder i form av s.k. rambidrag. 45  Vetenskapsrådet 
har utarbetat ett budgetunderlag om fördubbling av anslag till svensk grundforskning för den 
kommande femårsperioden. 46  
 
Sverige har varit pådrivande i att skapa ett Europeiskt forskningsråd.47 I ett möte mellan EU-
länderna diskuterats nyligen hur Europa skall kunna öka sin konkurrenskraft inom forskningen. 
Sveriges utbildnings- och forskningsminister menade att forskningsrådet bör ge forskarna större 
makt och inflytande över hur forskningspengarna skall fördelas. Enligt honom, skulle kvaliteten 
därigenom ökas och Europas möjligheter att hävda sig mot USA i forskningen stärkas. Som resultat 
av dessa diskussioner har EU nyligen tillsatt en arbetsgrupp, som har till uppgift att driva frågan 
vidare. 
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2.2 Den akademiska forskningens villkor i Sverige 
 
Svenska staten styr universiteten och högskolorna genom att utforma regler för dess organisation och 
fördela resurser samt genom den utbildnings- och forskningspolitik, som förs. Förutom de både 
traditionella uppgifterna utbildning och forskning, har lärosätena en s.k. tredje uppgift - att 
kommunicera forskningsinformation med omvärlden. 48   
 
Universitet och högskolor finansieras traditionellt till största delen med statliga medel samt från 
offentliga stiftelser och fonder. Den totala statliga finansieringen i form av direkta statsanslag, medel 
från forskningsråd samt övrig statlig finansiering utgör 65-70 % av lärosätenas forskningsmedel.49 
Sveriges fria grundforskning bedrivs till sin övervägande del vid ett femtiotal universitet och 
högskolor. Tre fjärdedelar av forskningskrafterna är koncentrerade till de tio största lärosätena50.  
 
 
2.2.1 Universitet och högskolor i den tredubbla spiralen51 
 
Svensk bioteknik har två helt dominerande regioner, Stockholm-Uppsala i Mellansverige och Lund-Köpenhamn i 
söder. Officiellt råder ett harmoniskt samarbete, men under ytan finns det en stark rivalitet om vilket område som 
får rollen som utvecklingsmotor framöver. Full uppladdning pågår. De två dominanterna i svensk bioteknik har 
tagit sig in i ringen. I potten ligger internationellt erkännande, sponsorpengar och så småningom möjligen 
miljardinkomster och nya jobb. I ena ringhörnan den danskskånska satsningen Medicon Valley och i den andra – 
Stockholm-Uppsala som med kombinationen tradition och vildvuxet nytänkande hoppas kunna hålla nykomlingen 
i schack. /…/ Flera av dem som brukar hänga vid ringside hade gärna sett en oavgjord match. Där kämparna i 
stället koncentrerar sig på kommande motståndare. De hävdar att lilla Sverige inte har råd att slänga in flera 
kombattanter på arenan på det här viset – bättre då att satsa stenhårt på en gemensam strategi för att ta sig an de 
stora uppgörelser som väntar. (Per Helgesson, journalist)52  
 
Svensk-danska Medicon Valley 53 är en av norra Europas främsta biotekniska regioner med ett 
hundratal bioteknikföretag, läkemedelsföretag, flera universitet och högskolor samt akademiska 
sjukhus. Fenomen som Medicon Valley är redan känt internationellt. Vissa forskare i USA förklarar 
detta fenomen med ett ökat samarbete mellan de offentliga, de privata och de akademiska sektorerna. 
Bildligt kan detta samarbete beskrivas med en spiralstruktur: 
 

“Three institutional spheres (public, private and academic) /…/ are increasingly working together, with 
a spiral pattern of linkages emerging at various stages of the innovation process.” 54  

 
Inom var och en av de tre sammanbundna samhällsspiralerna samt i dess samverkan sker 
förändringsarbete som påverkas av och påverkar det omgivande samhället:  
 

“There are four dimensions to the development of the triple helix. The first is internal transformation 
in each of the helices…The second is the influence of one helix upon another…The third dimension is 
the creation of a new overlay of trilateral networks and organizations from the interaction among the 
three helices, established to generate new ideas and formats for high-tech development. The fourth 
dimension of the helix model is a recursive effect of these institutional spheres, /…/ both on the spirals 
from which they emerged and in the wider society.” 55 

 
Till följd av att forskningen utsätts för ekonomiska styrsystem tilldelas forskare i olika grad även en 
entreprenörsroll. De som lyckas med sitt kommersiella arbete, som består i att locka externa anslag, 
kommer att ha större chanser att bedriva sitt vetenskapliga arbete. För att lyckas kombinera dessa 
roller krävs det goda kontaktnätverk såväl inom näringslivet, nationellt och internationellt, som 
inom den offentliga sektorn:  
 

“As the roles of scientist and entrepreneur have converged, the elements of both have been sorted into 
various combinations.” 56 
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I och med att praktiskt användbara forskningsresultat definieras som allt viktigare för landets 
ekonomiska utveckling, leder denna utveckling till att forsknings- och utvecklingsstrukturer får en 
ännu mer central plats som sociala institutioner:  
 

“As the capitalization of knowledge becomes more important to the economy, organizations that 
produce useful knowledge become ever more central to the social structure.” 57 

 
Forskningen blir även en del i globaliseringsprocessen och universitet och högskolorna inom EU 
utsätts för hård konkurrens från USA. I ett betänkande från EU-kommissionen The Role of 
Universities in the Europe of Knowledge betonas vikten av att effektivisera kunskapsproduktionen vid 
europeiska universitet och högskolor, vilka till skillnad från USA, till stor del finansieras av staten:  
 

“Universities must use the limited financial resources they have as efficiently as possible. They have a 
duty to their “stakeholders”: the students they train, the public authorities that provide their funding, 
the labour market which uses the qualifications and skills they transmit and the society as a whole, for 
whom they fulfil important functions related to economic and social life. The objective must be to 
maximise the social return of the investment represented by this funding. “58 

 
I samma betänkande befarar EU-kommissionen dock att en omorganisation av kunskapsarbetet vid 
europeiska lärosäten, som drivs av konflikt och konkurrens -tänkande och som  prioriterar tillämpad 
forskning, kan äventyra hela kunskapens tillväxt: 
 

“In Europe, universities tend to undertake directly applied research for the business sector, extending 
even to the provision of scientific services, which if taken to excess could endanger their capacity to 
contribute to the progress of knowledge.” 59 

 
Diskussionen om den naturvetenskapligt orienterade forskningens effektivitet är högaktuell i det 
akademiska Sverige. Ett exempel på detta är en utvärdering som i år genomfördes av en grupp 
brittiska experter vid Lunds universitet60. I den föreslås en omorganisation av den medicinska 
fakulteten, en halvering av forskarutbildningen och att antalet fast anställda lärare och forskare 
reduceras med 20 %. Utvärderingsgruppen understryker även att den biomedicinska forskningen bör 
prioriteras i finansieringen. Fakultetens anställda har fått möjlighet att diskutera 
utvärderingsrapporten på fakultetens hemsida. En öppen hearing planeras i oktober och ett 
åtgärdsprogram beräknas vara klar i december 200361. 
 
Vissa fakta talar för att staten vid tilldelningen av medel till universitet och högskolor i Sverige 
prioriterar forskning som bedöms väsentlig för tillväxten, bland annat planeras satsningar på 
strategiska forskningscentra och forskningsprogram62 63 
 
Den snabba kunskapsutvecklingen samt tendensen att öka andelen av ”praktiskt nyttig” tillämpad 
forskning vid universitet och högskolor har i Sverige lett till ett förslag64 att inrätta särskilda 
branschinstitut, där inte de vetenskapliga framgångarna skulle vara det viktigaste, utan de 
kommersiellt gångbara resultaten. 
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2.2.2 Villkor, regler och ”den tredje uppgiften”  
 
Under de senaste tio åren har den svenska staten genomfört en rad organisatoriska och 
regionalpolitiska reformer rörande universitet och högskolor, vilka påstås ha lett till att den 
institutionella friheten överordnats den akademiska friheten och forskarnas individuella oberoende65 . 
År 1992 ändrades myndighetsstrukturen inom högskoleområdet, vilket gjorde universitet och 
högskolor direkt underställda regeringen. År 1993 infördes mål- och resultatstyrning för universitet 
och högskolor; reglerna för inrättning av professor- och forskartjänster ändrades. År 1997 ålades 
lärosätena att samverka med det omgivande samhället; samtliga statliga forskningsfinansiärers 
instruktioner ändrades på så sätt att forskningens samhällsrelevans framhävdes. År 1998 blev rektor 
inte längre ordförande i sitt lärosätes styrelse – i stället utnämnde regeringen en ordförande som inte 
är anställd vid lärosätet. År 2001 genomfördes en reform av de statliga forskningsfinansierande 
myndigheterna. 66 Sedan 1998 ökar dessutom forskningsresurserna på mindre och medelstora 
högskolor runt om i landet, samtidigt som antalet studerande och forskarstuderande växer.67  
 
Vetenskapsrådets undersökning visar att lärosätenas totala forskningsmedel under 1980-talet ökade 
(med c:a 5 miljarder kronor), medan ökningen p.g.a. det svåra statsfinansiella läget under 1990-talet 
stagnerade och blev ungefär en halv miljard kronor. Situationen förändrades även i och med att 
andra aktörer än staten kom in. Samma undersökning visar att externfinansieringen under denna 
tjugoårsperiod kontinuerligt ökade vid universitet och högskolor, särskilt den icke-offentliga 
finansieringen, medan forskningsanslagen från staten minskade. De icke-offentliga finansiärerna 
(privata fonder och stiftelser, företag) stod vid periodens början (1981) för knappt 8% av 
universitetens och högskolornas forskningsresurser, medan andelen 1999 uppgick till mer än en 
fjärdedel. 68 Forskningsfinansiering per lärare/forskare är ett sätt att beskriva den nuvarande 
situationen och under 1990-talet är beloppet i genomsnitt hälften så stort som i mitten av 1980-
talet.69 
 
Högskoleverket har i en av sina senaste undersökningar, som gjordes på uppdrag av 
Finansdepartementet, kartlagt sponsringen70 vid landets universitet och högskolor. Den visade att en 
tredjedel av de tjugoåtta lärosätena som besvarade enkäten uppger att de arbetar aktivt för att få 
sponsring, ett lärosäte arbetar med sponsring systematiskt och i organiserad form. Bland dem som 
inte bedriver dessa aktiviteter är den vanligaste förklaringen att man inte tror att det finns någon 
större marknad för sponsring av högskolor och universitet och att man inte tycker att det är värt att 
lägga ner arbete på det. En annan anledning är rädsla för att det skulle hota den akademiska 
integriteten, men inga lärosäten uppger att de i praktiken har haft några sådana problem. I enkäten 
framgår också att sponsorintäkterna i flertalet fall har varit konstanta under de senaste tio åren, 
medan tre lärosäten anger att sponsringen ökat under den perioden. Fem lärosäten uppger att de fått 
sponsring i miljonklassen. I fråga om redovisningen av sponsorintäkter saknas ofta riktlinjer, endast 
fem universitet och högskolor anger att sådana finns. Att ta hänsyn även till eventuella kommersiella 
förbindelser i tilldelningen offentliga medel till forskningsprojekt har blivit Vetenskapsrådets 
policyförändring under 2003. 71 
 
Utbildningsdepartementet har ålagt Vetenskapsrådet att redovisa hur staten kan ge sitt stöd till starka 
forskningsmiljöer inom alla vetenskapsområden. Rådet skulle även redovisa hur det avser medverka i 
skapandet av kreativa och framgångsrika spetsforskningsmiljöer, som ger förutsättningar att 
konkurrera med de allra främsta internationella forskarna. I Vetenskapsrådets yttrande till 
Utbildningsdepartementet framträder den förändrade situationen med forskningsfinansieringen som 
den bärande faktorn:  
 

”Det expanderande universitetssystemet skapar förväntningar om forskningsresurser över breda 
områden och vid alltfler lärosäten. Samtidigt är Sverige ett litet land som omöjligen kan bedriva 
forskning i internationell toppklass över hela fältet. Det är rådets bedömning att det finns en spänning 
mellan å ena sidan önskemålet att fördela forskningsresurser med hänsyn till grundutbildningsplatser 
och å andra sidan ambitionen att åstadkomma en ytterligare kraftsamling inom svensk forskning. ”72 
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Utsatta för marknadens villkor konkurrerar universitet och högskolor för att fylla utbildningsplatser 
och få forskningsanslag.73 Forskningsfinansiärer är viktiga aktörer i den ovannämnda ”tredje 
uppgiften” som universitet och högskolor är ålagda. Genom medelstilldelningen kan 
forskningsfinansiärer ha starkt inflytande på forskarnas engagemang för forskningsinformation och 
samverkan.74 Enligt Vetenskapsrådet är det nuvarande statliga finansieringsstödet bristfälligt i detta 
avseende. Som ett undantag nämns den statliga finansiären Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande Formas, som ger ett visst stöd till högskolans tredje uppgift.75 
 
Det är dagens tendens att universitet och högskolor utvecklar informationsstrukturer, som har 
professionellt ansvar för att kommunicera utbildnings- och forskningsinformation. 76 77. I vissa fall 
anlitar universitet och högskolor marknadskonsulenter för uppgiften att tillföra informationen en 
tydlig marknadsmässig ”grafisk profil”78. Samarbetet med medier kan också medverka i att profilera 
fakulteten eller lärosäten 79.  
 
 

 3. Sanningssökandet i journalistiken 
 
Den goda journalistiken tar lika lite som den goda vetenskapen någonting för givet. (Peter Sylwan, journalist och 
författare med specialisering på bioteknik.)80 
 
Journalism is about honestly truthfully trying to find things out – and trying to make sense of things. And the result 
is not the whole truth – of course not, but it’s a part of it – and it´s en essential part of it. And it stands the test of 
time – and it stands the test of credibility. It’s imperfect but it is a truthful and honest attempt. (John Pilger, 
politisk reporter, dokumentärfilmare och författare)81 
 
En av mediernas viktigaste uppgifter i en demokrati formuleras som den tredje statsmakten. Den 
består i att medier skall granska de två övriga statsmakterna – den lagstiftande Riksdag och den 
verkställande Regeringen - och medverka i den fria opinionsbildningen. Olika medier skall 
konkurrera om sina läsare, lyssnare och tittare på den fria marknadens villkor. Den andra, i viss mån 
motstridiga, uppgiften består i att medierna skall bli en samhällsinstitution. Staten skall möjliggöra 
mediernas oberoende från politiska och kommersiella intressen – och medierna i sin tur skall förse 
medborgarna med mångsidig information av hög kvalitet. Förutom de två uppgifterna kan 
massmedier även medverka i utbildning och fostran i samhället. De fyra uppgifterna kompletterar 
snarare än utesluter varandra. 82  
 
I det svenska medieväsendet ingår företag vars uppgift formuleras som att arbeta i allmänhetens 
tjänst. Public serviceföretag är Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. 
Sändningarnas innehåll regleras enligt Yttrandefrihetsgrundlagen samt av en rad etiska bestämmelser 
som finns sammanfattade i Spelregler för press, tv och radio.83 Utöver dessa lagar och normer styrs 
journalisternas arbete av sändningstillstånd som staten gett medieföretagen samt de anslagsvillkor 
som staten förelägger dessa företag inför varje verksamhetsår. 84  Den nuvarande tillståndsperioden 
sträcker sig från 1 januari 2002 till 31 december 2005.  
 
Eftersom public service –företagen, i sitt uppdrag av staten, inte har några kommersiella intressen att 
slå vakt om, kommer jag att fokusera mig på bevakningen av nyheter och samhällsfrågor i dessas regi.  
 
 
3.1 Allt för alla hela tiden 
 
Nu vet jag att det fungerar i praktiken, det dubbla oberoendet. Efter snart 30 år som nyhetsjournalist i public 
service törs jag påstå att tanken håller. Det går att ge en högkvalitativ nyhetsservice med publicistisk självständighet. 
Nyhetsförmedlaren i Sveriges Radio och TV står dubbelt fri, både från kommersiella och politiska bindningar. (Erik 
Fichtelius, journalist och författare)85 
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Det finns två synsätt på hur en nyhet blir till en nyhet inom massmedier. Det första handlar om att 
informationsflödet går igenom de objektiva massmediala urvalsmekanismerna och till sist når ut till 
publiken i form av en journalistisk produkt. Inom public service är det sant - relevant 
urvalsmekanismen som sållar information. Det andra synsättet fokuserar mest på att leta efter 
bakomliggande samband, mening, avsikter och ändamål, vilka gör att dessa nyheter i olika medier 
väljs ut och presenteras på ett visst sätt. Enligt detta synsätt är den sanningsenliga bilden av 
verkligheten, som når ut till oss genom massmedia, en social konstruktion. Med andra ord utgör 
”objektiva” nyhetsrutiner och ”subjektiv” nyhetsvärdering två infallsvinklar på nyhetsbedömningen86. 
Dessa infallsvinklar ersätts ofta med ett annat perspektiv - den journalistiska nyhetskänslan87, som jag 
finner intressant att titta närmare på.  
 
Medieforskningen visar på stora likheter i nyhetsbedömningen mellan olika medier.88 Detta faktum 
kan ha två förklaringar. Å ena sidan, påverkas nyhetsurvalet och presentationsformen av en viss 
tradition inom den svenska journalistkåren. Den traditionen omfattar såväl synen på uppgifter, som 
medier har i samhället, som synen på journalistens yrkesroll – och har även fått samlingsnamnet den 
journalistiska logiken89. Å andra sidan, påverkas nyhetsurvalet och presentationsformen av en viss 
tradition inom mediekulturen, en viss tradition att tänka nyheter, som ibland definieras som 
mediedramaturgin.90  
 
 
3.1.1 Medielogiken i nöje, nytta och nyhetsskäl 
 
Egentligen borde man utmönstra begreppen subjektivt och objektivt ur diskussionen om journalistikens 
sanningsproblem. Båda elementen finns uppenbarligen i all journalistik. Men med dem kommer man inte 
sanningsfrågan närmare. Mer användbara begrepp är saklighet och opartiskhet. Det är journalistiska mål som är 
värda att eftersträva och inte omöjliga att uppnå. (Olle Stenholm, Allmänhetens Pressombudsman) 91 
 
Nyhets- och samhällsjournalistiken strävar efter att bygga på sann och relevant information, vilket 
närmast innebär att sträva efter saklighet, vilket i sin tur innebär att försöka utgå ifrån korrekta och 
kontrollerbara uppgifter. Bedömningen av relevans handlar snarare om den tysta överenskommelsen 
mellan ett visst medium och dess publik. Journalisten skall sträva efter att vara konsekvensneutral, 
d.v.s. förhålla sig opartisk till vem eller vad som gynnas eller drabbas av en nyhet.92 
 
Nyhetsbedömningen kan även ses i ett bredare perspektiv, i relation till hur allmännytta med 
massmediekommunikationen definierades vid olika perioder av landets utveckling. Detta perspektiv 
är förknippat såväl med förhållningssättet till publiken, som samhällets dominerande institutioner, 
t.ex. politiken. Det offentliga samtalet i Sverige omfattar fyra perioder, där var och en karakteriseras 
av en viss journalistisk logik. Dessa perioder är upplysning (1925-1945), spegling (1945-1965), 
granskning (1965-1985) och tolkning (1985-) med en naturlig överlappning mellan periodernas 
journalistik.93 Jag har valt att åskådliggöra de perioderna även i figurform nedan (Figur 3 – Figur 8). 
 
Upplysning  
1925-1945 

Spegling 
1945-1965 

Granskning 
1965-1985 

Tolkning 
1985 -  

 
 
Figur 3: Den svenska public service- journalistikens perioder.  
 
Radiosändningarna blev redan från starten 1923 anslutna till folkbildningsrörelsen och 
upplysningsperioden blev den första i etermediernas verksamhet. Ledstjärnan i nyhets- och 
samhällsprogram var opartiskhet, vilket på den tiden innebar att undvika kontroversiella frågor, som 
skulle kunna vålla debatt. Saklighetsprincipen bestod i att föra ut information från dominerande 
institutioner och beslutsfattare. Huvudmålet med kommunikationen var att förhöja kunskapsnivån, 
sprida goda värderingar och lära ut lämpliga levnadsvanor.  
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”…radion skulle förmedla sådant som det rådde enighet om, och helst sådant som var vetenskapligt 
fastlagt. Radion blev experternas arena. Radions aktualitetsverksamhet präglades av konsensusbyggande 
och det fanns en försiktighet i förhållningssättet till aktuella samhällsfrågor samtidigt som 
programverksamheten präglades av ”takt och hänsyn”.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:  Etermediernas upplysningsuppgift 1925-1945 
 
Speglingsperioden började i och med slutet av andra världskriget 1945. Inom radion och senare 
televisionen etablerades ett nytt journalistiskt synsätt. Sakligheten blev överordnad opartiskheten i 
varje enskilt program, vilket skulle garantera att allmänheten fick en rättvisande bild av verkligheten. 
Opartiskheten tillgodosågs i programverksamheten som helhet. 
 

”…verkligheten skulle skildras som ”den är”, utan tillrättalägganden, moraliska pekpinnar eller andra 
folkuppfostrande avsikter.  Speglingsidealet innebär ett tydligt brott mot upplysningsperiodens 
folkuppfostrande journalistik, där ”lämpligheten” hade varit det överordnade urvalskriteriet för 
programstoffet. Journalistikens uppgift skulle vara att redovisa det faktiska skeendet och inte 
nödvändigtvis stå i samhällets tjänst.” 95 

 
I praktiken betydde det att olika åsikter fick utrymme, fast fortfarande inom ramen för demokratisk 
konsensus, vilket blev särskilt betydelsefullt för framväxten av den politiska journalistiken.96 Under 
den andra delen av perioden skapades i radio den journalistiska arbetsmetoden, som blev känd som  
den s.k. skjutjärnsjournalistiken, med aktiv frågeteknik och som lade början till en ny tradition i 
Sveriges Radios historia.97 

�����������
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Figur 5:  Etermediernas speglingsuppgift 1945-1965 
 
Eftersom opartiskhetskravet ansågs gynna samhällets makthavare, förändrades synen på 
objektiviteten inom radio och TV under den första delen av granskningsperioden. Om upplysnings- 
och speglingsjournalistiken utmärktes av konsensusorientering, tog den granskande journalistiken 
ställning för aktiv påverkan, flera åsikter fick stå mot varandra: 
 

”Granskningsidealet i journalistiken påverkade för det första valet av programstoff i 
aktualitetsprogrammen; det som skulle uppmärksammas var de viktiga samhällsfrågorna och det som 
påverkar många människor på kort och lång sikt. Särskilt viktigt var då sådant som var relevant för 
publiken i egenskap av medborgare – och väljare – i ett demokratiskt samhälle. Det politiska och 
ekonomiska skeendet fick därför stort utrymme i aktualitetsprogrammen. För det andra påverkade 
granskningsidealet perspektivet på samhället. Det kritiska förhållningssättet till samhällets dominerande 
institutioner och makthavare var påtagligt i den nya journalistiken, som utmärktes av en stark 
konfrontations- och konfliktorientering.”98  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6:  Etermediernas granskningsuppgift 1965-1985 
 
Den politiska journalistiken har sedan slutet av 1960-talet blivit den part som sätter upp agendan i 
det offentliga samtalet. Samhällspolitiska frågor om den ekonomiska välfärden, klassolidariteten och 
jämställdheten har utvecklats vidare och kanaliserat de antiauktoritära energierna i samhället:  
 

“Vad den antiauktoritära rörelsen, bland annat, lärde ut var en misstänksamhet mot överhet, och 
överhetens språk, ett sätt att diskutera och fråga efter de dolda argumenten bakom de synliga…Detta 
sökande efter substans i det politiska språket, efter realiteterna bakom maktens kulisstycken, har långt 
ifrån spelat ut sin roll.”99 

 
Tolkningsperioden medförde radikala förändringar i det svenska mediesystemet. Ensamrätten för den 
allmännyttiga radion och televisionen, som gällde sedan 1925, upphörde och ”det dubbla 
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oberoendet” prövades i konkurrens mot flera nystartade kommersiella kanaler. Kampen om tittarna 
och lyssnarna medförde att man även inom public service företagen började fokusera på publiksiffror 
och produktivitet. Public service företagen mötte de många gånger nischade privata aktörerna med 
en ökad variation. Denna tendens inom journalistiken kan relateras till den inomvetenskapliga 
diskussionen kring fragmentisering av naturvetenskaplig kunskap (kap.2.1.1). I och med att 
samhällsfrågorna blir mer komplexa samtidigt som varje sida av den komplexiteten tenderar att 
belysas ur flera perspektiv, ökar splittringen. Den nya journalistikens definition på objektivitet blev: 
 

”Om verkligheten ändå inte är gripbar och sanningen alltid är relativ blir det som återstår för 
journalistiken att ge det ogripbara genom en mångfald argument och åsikter – och tolkningar. /…/ 
Misstron mot etablissemanget och skepsis i förhållande till samhällets eliter – inom politik, vetenskap, 
näringsliv och myndigheter – är ett framträdande drag i den senmoderna journalistiken.”100 

 
Under tolkningsperioden etablerades den undersökande journalistiken som en egen journalistisk 
genre, med eget formspråk och egen retorik.101  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Etermediernas tolkningsuppgift 1985 - 
 
 
3.1.2 I balansen mellan det omedelbara och det långsiktiga 
 
Förändringen kan vara av olika karaktär. Den självklara nyheten är en plötslig händelse /…/ En händelsenyhet är 
en plötslig förändring. Men förändringen kan också vara långsam. Då talar vi istället om tendensnyheter. 
Förändringen kommer smygande, men blir till slut så påtaglig att den blir en nyhet. Varje droppe som fyller glaset 
är inte en nyhet i sig, men till slut är glaset så fullt att det rinner över och då har vi en händelsenyhet. Men redan 
när glaset är halvfullt bör nyhetsjournalisten kunna upptäcka den förändring som är på gång och rapportera om 
tendensnyheten att glaset är på väg att fyllas. (Erik Fichtelius, journalist och författare)102 
 
En nyhet är en produkt av en massmedieindustri. Det är viktigt att förstå att det media rapporterar om som en 
”händelse” inte är någonting som ligger färdigt ute i naturen och väntar på att bli hämtat. En händelse är ett namn 
som media ger en viss typ av skeende, som media valt ut. Och i massmedia börjar händelsen vid en viss punkt, och 
avslutas också vid en punkt. (Bengt Nerman, journalist och författare, lärare vid den nystartade (1968) 
journalisthögskolan i Stockholm)103 
 
Den publicistiska uppgiften att engagera så många som möjligt i samhällsviktiga frågor förutsätter att 
budskapet, förutom att hålla den journalistiska balansen bland synvinklarna, även tillförs dramatiska 
kvaliteter (Figur 8). En del av den publicistiska kulturen är mediedramaturgin. Den strävar efter att 
komma åt de referensramar som publiken använder i sin tolkning av information i vardagslivet och 
att samordna tre huvudfrågor: närvaro, narrativitet och interaktion. Människans hjärna är 
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meningsskapande, vilket betyder att människan behöver relatera inkommande information till det 
spatiala sammanhanget i tid och rum samt till det sociala sammanhanget (narrativitet och 
interaktion). 104 Bevakningen av händelsenyheter i här och nu uppfyller bäst kriteriet på närvaro. 
Narrativitet i journalistiken går ut på att skapa berättelser, med allt som hör till genren– 
karaktärerna, händelsesekvenserna, rytmen, moralen. Interaktivitet börjar när publiken, som 
informationsmottagare, börjar associera och bygga på berättelsen själva – ljud- och bild- och 
språkillustrationer (metaforer, hyperboler, m.fl.) i presentation av nyheter tjänar detta syfte.  
 

Vilket är urvalet av frågorna på agendan? 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Hur formuleras frågeställningarna? 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Urvalet av frågorna och dess presentation utformas även av normer och regler inom 
mediedramaturgin i punkter markerade med         
 
För att nå ut till publiken måste journalisten göra variationer i dramaturgin, beroende på bl.a. 
ämnets karaktär och kunskapskartan 105 i ämnet hos publiken. Under 1990-talet, i takt med den 
förändrade situationen i samhällsekonomin och den ökande konkurrensen från de kommersiella 
medierna, startade en diskussion om public service företagens s.k. målgrupp. Hur skall public service 
nå ut till så många som möjligt? Diskussionen hade sin grund i skilda uppfattningar om vilken 
kunskap i etermedietraditionen som ansågs värt att föra vidare – och vilken att avstå ifrån.106 Skall 
man då tackla en stor yta och konkurrera med de kommersiella kanalerna om bred publik - eller skall 
man gå in på djupet med smalare kulturprogram och mer kvalificerad samhällsdebatt riktade till 
olika grupper i samhället.  
 
Ur diskussionen om bred eller smal public service har det idag vuxit fram en debatt om allmännyttan 
med public service. Public service motståndare menar att offentlig finansiering ger stöd för en 
monopolistisk struktur, som riskerar vara styrd både i urval av frågorna och i val av 
presentationsform. Public service anhängare menar, å sin sida, att public service dubbla oberoende 
från politiska och kommersiella bindningar garanterar yttrandefriheten. Allmännyttan med denna 
struktur i svenska massmedier består i, enligt dem som står på public service sidan, att vara bl.a. 
forum för obekväma nyhets- och samhällsprogram, som kan vara kommersiellt ogångbara eller 
politiskt kritiska. De menar vidare att public service sätter ett kvalitetstryck även på de kommersiella 
kanalerna.107 
 
Debatten om public service- uppdraget i det offentliga samtalet berör även frågan om definitionen 
på själva begreppet offentligheten. Det föreslås exempelvis följande definition: 

 
“Med offentlighet menar vi i fortsättningen helt enkelt ett informationsutrymme som i princip är 
tillgängligt för alla människor utan att några speciella villkor ställs. ”108 
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Det ligger en distinktion mellan låg avsändaroffentlighet och hög mottagaroffentlighet inom public 
service, d.v.s. många kan ta del av ett radio- eller TV-program, men ytterst få har möjlighet att 
påverka dess utformning. Public service utgör, i den meningen, ett exempel på det offentligt 
finansierade men inte offentligt styrda informationsutrymmet. Eftersom endast ett fåtal har 
privilegiet att bestämma informationens mängd, innehåll och väsentlighetsgrad – samt privilegiet att 
formulera problem i det offentliga samtalet, kan den demokratiska uppgiften att förse medborgarna 
med saklig och opartisk information under vissa omständigheter missgynnas.109 
 
 
3.1.3 Journalistens roll i tiden 
 
Journalists should listen to the public, journalists should represent the whole diversity of public opinion -and it’s 
often a contradictory public opinion. People will hold contradictory views, it’s the nature of people. And 
understanding that - and picking up the theme through opinion – is in other words to take seriously peoples opinion. 
Not simply give them some idiotic label: “They are really interested in that therefore that’s all we have to give them”, 
- that’s a lazy way of thinking. 
(John Pilger, dokumentärfilmare, författare och reporter)110 
 
En journalist ska stå fri i förhållande till sitt samhälle, och ha möjlighet att kritisera det och göra det synligt på alla 
tänkbara sätt. Men det är någonting helt annat än att samhället beställer fram en roll som journalisten ska lära sig 
att leva efter. /…/ Den stora skillnaden är en fråga om kritisk distans. Antingen är man bara en byråkrat som lär 
sig en roll, och sedan fyller man den. Eller också är man en människa som använder sin ställning för att göra 
någonting synligt. (Bengt Nerman, lärare vid nystartade (1968) journalisthögskolan i Stockholm, journalist 
och författare) 111 
 
Om nyhets- och samhällsjournalistikens dilemma ligger i att balansera mellan skildringen av det 
omedelbara och det långsiktiga, kan även utvecklingen av samhällsuppfattningar om sin yrkesroll 
beskrivas i tidsperspektivet. Förändringar i journalistikens förhållningssätt till samhällsinstitutionerna 
och publiken kan sammanfattas på följande sätt (Figur 9). 
 

Förhållningssätt till publiken  

VILJA TILL 
ANPASSNING 

VILJA TILL 
PÅVERKAN 

VILJA TILL 
ANPASSNING 

Informationsförmedlare 
1945 -1965 

Folkbildare 
1925 -1945 

 
 
 
 
 
 
Förhållningssätt till 
samhällsinstitutionerna VILJA TILL 

PÅVERKAN 
Ombud och tolk 
1985 - 

Tredje statsmakt 
1965 -1985 

 

 

 
Figur 9: Journalistikens förhållningssätt till publiken och samhällsinstitutionerna112 
 
Under upplysningsperioden utgjorde folkbildarrollen det journalistiska idealet. Journalistiken 
förmedlade information från samhällsinstitutioner för att påverka publiken i en viss riktning, 
bestämd av dessa institutioner. Speglingsperiodens informationsförmedlare, som också verkade inom 
ramen för demokratisk konsensus, redovisade faktiska skeenden utan anspråk att påverka publiken.113  
 
Granskningsperioden blev ett trendbrott, såväl i journalistikens förhållningssätt till 
samhällsinstitutioner, som i förhållningssättet till publiken. Journalistyrket gav utövaren ett ansvar 
att granska samhällsinstitutioner samt att jämna ut kunskapsklyftorna i samhället. Journalistiken 
med uppdraget att verka självständigt fick även namnet den tredje statsmakten.114 På 1960-talet blev 
journalistyrket även en profession115, då de första journalisthögskolorna grundades i landet.116 För 
närvarande består journalistkåren i Sverige till tre fjärde delar117 av journalister med traditionella 
samhällsvetenskapligt inriktade akademiska examen i journalistiken. 
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Under granskningsperioden kom även specialiseringen inom journalistiken med fokus på olika 
bevakningsområden och grunden lades till professionella gemenskapsorganisationer i landet. 1977 
bildades i Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik118 (SFVJ). Förebilden var National 
Association of Science Writers119 i USA (NASW). Forskning och vetenskap blev ett journalistiskt 
bevakningsområde mycket tidigare i USA, vilket kan bero på att forskningspolitiska frågor kom upp 
på agendan bl.a. i och med utvecklingen av kärnvapenprogrammet. Den kritiskt granskande 
journalistiken, som växte fram under 1960-talet, har numera blivit en egen journalistisk genre som 
går under beteckningen undersökande journalistik.120 1989, med inspiration från den amerikanska 
systerföreningen Investigative Reporters and Editors, Inc.121, bilades i Sverige  Föreningen Grävande 
journalister122 (FGJ). Som ett svar på den ökade komplexiteten i samhället tillkom även 
tvärvetenskapligt inriktade utbildningar inom journalistiken. 123 124 125  
 
Under 1990-talet utvecklades journalistens roll till ombud och tolk, vilket inrymmer ansvar att 
granska samhällsinstitutioner samt ansvar att tolka informationen på ett för publiken tilldragande 
sätt. Anpassningstänkandet i förhållande till publiken ses ofta som något positivt men det kan 
innebära en risk att journalistiken förvandlas till vindflöjeljournalistik, som ändrar åsikter i takt med 
hur publikvindarna blåser.126 
 
Vilken roll man själv väljer som journalist är inte minst en fråga om individuella driftkrafter i det 
journalistiska arbetet. 
 
 
3.2 Arbetsmodell127 för identitetssökande inom den vetenskapliga journalistiken 
 
Jag har tidigare formulerat syftet med mitt arbete som att visa vilka komponenter som god 
journalistik med den naturvetenskapligt orienterade forskningen som bevakningsområde består av. 
För att underlätta resultatanalysen har jag organiserat informationen i en modell (Figur 10). 
Modellen bygger på två dimensioner: journalistikens förhållningssätt till forskningsinstitutioner och 
journalistikens förhållningssätt till publiken.  
 

  
 

Utbildning av publiken 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 Anpassning till 
forskningsinstitutioner 

 
  

 
 
 
 
 
Granskning av 
forskningsinstitutioner 
 

 
 

 
 

Underhållning av publiken 
 

 

 
Figur 10: Modell för journalistikens och journalistens roll i bevakningen av den naturvetenskapligt 
orienterade forskningen. Omarbetning av modellen för journalistikens förhållningssätt till publiken 
och samhällsinstitutionerna (3.1.3) 
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4. Material och metodfrågor 
 
Tillvägagångssättet jag valt för att få svar på de frågor jag vill belysa är att kombinera kvalitativa 
djupintervjuer128 med öppna observationer129. Dessutom använder jag mig av källanalys av relevant 
litteratur, massmedieproduktion samt Internet-information.  
�

�

4.1 Intervjuer 
�

Intervjuer är min huvudsakliga informationskälla. De journalister jag intervjuade representerar 
vetenskapsgruppen vid Sveriges Radio, tidningarna Dagens Forskning och Dagens Nyheter samt 
tidskriften Forskning & Framsteg. Några journalister frilansar. Jag har även intervjuat två 
journalister, med erfarenhet från forskningsmyndigheterna, Forskningsrådsnämnden och 
Vetenskapsrådet, och två journalister anställda vid lärosätens informationsavdelningar. Jag har även 
tagit hänsyn till några e-mail kommentarer från en medieforskare som specialiserat sig på 
medialiserad vetenskap i Sverige. Mina respondenter har både naturvetenskaplig och 
samhällsvetenskaplig/humanistisk utbildningsbakgrund. Detta urval (sammanlagt 16 personer) har 
jag gjort för att få problemet belyst ur eventuellt olika synvinklar. 
 
Intervjuns styrka som vetenskaplig metod ligger i att situationen är öppen. Utifrån den information 
intervjupersonen ger öppnas möjlighet att direkt ställa följdfrågor.130 Jag har använt en intervjumall 
med kärnfrågor. I varje fall anpassade jag mina följdfrågor till de svar jag fick och kompletterade dem 
med ytterligare uppföljningsfrågor i fall något verkade oklart. Mina intervjupersoner har mycket 
olika yrkeserfarenheter och därför förberedde jag mig inte bara generellt för ämnet utan även 
specifikt inför intervjun med varje person. Våra samtal kan karakteriseras som åsiktsintervjuer131, 
syftet är att journalisterna får berätta om sina erfarenheter och funderingar. För att få en så bred och 
mångsidig bild av verkligheten som möjligt har jag valt att tillämpa den öppna intervjumodellen132. 
 
Vid nästan alla tillfällen fick jag möjlighet att samtala med mina intervjupersoner under ett 
personligt möte, förutom två telefonintervjuer. I den ena av telefonintervjuerna hade jag vid ett 
tidigare tillfälle personligen träffat journalisten. Vid flera tillfällen tog jag ytterligare kontakt med 
mina intervjupersoner för att be om tips och kommentarer. 
 
 
4.2 Övrig faktainsamling 
 
Under en två veckors period fick jag möjlighet att aktivt delta i ett redaktionellt arbete - och frihet 
att förbereda mina egna inslag om vetenskap och forskning på Sveriges Radio International. Jag fick 
ställa många frågor under arbetets gång och några av mina kolleger som introducerade mig i yrket 
blev även mina informanter.133 Självfallet kommer den samlade kunskapen att färgas av min tolkning 
av det jag har sett och upplevt under den perioden.  
 
För objektivitetens skull har jag hämtat information ur ett flertal källor. Bland offentliga personliga 
källor134 valde jag att vända mig till journalistiska arbeten vid Sveriges Radio P1, dagstidningar 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt fjortondagstidningen Dagens Forskning samt 
tidskriften Framtider. Seminarierapporter utlagda på Internet och arkivmaterialet (stadgarna för 
Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik) utgör mina offentliga institutionella källor135.  
Vid flera tillfällen har jag fått hjälp av Forskningsexpeditionen vid Statens ljud- och bildarkiv136 med 
att beställa äldre programinspelningar. Jag använde mig av den Internetbaserade söktjänsten 
Presstext, ansluten till Lunds universitets bibliotek. 
 
Jag har fått mycket glädje och nytta av att delta i några evenemang vid den internationella 
vetenskapsfestivalen i Göteborg i år. I samband med den arrangerades ett seminarium 
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”Larmjournalistik eller forskarnas knähundar?”137 där journalister och forskare delade med sig 
erfarenheter och diskuterade kring naturvetenskap som journalistiskt område.  
 
 

5. Att tjäna det allmänna med det speciella  
 
Med utgångspunkt i bakgrund och teori kommer jag att reflektera kring de huvudfrågor, som jag har 
presenterat i kapitel 1.1, och försöka ta fram de komponenter som god journalistik, med den 
naturvetenskapligt orienterade forskningen som bevakningsområde, består av. I dialog med 
journalisterna är det av intresse att se vilka de gemensamma erfarenheterna av att ha naturvetenskap 
som journalistiskt område är. Och vilka förutsättningar de tillfrågade tycker att det finns för den 
vetenskapliga journalistiken i Sverige. Och framförallt vilka förslag de har på hur den massmediala 
bevakningen av naturvetenskap bör vara. Jag har även gjort ett urval av vad journalisterna har 
framfört genom media i frågan. I enlighet med arbetets frågeställningar är synpunkterna indelade i 
tre huvudrubriker.  
 
 
5.1. Hur ser dagens bevakning av den naturvetenskapligt orienterade forskningen i 
svenska massmedier ut? 
 
 
Syfte 
 
Det är många som nämner att det finns två anledningar till att den i Sverige väletablerade 
samhällsjournalistiken skall ägna sig åt bevakningen av det vetenskapliga området. Den ena är 
samhällsjournalistikens interna behov att kunna använda vetenskapliga källor och metoder för att 
kunna bedriva mer kvalificerat undersökande arbete. Den utbredda åsikten är:  
 

”Att kunna använda samhällsvetenskapliga metoder i journalistiken betyder också att jag kan göra 
mycket mer kvalificerad journalistik.” (frilansjournalist) 

 
Den andra anledningen är att det ökande samspelet mellan vetenskap och samhälle samt politiska 
visioner för forsknings- och utvecklingsarbete (som beskrivs även i kap.2.1.2 samt 2.2) skall vara ett 
föremål för offentlig diskussion. Många menar att ”det kommer att ställas andra krav på 
journalistiken – att veta vad det egentligen är för spel här som pågår för det påverkar åt båda hål”. 
 
Många journalister upplever naturvetenskap som ett speciellt krävande bevakningsområde och 
nämner att den nuvarande perioden i naturvetenskapens utveckling kännetecknas av högt tempo i 
informationsflödet, hög specialisering i frågeställningarna, problemområden som sträcker sig över 
disciplingränser, forskningsprojekt med många intressenter inblandade samt stor 
förändringspotential i samhällsutvecklingen. 
 
Vid sitt grundande på 1970-talet formulerade den svenska intresseorganisationen SFVJ (kap. 3.1.3) 
vad den vetenskapliga journalistiken skall ägna sig åt som ”att verka för en kvalitativ och kvantitativ 
utveckling av information till allmänheten om forskning, forskningsresultat och deras konsekvenser 
för samhället”138 har på 1990-talet sett över sina stadgar. De idag gällande stadgarna tar hänsyn till 
naturvetenskapens utvecklingslogik (kap.2.1.1) och den nya uppgiften lyder ”att främja en allsidig, 
saklig och kritiskt granskande vetenskapsjournalistik som belyser forskningens påverkan på samhälle, 
natur och kultur”139.  
 
Syftet med den massmediala vetenskapsbevakningen, som journalisterna ser det, är att upprätthålla 
den medborgliga kompetensen, att i vår tid av ”fragmentiserad vetenskap” (kap.2.1.1) försöka länka 
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ihop fragmenten och integrera olika parter och olika samhällsgrupper i ett samtal om innehållet i det 
vetenskapliga arbetet.  
 
Ett par synpunkter på syftet att ha vetenskap som journalistiskt område: 
 

 ”Jag tror fortfarande att det är så att de flesta ser vetenskapen som någon som producerar resultat, som 
skall rapporteras i tidningarna. Och det är naturligtvis viktigt att det görs – och det görs kvalificerad. 
Men – det som saknas i stor utsträckning på de stora dagstidningarna och i nyhetsrapporteringen inom 
radio – det är människor som kan verkligen vetenskapen inifrån som känner till vetenskapens dolda 
agenda, hemliga personallianser eller personallianser över huvudtaget, finansieringssystemet, 
prioriteringarna, dramatiken inom forskningsprocessen – som framför allt är medvetna om att 
vetenskapens viktigaste uppgift är kanske inte att producera sanningar utan att framför allt att visa att 
gamla sanningar måste ersättas med nya.”140 
 
”Syftet med mediebevakningen är inte att forskningen skall premieras eller få en starkare ställning eller 
att föra ut just den här världsbilden. Utan snarare att denna världsbild skall stötas och blötas med andra 
prioriteringar i samhället och andra världsbilder i samhället. Det är det som jag tror är viktigt med att 
forskningen finns i medier och i andra offentliga sammanhang. Det behöver inte vara massmedier – 
men i alla fall i offentligheten. Det kan vara på olika sätt den offentligheten, t.ex. populärvetenskapliga 
föreläsningar på universitet. Forskningen skall vara en del av samhälle, den skall inte stå separat från 
offentligheten. För det tror jag forskningen mår bra av, faktiskt. För det är även forskare mår bra av att 
inte sitta i en separerat bubbla och blir chockade att man reagerar på det de gör.” (frilansjournalist) 

 
På min fråga om det är någon principiell skillnad mellan den allmänna journalistikens och den 
vetenskapliga journalistikens uppgift har en frilansjournalist svarat följande:  
 

” Jag ser inte vetenskapsjournalistiken som en mer central än någon annan men däremot har 
vetenskapsjournalistiken beröringspunkter med de alla (samhällsviktiga frågor, min kom) – och det är 
det som gör det spännande. Och det märker man ju oftast att man kan vara som en länk, ”spindel i 
nätet” person – och se kopplingar mellan saker som inte självklart kopplade till varandra. De skulle 
kunna göra det – men de har ingen direkt kontakt. ” 

 
 
Fokus 
 
Många är kritiska.  Det övergripande problemet, som de flesta av de tillfrågade nämner, är att den 
vetenskapliga journalistiken till stor del är inriktad på rapportering snarare än reflektion - 
information snarare än kommunikation. En journalist som tidigare varit anställd vid en 
forskningsmyndighet säger:  
 

”Det bästa vetenskapsjournalistiken håller med på i Sverige är att rapportera. Att tala om att forskare X 
har hittat resultat Y. Det är vad 90% av vetenskapsjournalistiken i Sverige går ut på.”  

 
En del är mer förhoppningsfulla och har en känsla av att det börjar hända något.  Det nämns också 
att det borde hända mer. Eller som en vetenskapsjournalist verksam inom media svarar på min fråga:  
 

”Det går framåt men det går rätt sakta. Tiden talar för oss.”  
 
Några tillfrågade menar att intresset för vetenskapssamhällets struktur och maktrelationer är relativt 
begränsat såväl bland journalister som hos den breda allmänheten. En journalist besktiver det så här:  

 
”Maktstrukturer, sammankopplingar, sammanhang, som är svårare att komma åt men är mycket mer 
intressanta att komma åt. Och de är det nästan ingen som ägnar sig åt. 141  
 

En annan fortsätter:  
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”Den kritiskt granskande journalistiken finns nästan inte i Sverige. Intresset till forskningspolitik är 
relativt begränsad, speciellt hos allmänheten som är våra uppdragsgivare. Bland akademiker, de som är 
indragna i det har man naturligtvis ett jätte stort intresse.”  

 
Många säger att i bevakningen av den snabba utvecklingen av naturvetenskapens teknologiska sida, 
framför allt när det gäller den biomedicinska forskningen, saknas den journalistiska balansen. De 
menar att naturvetenskapens humanistiska sida och dess potential att påverka våra värdegrunder i 
synen på oss själva och samhället vi lever i, får för lite uppmärksamhet från journalisternas sida. Och 
som en frilansjournalist konstaterar:  

 
”Att sätta vetenskapen under debatt - det är ingen dominerande trend i vetenskapsjournalistiken.” 

 
En tidningsjournalist menar att det inom journalistkåren ofta råder enighet i valet av frågor på 
agendan och dess formuleringar, framför allt då det gäller larmjournalistiken. Han berättar om sina 
erfarenheter att komplettera agendan med frågan om green-washing142:  
 

”Fenomenet green-washing  var länge okänt bland svenska forskare. Det tråkiga är att man känner sig 
ganska ensam. De ledande medicinjournalisterna i Sverige tog forskarnas parti. Och menade att det vi 
hade skrivit fanns det ingen saklig grund för.”143  

 
Andra beskriver det på följande sätt: att journalistiken saknar initiativet i samtalet med forskarna och 
är otydlig i sin yrkesroll. En journalist tidigare anställd vid en forskningsmyndighet säger:  
 

”Vi ( i Sverige, min kom) är fortfarande väldigt insyltade i vetenskapssamhället. Jag tror att det är 
viktigt att skilja människor som är forskare inom det naturvetenskapliga området, och som är duktiga 
att berätta om det – och journalister som står helt utanför forskningen, som skriver och kommenterar 
och granskar den. Och den här skillnaden är väldigt otydlig i Sverige tycker jag. ” 

 
Häromåret har diskussionen kring den vetenskapliga journalistens yrkesroll samt kring den 
akademiska informationsuppgiften (kap.2.2.2) även förts på SFVJ:s hemsida. 
 
 
Forum 
 
En frilansjournalist svarade på min fråga om den vetenskapliga journalistiken har forum inom 
svenska massmedier så här: ”Ja, det tycker jag, i alla fall finns det flera forum än det har funnits 
tidigare” . 
  
Jag har försökt att sammanställa några exempel på forum inom svenska massmedier där 
vetenskapliga nyheter kommer i olika sammanhang. I Sveriges Radios och televisionens regi sänds 
populärvetenskapliga magasin,144  145 utbildningsprogram146, frågesport med forskare147, 
nyhetssändningar148, temadokumentär149, hälsoprogram150, naturprogram151. Det publiceras 
populärvetenskapliga magasin152 153, tidningar 154, speciella tidskrifter155. På morgontidningarnas 
vetenskapssidor156, vinjetter 157 158, kultursidor159, ledarsidor160, debattsidor 161 162 163 m.fl. förekommer 
naturvetenskap som tema.  
 
En elektronisk tidning, www.forskning.se, liksom de traditionella mediernas Internet-sidor håller på 
att utvecklas till ett nytt forum för journalistiken. Dessutom förändrar denna utveckling 
utgångspunkter för kommunikation inom den traditionella mediedramaturgin (kap.3.1.2), 
nämligen, att publiken får möjlighet att påverka både urvalet av frågorna på agendan och dessas 
inbördes prioriteringsordning.   
 
På frågan hur den vetenskapliga journalistiken använder sig av dessa forum inom svenska 
massmedier är följande citat talande: 
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”I Sverige kämpas det för att vetenskapsjournalistiken skall får utrymme. Den åker berg- och dalbana – 
den följer konjunkturerna upp och ner. ” (pensionerad journalist, tidigare anställd vid en 
forskningsmyndighet) 
 
”Man kan ju säga att vetenskapsjournalistiken bedrivs lite här och var – men inte på nå´t systematiskt 
sätt.” (journalist anställd inom media)  

 
Även om det i dagsläget finns flera forum för vetenskapsbevakningen, är några journalister av den 
åsikten att det fortfarande finns utrymme för fler. En universitetsjournalist säger:  
 

”Det stora problemet är ju att det finns mycket fler välutbildade vetenskapsjournalister än det finns 
redaktioner att arbeta på.” 

 
 
5.2 Vilka faktorer bör man ta hänsyn till i bevakningen av den naturvetenskapligt 
orienterade forskningen i svenska massmedier? 
 
I dialog med intervjupersonerna har jag noterat att det finns en rad olika faktorer som ligger bakom 
nuvarande bevakning av den naturvetenskapligt orienterade forskningen i svenska massmedier. Dessa 
har både med det långa skeendet och med senare års förändringar i det samhällsekonomiska klimatet 
att göra.  
 
 
5.2.1 Traditioner 
 
Det är många som nämner faktorer som har med det långa skeendet att göra, vilket innefattar 
landets historiska utveckling i det längre perspektivet samt traditioner i den akademiska och den 
publicistiska kulturen.  
 
 
Folkbildningstraditionen 
 
Folkbildningstraditionen, som idag är en del av den svenska kulturen, kan på sätt och vis ha förenat 
en pedagogisk idé med en politisk vision. Den pedagogiska idén bakom är att förmedla 
nyttoinformation från experterna på olika forskningsområden till en bredare publik. Den politiska 
visionen består i att bygga upp det rättvisa och effektiva välfärdssamhället genom deltagandet av 
kompetenta medborgare. Folkbildningstraditionen kan genom åren ha påverkat förutsättningarna 
för den massmediala vetenskapskommunikationen i Sverige på två plan. På ett grundläggande 
samhällsplan blev det ett viktigt resultat av drygt hundra år av denna rörelse ett samhällsklimat med 
intresse för information och kunskap (kap.2).  

 
”Vi har en hög medelutbildning bland det svenska folket. Intresset för vetenskap och teknik är otroligt 
stort i det här landet,”  

 
säger en av journalisterna anställd inom media.  

 
Samhällsklimatet kan kännetecknas även av en icke- ifrågasättande attityd till experternas ord, å ena 
sidan, och de akademiska forskarnas och de politiska beslutsfattarnas ovana att argumentera för 
skattebetalarna i forskningspolitiska frågor, å den andra.  

 
Här kommer några kommentarer: 
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”Folkbildningstradition är ju väldigt gammal i Sverige. Se´n är det ju ett så´nt tråkigt begrepp för det 
låter så nedlåtande. Här har vi experter och här har vi folket. Traditionen finns ju. Det är traditionen 
som är klen. Tradition.” (journalist tidigare anställd vid en forskningsmyndighet) 
 
”Sverige har alltid haft hög tro på experter. Det ligger i den svenska kulturen, i den svenska politiken – 
experter har ju alltid haft stark roll i Sverige. (journalist tidigare anställd vid en forskningsmyndighet) 
 
”Vetenskapssamhället har egentligen aldrig behövt argumentera för sin sak offentligt.  
Anslagen till forskning har ständigt ökat i den allmänna och tysta överenskommelsen mellan forskare, 
industriledare och politiker om att mer kunskap alltid förr eller senare ger mer framgångsrikt samhälle.” 
164 

Många journalister menar att det finns historiska orsaker till att det i stor utsträckning saknas det 
granskande självständiga förhållningssättet till den vetenskapliga verksamheten, å ena sidan, och att 
konsensustänkande är utbrett inom den svenska journalistkåren, å den andra. Jag tolkar detta mot 
den bakgrunden att folkbildningstraditionens pedagogiska idé, som tillämpats inom den svenska 
journalistiken redan i början av 1920-talet, tilldelades som tydligast i upplysnings- och 
speglingsuppgiften (kap.3.1.1). Detta har påverkat förutsättningarna för den massmediala 
vetenskapskommunikationen i Sverige, genom att påverka journalistiken på det professionella planet.  
 
Här följer några beskrivningar av hur den massmediala bevakningen av vetenskap kom till i Sverige:  
 

”Jag tror att det börjar bli det men historiskt har vetenskapsjournalistiken vuxit fram ur en 
populärvetenskaplig folkbildningsideal, där det har handlat om att förklara vetenskapen för 
allmänheten. Att förklara vetenskapen – och det finns fortfarande de vetenskapsjournalister (även om 
man inte borde använda det ordet) som förklarar hur viktig vetenskapen är. Det finns definitivt en så´n 
ådra i vetenskapsjournalistiken idag. Historiken är ju att det var så att. ”Nu skall vi popularisera 
vetenskapen och föra ut vetenskapens världsbild till allmänheten”. I någon sorts av folkbildningssyfte. 
Den vetenskapens världsbild var den viktigaste och den riktigaste. Om man ta den bilden av hur 
vetenskapsjournalistiken skall vara – dilemman är historiken, egentligen. Den traditionen.” 
(frilansjournalist) 
 
”Det var en uttalad idealbild av att vetenskapssamhället producerade kunskap – och den kunskapen var 
sann – och den sanningen skulle förmedlas till folket. Meningen var att svenska folket skulle ta till sig 
den nya tekniken. Det var så uppenbart att lantbruksprogrammen var någonting som statsmakterna 
önskade sig som en del i rådgivningen, som en del i att förvandla Sverige från ett bondesamhälle till ett 
industrisamhälle. Och lantbruksprogram – det var ju ett rådgivningsprogram. Det fanns en parallell till 
att vetenskapsbevakning är kunskapsöverföring.” (frilansjournalist) 
 

Det nämns också att det saknas specialkunskap inom journalistkåren – vilket det finns ett stort 
behov av för att kvalificerat granska den vetenskapliga verksamheten: 
 

 ”Jag tror att det är typiskt där journalister har en alltför grundförståelse för vad det är som utspelar sig i 
vetenskapens värld.” (journalist anställd inom media)  

 
Och som en annan journalist säger:  
 

”Man kan inte börja den processen innan man har en allmänt hög nivå i ämnet – och den har vi saknat 
i medier i ganska många år.  Nu är vi där.” 165 

 
Det finns många som betonar att Sverige är ett relativt litet land och att det i en sluten krets av källor 
kan bli svårare att hålla den kritiska distansen. Vidare säger en journalist, som tidigare varit anställd 
vid en forskningsmyndighet:  

 
” Jag tror också att ibland i Sverige, i.o.m. att det är ett litet land, är avståndet mellan forskaren och 
politikern kort. Så forskarna behövde inte kommunicera med politikerna genom journalistiken – utan 
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de kunde gå direkt. Jag kan tänka mig att i ett så´nt land som USA har man inte samma möjlighet att 
prata direkt. Därför kan jag tänka mig att vetenskapsjournalistiken där kan spela en större roll.” 
 

På frågan om folkbildningstraditionens inverkan på journalistiken tycker jag att en följande citat är 
talande: 
 

”Då måste vi komma tillbaka på vetenskapsjournalistikens utveckling för det var ju ingen journalistik 
från början – det var ”megafon”- tjänsten för forskarna. Det var inga intervjuer – utan ”statement of 
authority”. Journalistiken om vetenskap var mycket hovsam – forskarna var alldeles fantastiska speciella 
människor, övermänskliga, änglar. Och det gjorde att journalistiken, och kanske mest 
vetenskapsjournalistiken, var mest hovsam, inte ifrågasättande, lite kritiskt skulle man kunde säga.” 
(pensionerad journalist, tidigare anställd inom media) 

 
En journalist betonar att den rådande icke-ifrågesättande attityden till experternas ord även kan ses 
som resultat av journalisternas insats som expertspråkrör:  
 

”Om vi har haft en sorts kritisk, analyserande, sammanhangssättande vetenskapsjournalistik – då tror 
jag att vi hade fått en mycket mer distanserad förhållande till vetenskapliga nyheter än vi har idag.”166 

 
 
Den akademiska kulturen 
 
Den interna granskningen av forskningsresultat tillhör normerna inom den akademiska kulturen 
(kap.2.1.1). Många av de tillfrågade är av den åsikten att en annan sida av den akademiska kulturen 
är betydelsefull för den massmediala vetenskapskommunikationen. Nämligen, en viss skepticism mot 
att lekmannens perspektiv kan berika den vetenskapliga processen eller även att lekmannen förmår 
begripa vetenskapens frågeställningar. En frilansjournalist säger:  

 
”Och konflikter kommer nog inledningsvis att forskarna tycker inte att det är så roligt att bli ifrågasatta, 
att deras verksamhet blir diskuterad.”  

 
Och som en annan journalist beskriver det:  
 

”Vetenskapssamhället har hittills i mycket varit ett slutet brödraskap. Inåt kan striden om fakta och 
teorier vara hård, men utåt visar man gärna upp en enad fasad. Den journalist som biter en riskerar att 
bita alla. Och så sinar källorna.” 167  

 
En journalist anställd inom media konstaterar att problemet ligger i forskarnas ovilja att 
kommunicera med omvärlden:  

 
”Hos forskarsamhället finns det något slags tro att de har hela sanningen. Problemet utifrån forskarens 
horisont är: ”Vi har så svårt att tala om sanningen för människorna”. Så säger de ibland. Och jag tror 
att de har lite fel uppfattning. Det här handlar om dialog mellan samhället och forskarna, som sitter på 
stor kunskap och stora resurser.”  
 

Och en annan journalist anställd inom media tillägger:  
 
”Hur ofta ger sig en aktiv forskare in i samhällsdebatten – och skriver en debattartikel på kultursida – 
never - ever eller sällan. Man vill inte bli osams med sina. Och framförallt vill de inte ha debatt om saker 
– folk begriper inte det här. De vill helst vara ifred och göra sitt så länge det inte att skaffa 
forskningsanslag.” 

 
En annan journalist, som tidigare varit anställd vid en forskningsmyndighet, ser problemet ändå i 
forskarnas ovannämnda ovana att föra offentliga diskussioner :  
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”Journalistiken i allmänhet är ganska synlig. Forskarna själva är inte så synliga men de blir ibland 
indragna i ljuset av journalisterna. Men forskarna som grupp är ganska dåliga på att göra sig synliga. 
Det finns en risk med att forskarna är så tysta. De gör sig inte besvär att berätta vad de håller på med. 
”Jag tycker annorlunda,” – och så sitter man med det. Och det är värre. Forskare är direkt rädda för 
allmänheten – de vet inte hur man skall bete sig när man skall berätta något för allmänheten. Man 
kanske är helt enkelt hemmad, tyst. Och det tycker jag är värre än att man går ut och säger: ”Jag tycker 
inte som Andersson. Andersson har fel.” Det är lite intressant att Andersson har fel, tycker jag.” 

 
Samtidigt som naturvetenskapens frågeställningar visar allt högre specialisering och riktar in sig på 
problemområden som för samman flera discipliner (kap.2.1.1), har populariseringen av 
naturvetenskapliga tankar under en längre tid fått bli en hemlig passion bland några udda forskare 
snarare än en tradition att öppet diskutera dem i samhället. En journalist uttalar sig så här:  

 
”Att andas offentlighetens luft har inte varit något livsvillkor för forskare - snarare precis tvärtom. 
Forskare som ändå har umgåtts alltför flitigt med offentligheten och media har till och med riskerat 
utsätta sin egen karriär för livsfara. En forskare som publicerar sig populärt kan lätt drabbas av ryktet att 
de valt den offentliga vägen därför att den inomvetenskapliga varit stängd. Dålig forskare alltså.” 168  

 
Journalister med samhällsvetenskaplig och humanistisk utbildningsbakgrund betonar också att 
diskussioner kring teknologins värdegrunder i Sverige underordnats diskussionen kring teknologins 
betydelse för tillväxt och utveckling. Dels kan det bero på att man redan i början av 1900-talet i det 
akademiska Sverige definierade samhällsvetenskap och humaniora som vetenskaper uppbyggda på 
irrationella grunder (kap. 2.1.1). Dels på att naturvetenskapliga tankar i sig har utvecklats under flera 
hundra år med förnuftet som ideal.  
 
Här följer några synpunkter: 

 
”…det är en svensk sed att vetenskapliga frågor lyfts ut ur kulturdebatten.”169 

 
”Vad jag tycker är olyckligt är just kulturbegreppet inom svenska medier har blivit insnävat så att den 
andra vetenskapen – alltså, naturvetenskapen, teknikvetenskapen, osv – inte ryms inom vårt 
kulturbegrepp. För att de är, naturligtvis, delar av det moderna samhällets kultur. (journalist anställd 
inom media) 
  
”Det som är underförsörjt i det här landet (i Sverige, min kom.) – det är humaniora. Man tror att det är 
lite trevligt, lite utredningar - så här du vet. Gamla yxor här och där, om man tittar på de breda 
sociologiska samhällsvetenskapliga kulturvetenskapliga analyser som har ett tinande tillvaro i detta land. 
Man brukar säga att Sverige är ett land av ingenjörer - och framstående ingenjörer. Men det är den 
humanistiska forskningen som handlar om våra attityder, vår påverkan .”(pensionerad journalist 
tidigare anställd inom media) 

 
 
Den publicistiska kulturen 
 
Mediedramaturgin bygger på den grundläggande pedagogiska principen att växla mellan känsla och 
förnuft. (kap.3.1.2) Informationen brukar läggas upp som en berättelse i tid och rum, handling 
anknyts till personer, eventuella motsättningar förtydligas eller något förstoras upp. Därutöver siktar 
larmjournalistiken med ”fakta om faran” på att komma ännu djupare åt den mänskliga naturen, åt 
vår självbevarelseinstinkt. Med det vanligtvis mindre spännande underlaget från grundforskningen 
har journalistiken sämre förutsättningar att få samma genomslagskraft och, som regel, avtar här även 
journalisternas intresse.  
 
Här följer några synpunkter: 
 

” Vi är programmerade väldigt mycket för att i första hand identifiera det som är farligt. Det finns en 
så´n handlingsberedskap hos allmänheten tror jag – att reagera på skrikrubriker på ”fararubriker”. 
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Katastrofjournalistiken, om den är kopplad till vetenskap, har naturligtvis en större genomslagskraft än 
kritisk analyserande, sammanhangssättande journalistiken.” (frilansjournalist) 

 
”Dilemmat är inte unikt för vetenskapsjournalistiken – men det är ett dilemma som journalistiken har. 
Den stämmer ganska illa med verkligheten som forskarna har, med forskarsamhällets bild av frågorna. 
Utan att egentligen tillföra komplexitet eller analys utan bara, så att säga, vara för eller emot. Jag menar 
självklart inte att det är vetenskapssamhällets bild som är korrekt men jag tror att man ibland kan 
förlora spännande perspektiv- och viktig information – på antingen för eller emot perspektivet. Man 
förstår ju politiken, dynamiken – men frågan förlorar ändå.” (frilansjournalist) 

 
”Nyhetsjournalistiken är väldigt inriktad på att beskriva resultat, fynd osv  Forskningen ofta handlar om 
att öka förståelse i någon mekanism. Det gäller speciellt grundforskningen. Visst är det alltid mycket 
svårare att motivera massmedier att beskriva grundforskning.” (universitetsjournalist)  

 
”Journalister har ett mycket mera kortsiktigt perspektiv. Om en forskare säger att jag kommer snart att 
få resultat om detta så kan han mena ett halvt år. Och journalisten kan ringa ett par veckor senare: ”Är 
ni framme nu?”. Så det är en skillnad.”(universitetsjournalist) 

 
Svårigheter att få det mediala intresset att inrikta sig på den grundläggande forskningen kan även 
bero på journalisternas anpassning till samhällsförväntningar, som de tolkar dessa:   
 

”Den mediala koreografin är skriven i en svartvit dramatik där det mesta antingen är väldigt sant eller 
väldigt osant. Vem vill läsa om tveksamheter eller att tidens tand och kritiska kollegor förr eller senare 
gnager ner de flesta sensationer till trivialiteter eller trista smånyanser i vetenskapens världsbyggen. Den 
vetenskapliga processens långsamt växande bottensats av mer bestående vetenskapliga sanningar är 
ingenting för dagsjournalistikens heta flöde, hur fundamentala de än är för forskningsbygget och för 
den journalistik som just vill kalla sig kritisk.”170  
 
”Man kan inte göra mycket förrän man har liken på bordet, så att säga. Det är klassikern. Ta inte liket 
bokstavligt, som olycka. Men - hur skall man kunna bli medveten om att saker och ting är 
betydelsefulla förrän de har blivit betydelsefulla. Och det spelar ingen roll att du sitter som 
vetenskapsjournalist och inser att DNA-teknologin kommer att ha en fruktansvärt stor betydelse i 
diskussionen om försäkringsväsen, fosterdiagnostik, kommer att starta en diskussion om designade 
babies, kloning - ta alla de sakerna. Du kan sitta som vetenskapsjournalist och tänka dig inne att det här 
är verkligen viktig.” (frilansjournalist) 
 

Några journalister tar upp frågan om de risker, som är förenade med att få naturvetenskap invävd i 
mediedramaturgin. En journalist nämner risken att inte nå ut: 
 

”De kunskaper vi efterlyser kommer inte att bli catch- ig och slang-ig och säljande. Det tror jag är 
risken.”171  

 
En annan journalist, som jobbar som frilansare, menar att det i det massmediala utrymmet vanligtvis 
lämnas lite utrymme åt den vetenskapliga osäkerheten: 
 

”Journalistiken är ju ofta så att säga i sin form gör frågor svart-vita, för-eller-emot. Som när någon 
frågade mig: ”Är du för eller emot debatt i radion?” Och många frågor reduceras till ett för-eller-emot. 
Det ligger i den mediedramaturgin. Och kanske kan fånga på en del frågor. Och ibland kan det vara 
spännande att använda ett sådant perspektiv på en del vetenskapliga frågor – på en sorts konflikter som 
skulle kräva en allmän samling. Men det finns också en fara i det, man förlorar komplexitet. Men den 
faran den är ju lika stor i de andra journalistiska områden.” 

 
Flera journalister beskriver risken att reducera diskussionen kring naturvetenskapens prioriteringar 
och tillämpningar till ja-nej överväganden och jämför dessa med opinionsbildningen:  
 

”Om vetenskapen tar sig in mot mitten av mediescenen – då är risken är att den får följa de spelregler 
som gäller där. Och de spelregler är så´na att man polariserar väldigt hårt – det finns en förr - en emot, 
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det finns en bra -en dålig sida. Det finns politiska motsättningar i det. Men det gör det inte alltid inom 
vetenskapen. Man kan frästas att ta så´na knep för att få vara med mitt på scen. Då hamnar vetenskap 
på den politiska arenan – då blir det politik av vetenskap.” (journalist anställd inom media) 

 
 
5.2.2 Tendenser 
 
I det kortare perspektivet är det de ekonomiska förändringarna, som har skett under det senaste 
decenniet, som anses påverka förutsättningar för den journalistiska bevakningen av forskarsamhället. 
Jag har delat in respondenternas synpunkter i två avsnitt. 
 
 
Tendenser inom forskarsamhället 
 
Utvecklingslogiken inom naturvetenskapen visar på allt större komplexitet både när det gäller själva 
frågeställningarna (kap.2.1.1) som när det gäller samverkan mellan vetenskap och samhället 
(kap.2.1.2).  
 
En av journalisterna, som menar att forskningens villkor gör sig speciellt gällande då det 
samhällsekonomiska klimatet blir hårdare, uttrycker det så här:  
 

”Stora offentliga budgetunderskott och krav på sanering av offentliga finanser väcker frågor om vad 
som gör det så mycket angelägnare att satsa pengar på forskning i förhållande till sjukvård, skola och 
pensioner. Och de pengar som satsas? Satsar vi dem på rätt slags forskning?172  

 
Samtidigt som statens forskningsfinansiering under 1990-talet har minskat (kap.2.2.2) har tydliga 
forskningspolitiska definitioner formulerats (kap.2.1.2). Effekten av dessa åtgärder förstärks även av 
de organisatoriska och regionalpolitiska reformer, som staten genomfört under samma period 
(kap.2.2.2). Dessa förändringar, kan, enligt journalisternas bedömningar, påverka den akademiska 
forskningen både när det gäller prioriteringar av problemområden och definitioner av 
problemställningar. 
 
Här följer några synpunkter: 
 

”Det finns en politisk föreställning att avancerad vetenskaplig grundforskning – och sedan tillämpad 
forskning har gynnsam effekt på ekonomisk utveckling, det ekonomiska välståndet i samhället. 
Baksidan av den föreställningen är – om man inte satsar tillräckligt så undergräver man också 
samhällets möjligheter att utvecklas och på sikt blir vi bara fattigare och fattigare. Och då har man en 
syn på vetenskapen som lyckobringare där en så´n viktig produktivkraft i samhället. Det har varit en 
trend under de senaste tio åren. Det återkommer ständigt – nu måste vi satsa på (för att inte förlora i 
konkurrensen mellan, för att inte halka ner i välståndsligan) på forskning och utveckling, och bli 
duktiga på att kommersialisera forskningsresultat. Den där okritiska hållningen har smittat av sig på en 
del vetenskapsjournalistik också.” (journalist anställd inom media) 
 
”Forskningen börjar styras direkt – eller indirekt. Du har en relativ stor mängd av pengar som 
kanaliseras genom forskningsstiftelser under mycket specifika villkor: forskningen skall vara 
samhällsrelevant och har en strategisk betydelse för samhällets utveckling osv. Där du har ett annat sätt 
att definiera vad det skall forskas på, att komma in i den grundvetenskapliga processen. Så det är 
mycket mer forskning som styrs nu.” (journalist anställd inom media) 
 
”Med den strategiska forskningens entré på scenen tvingas nu forskarsamhället att argumentera för sina 
projekt på en helt annan arena än när det bara gällde att argumentera för sina forskningsprojekt inför 
andra vetenskapsmänniskor.”173 
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Många nämner att publiciteten kan bli ett medel att kanalisera den externa finansieringen för den 
akademiska forskningen (kap. 2.2.1 och kap.2.2.2). En journalist som jobbar som frilansare menar 
att behovet av extern finansiering styr forskarnas intresse för publiciteten:  
 

”I.o.m. att det blir mer och mer externfinansiering i forskning och att det kommer strategiska intressen 
in i forskningen – så gör man andra överväganden för publicering än de man har gjort tidigare. Jag kan 
tänka mig det – jag kan inte bevisa det men… Sker det en förändring i finansieringsstrukturer – 
”pressen” förändras – så förändras kanske attityder gentemot journalistiken, gentemot öppenhet.”  

 
Och här är några andra spridda journaliströster kring hur denna nya situation i sin tur kan påverka 
de attityder som anses vara traditionella för den akademiska kulturen: 
 

”Det ju också en annan sak som har tillkommit – en ökande konkurrens om anslag och det gäller att 
synas.” (universitetsjournalist) 

 
”Det blev viktigare för universiteten att marknadsföra sig – och det är klart att de gärna vill ha 
journalister för att marknadsföra sig. Det påverkar definitivt journalistiken. Det handlar om att den 
som syns får pengar, den som syns får marknad. Jag tror inte att man skall ha alltför naivt bild. Även 
bland andra aktörer på den forskningsfinansierande scenen finns det också maktkamper och 
resurskamper.” (frilansjournalist) 
 
”Man måste ständigt fundera över – varifrån kommer detta, vad finns det för anledning att man skickar 
ut det? Att man skall ha en kritisk hållning till det.” (pensionerad journalist, tidigare anställd inom 
media) 
 
”Det är slagsmålet om pengar, framför allt när det gäller biomedicin, hela den nya biologin. Idag är det 
en tävling om anslag, om medialt intresse. Ofta kommer forskarna med egna förslag på vad man skulle 
ta upp. (universitetsjournalist) 

 
”You have to decide – either you do science by publication or science by press-releases”. Det är en av 
Nobelpristagarna som har sagt det. Och i takt med att Riksdagens finansiering har minskad – det blir 
ju mindre och mindre fakultetsanslag och mindre och mindre relativt sätt pengar som kommer direkt – 
som inte är öronmärkta, som är strategiska pengar, industripengar, väldigt mycket extern finansiering. 
Ju mindre pengar får man desto mer ”krut och kratt” måste de lägga på för att legitimera sin 
verksamhet - och skriva-svara på varför. För det är inte bara peers utan politiker också som sitter i de 
organ. P.g.a. pengarna blir forskarna mer folkliga att formulera sig. Och det finns ju en viss lockelse i 
att gå publik och skapa opinionen för sig – och det finns massor med exempel. Larmrapporter …– det 
finns i alla fall en undertext i den processen som handlar om att man publicerar sig för att få 
uppmärksamhet, för att man kan kräva…”(frilansjournalist) 
 
”Ibland är det så att forskare har väldigt tydliga mål i sin kontakt med journalister: ”Om jag säger det 
rätt så kommer det att öka mina chanser att få pengar, anslag, eller får någon intresserad att finansiera 
det här projektet. Det kan vara ett väldigt drivande intresse för forskare i sin kontakt med mig som 
journalist. Men det måste jag akta mig för. Och det kan vara en kamp emellan de olika parterna på den 
marknaden. Och där är jag övertygad att forskare ofta lurar oss journalister, att vi går i den fällan ändå. 
Och fungerar som instrument för deras karriär. ”(journalist anställd inom media) 

 
En frilansjournalist med lång erfarenhet av ämnet tycker bl.a. att det kan finnas en skillnad på hur en 
journalist med ett namn och position eller en helt ny journalist som vill ta reda på någonting bemöts 
av forskare. En annan frilansjournalist säger:  

 
”Det händer ju saker som är intressanta. Man blir mer och mer medveten om att man inte skall säga 
vad som helst till vem som helst när som helst. Man är mer försiktig vem man pratar med. Dessutom 
kan man ju som forskare ha en dålig erfarenhet av journalistik om vetenskap”.  
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En journalist anställd inom media menar att journalister, som traditionellt inriktat sig på 
forskningsresultat och dramatiska upptäckter, nu har anledning att reflektera något extra kring 
forskningens larmrapporter:  

 
”Alarmistisk vetenskapsjournalistik fokuserar på möjliga eller faktiska hotbilder - och där kan man nog 
se att det finns forskningsintressen i bakgrunden. Att om man får fram några missförhållanden i 
dagsljuset – så får man uppmärksamhet, vilket i sin tur leder till att man ligger bättre till när man skall 
söka forskningsanslag. Det finns en så´n motivbild. Och där är journalistiken ansvarstagande – men 
kanske i själva verket, i verkligheten, spelar roll som en megafon för just detta vetenskapsintresse, och 
som tar till sig alla de alarmuttryck.” (journalist anställd inom media) 
 

Det nämns även att publiciteten kan komma i konflikt med kommersiella intressen bakom det ena 
eller det andra forskningsprojektet. En journalist anställd inom media säger: 
 

”När det gäller medicinsk forskning så är problemet större för stora läkemedelsföretagens intresse i 
forskningen är stora. Samtidigt så vill ju forskare publicera sina citat i vetenskapliga tidsskrifter för 
genom publiceringen kan man få pengar och fortsätta sin karriär som forskare.”  

 
 
Tendenser inom journalistsamhället 
 
Samtidigt som det allmänna informationstempot och komplexiteten inom naturvetenskap som 
journalistiskt bevakningsområde ökat (kap.2.1.1), anställs p.g.a. kraven på ekonomiska resultat få 
fasta medarbetare på redaktioner, som skulle ha tid och resurser att fördjupa sig i frågorna. Därför 
reduceras journalisternas möjligheter för den kommunikativa massmediebevakningen som skulle ge 
utrymme till analyser, diskussioner och debatt.  
 
Här följer några kommentarer: 
 

”De resurserna – de är tajta överallt, det är inget unikt med vetenskapsjournalistiken utan med det hur 
produktionspressen i medier är, ganska hårt. ”(frilansjournalist) 
 
”Ett reellt problem är – som vetenskapsjournalistik handlar om – men som inte är reellt 
vetenskapsjournalistik – att man har så korta porter idag. Att man skall göra saker så här snabbt, man 
skall göra det på ett relativt lite utrymme, vilket då premierar nyheter som passar på det här formatet. 
Som går att paketera, som går att få kommentar på – som går att sammanfatta i några meningar. Och 
det är ett problem för många vetenskapliga frågor – om ett samspel mellan vetenskap och politik - är 
ofta komplexa frågor. Det funkar ganska bra för ett så´nt pressmeddelandet att forskaren si och så 
upptäckte det och det – och det är ofta den typen av vetenskapsnyheter som kommer in. Helt 
paketerade, en upptäckt. Men jag tror inte att det är den vetenskapsjournalistiken som jag vill se mer av 
utan den analyserande, den problematiserande. (frilansjournalist)  
 
”Denna kritiska granskning är krävande för dem som ger sig in i den. Massmedierna och politikerna 
saknar resurser – och kunskaperna. Intressegrupper av olika slag försöker göra sig gällande, inte sällan 
med hjälp av forskare som valt att engagera sig i särskilda frågor utanför den akademiska världen.”174 

 
Flera journalister betonar starkt att den rådande ekonomiska situationen inte ger några möjligheter 
att få speciell kunskap och extra resurser på redaktionerna, något som skulle behövas för att 
kontinuerligt och kvalificerad mediebevaka naturvetenskap:  
 

”Jag tror att det är väldigt mycket av den vetenskapliga journalistiken som vi ser idag sker just på den 
dagliga basisen – den är händelsebaserad och nyhetsbaserad och finns i den allmänna flödet av nyheter. 
Man skall få syn, grepp på området för att finna det tillräckligt intressant för att inte knuffas bort av en 
ny nyhet som kommer.175  
 
”Det tar tid. Jag har varit med om många samtal med många personer.”176  
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”Om jag själv skulle bestämma så skulle jag önska mig mer tid.”(journalist anställd inom media) 
 
”Jag menar att det beror på situationen också – det finns inget utrymme att jobba på en sak en hel 
vecka. Och gör ju att det bli så kort ofta. Så det är inte bara så att man vill ha det kort utan att man 
måste vara väldigt koncentrerad och snabb. Det är själva arbetssituationen som gör det. (pensionerad 
journalist tidigare anställd vid en forskningsmyndighet)  
 
”Att arbeta som vetenskapsjournalist på en tidning – det kommer att bli ganska exklusivt.” 
(universitetsjournalist) 
 
”Jag har aldrig trott på det här riktigt att alla journalister skall kunna skriva om allting och att man kan 
nollställa sig fullständigt. För det är svårt att komma med följdfrågor och att bedöma någonting. Men 
på många nyhetsredaktioner är det hårdpress på journalisterna, de skall kunna bevaka allting – det är 
inte alla (egentligen ganska få) tidningar som har möjligheten att ha några journalister för speciella 
områden. Då blir det mer genomarbetade artiklar, säkrare bedömningar. (universitetsjournalist) 

 
Under de svenska massmediernas tolkningsperiod (kap.3.1.1) fortsätter konkurrensslaget om 
publiken. Många journalister uttrycker sin oro över att medielogiken styr mot vidare fragmentisering 
(kap.3.1.1) samtidigt som det blir allt svårare att bibehålla djupet. Tidens anda är att journalisterna 
förflyttar fokus snabbt och uttrycker sig kort och lättfattligt: 

 
 ”Jag tycker att inom tio år finns det en tendens till förytligande, mera fokusering på person än 
sakfrågan, snuttifieringen. Alltså att det blir väldigt korta bitar av allting. Det skall gå fort oh man skall 
inte hinna att bli trött. Jag tror att det finns faror i det men därmed har jag inte sagt att jag inte kan 
berätta en trevlig och glad historia, men man får inte bara ha det – man måste ha en viss djup också.” 
(journalist anställd inom media) 
 
”Det finns naturligtvis ett begrepp dagstidningsvetenskapsjournalistik. Det är ju att dagstidningar har ju 
utvecklats till allt kortare artikellängder. De blir kortare av både ekonomiska skäl men också att man 
från tidningarnas sida alltid tjurar att folk inte har ork att läsa. Och då är det på det sättet att skall man 
ge sig in i ett vetenskapligt område där det har hänt någonting väldigt viktigt så måste man ju ge 
bakgrund, man måste ju se till att även den som inte är speciellt intresserad måste ju kunna veta på 
vilken plan det hände. Dessa artiklarna kräver en viss längd för att kunna komma fram ordentligt och 
vara läsvärda. Annars så blir det så att väldigt många journalister kritiseras för snuttifieringen. Jag menar 
att det är naturligtvis fel att det måste bli på det sättet.” (pensionerad journalist, tidigare anställd inom 
media) 
 
”Tidningarna har ju kärvt idag. Vi ser den ena efter den andra att gå ner i tabloidformat, minska sin 
volym och sina resurser. Vetenskapsjournalistiken behöver mer utrymme, att kunna komma in i 
tidningarna. Dels ser vi de stora tidningar som krymper – och en del upphör. Och etermedier har också 
sviktande resurser… Tidskrifter går samman…Det är ingen lätt marknad för vetenskapsjournalistik 
idag. Därmed har inte sagt att behovet är mindre. Men det är en krympande marknad för journalister 
överhuvudtaget.” (universitetsjournalist) 

 
 
5.3 Vad bör den svenska journalistiken med den naturvetenskapligt orienterade 
forskningen som bevakningsområde intressera sig för? 

 
Utifrån de förutsättningar som finns (kap.5.2) och framför allt utifrån syftet (kap.5.1), att inte bara 
sprida information och intresse, utan även att skapa ett underlag för ett öppet samtal mellan forskare, 
politiker och medborgare i allmänhet bör den vetenskapliga journalistiken i Sverige rikta sin 
uppmärksamhet i två huvudinriktningar. Förslagen gäller både de dimensioner som journalisterna 
anser detta bevakningsområde har och de frågor som anser centrala för hur den vetenskapliga 
journalistiken bör vidareutvecklas som profession.  
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5.3.1 Angående bevakningsområdet 
 
Som en av journalisterna, som tidigare varit anställd vid en forskningsmyndighet, konstaterade:  
 

”Jag tror inte att det finns något alternativ till den vetenskapliga öppenheten. Det är kört om man 
håller tillbaka. ”  

 
Alla tillfrågade betonar speciellt att det blir allt viktigare med flera journaliströster som med respekt 
och sundkritisk hållning kan berätta om det vetenskapliga arbetet inifrån. Jag har delat upp 
synpunkterna kring vad det är som den vetenskapliga journalistiken bör granska i tre huvudrubriker 
- forskningen som intellektuell process, forskningen som social process och forskningen som 
kulturell process.    
 
 
Forskningen som intellektuell process 
 
I bevakningen av forskningsnyheter måste det komma fram att forskningen är en pågående process. 
Att naturvetenskapens beskrivningar och förklaringar inte är några absoluta sanningar utan de hittills 
rimligaste lösningarna på forskningsproblemen. En pensionerad journalist, tidigare anställd inom 
media, säger:  

 
”Jag tror att det viktigaste med vetenskapsjournalistiken är att få människor att förstå att det inte är 
något färdigt verk. Det är inga sanningar för evigt – det är vad man vet nu.”  

 
Och en annan journalist, som tidigare varit anställd vid en forskningsmyndighet fortsätter:  

 
”Skall man kalka skogen? Forskare är fortfarande inte överens om det. Det kanske inte är bra – men det 
är sant att de inte är överens. Men det är bra att det öppet redovisas, och se´n skall man kanske en 
vacker dag till slut komma till vad som är rätt.”  
 

Men för att bevaka forskningen som pågående process bör journalistiken komplettera den 
dominerande rapporteringen av forskningsresultaten. Många betonar speciellt vikten att 
tendensbevaka den grundläggande forskningen som utgör kunskapsgrunden för vidare utveckling av 
nya idéer och metoder. Det är i denna utveckling, då gamla idéer och metoder förkastas och ersättas 
med nya, som forskningsgenombrott kommer. 
 
Här följer några kommentarer: 
 

”Och jag tror också att den insikten om vetenskapliga resultats osäkerhet, det är det viktigaste. 
Vetenskapliga sanningar är alltid preliminära. Det kommer alltid nya sanningar som tar bort de gamla, 
som nyanserar och problematiserar dem. Det är bara bra för journalistiken och för vetenskapssamhället 
att man bedriver mer vardaglig kritisk bevakning av vetenskapen.” (frilansjournalist) 

 
”Naturvetenskap rör sig inte om de eviga sanningar utan det rör sig om uppställda teorier, som kan 
falsifieras. Man kan aldrig bevisa någonting utan bara säga att det är fel. Och det är väldigt svårt att 
förklara för människor som vill tro att detta är sant för all framtid.” (journalist anställd inom media)  

 
 
Forskningen som social process 
 
Alla respondenter är överens om att det är viktigt att tendensbevaka forskningen som en del i det 
sociala livet. En pensionerad journalist, tidigare anställd inom media säger:  
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”Kunskap är relativt, forskning är ett mänskligt företag som görs av människor som alla andra, 
nämligen nyfikna, ibland väldigt skickliga men också drivna av sin vilja till beröm, pengar, ställningen 
osv”  

 
En annan journalist fortsätter:  
 

”Forskningen skulle må bra av fler granskande journalister som vågade ta den rollen att ifrågasätta. Alla 
på sikt mår bra av ifrågasättande och kritiska frågor. Alltså inte arga kritiska frågor – utan kritiskt 
granskande frågor. Som inte bara håller med. ” 177 
 

Journalister anser att det är viktigt att ta upp forskningspolitiska frågor och granska 
forskningsinstitutioner som sociala strukturer: 
 

”Hur ser strukturerna ut, vart går pengarna, på vilka bevekelsegrunder, är det bra eller dåligt, vad tycker 
olika aktörer om det här, och vart skall pengarna egentligen gå, osv Att vara kritiska. Satsar vi fel i 
stamcellsforskningen eller skulle vi ge ännu mer pengar till den. Och skall forskningen överhuvudtaget 
ha mer pengar? Vi kanske behöver mer pengar till äldreomsorg, skolan och dagis? Den typen av 
frågor.”. (journalist anställd vid en forskningsmyndighet) 

 
”Förändringar inom vetenskapsvärlden – och också hur maktförhållanden ser ut. Och hu man använder 
sig av pengarna, tycker jag är intressant. Och hur mycket satsar vi i förhållande till andra länder – den 
typen av strukturella frågor. Precis som man har bevakat affärsvärlden tidigare – kommer nu och har 
varit en del som handlar om forskningsvärlden också. (journalist anställd vid en forskningsmyndighet) 
 
”Vetenskapssamhället, forskarsamfundet kommer säkert att bli utsatt mer för kritisk granskning. Inte 
själva forskningen – där är forskarna själva mycket kritiska mot varandra. När det gäller strukturerna 
och varifrån kommer pengarna.” (journalist anställd vid en forskningsmyndighet) 
 

I samband med senare års förändringar inom finansieringen av den akademiska forskningen 
(kap.2.2.2) anser journalisterna att det kommer att krävas speciellt grundligt undersökande arbete 
och kunskap från journalisternas sida för att redovisa och diskutera frågorna sakligt och opartiskt 
(kap.3.1.2). På frågan hur en journalist som människa bäst kan förhålla sig objektiv, om det är 
möjligt, har jag fått följande råd:  

 
”Försök söka efter andra källor - som tur är den akademiska världen så stor att man kan hitta andra 
källor. Man måste leta efter de andra källorna. Man kan inte ta den akademiska öppenheten för given 
längre. Man får inte längre vara naiv som vetenskapsjournalist.”(frilansjournalist) 
 

De tillfrågade menar att den vetenskapliga journalistiken bör kunna lyfta fram på agendan även de 
problemområden och frågeställningar som eventuellt kan komma att underprioriteras med den 
ökade externa finansieringen inom den akademiska forskningen (kap.2.1 och 2.2). En av 
journalisterna säger:  

 
”Som vetenskapsjournalist, kan man ställa sig en fråga – vad är det för frågor som man inte har ställt? 
Och jag tror att det finns många så´na områden som ligger nära policy. Tittar man på dem så kanske 
kommer man fram att det inte finns så många helt oberoende forskare, och det måste man naturligtvis 
bli uppmärksam på – vad forskare har för medvetna eller kanske omedvetna skygglappar i sin 
forskning.” (frilansjournalist)   

 
Journalister betonar att det även är viktigt att följa upp hur forskningens sociala villkor formar ut 
forskningen som intellektuell process. 
 
Här följer några beskrivningar hur journalisterna ser att den utformningen kan gå till: 
 

”Man kan ju titta på antal externa finansieringar i förhållandet till fakultetsanslag eller anslag från 
forskningsråden. Även inom forskningsråden diskuteras nu att man skall sätta fokus på vissa strategiska 
områden i stället för det breda. Där har du en annan forskningspolitik. Och det borde också 
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vetenskapsjournalistiken bevaka. Och framför allt så tror jag att man som vetenskapsjournalist skall vara 
mer uppmärksam på vad den forskaren har för intressen – kanske andra än man tror på internt plan.” 
(journalist anställd inom media) 
 
”Det är väl inte absolut alltid fullt att marknadsföra saker som är bra. Det måste inte vara oetiskt bara 
för att det finns pengar i det. Det som är olyckligt om vi får denna utveckling är att det inte finns några 
pengar över någonstans till forskning som inte kan väntas vara lönsam. För den lönsamma forskningen 
kommer att kunna leva och ha råd med marknadsföringen.” (universitetsjournalist) 
 
”Att statliga medel till forskningen har minskat – det är en fara tycker jag. Vad har näringslivet för 
intresset att forska på växthuseffekten? Vad har näringslivet för intresse att forska på åldringsvård? Det 
finns en massa områden där man inte kan förvänta sig att industrin har något intresse. Oerhört viktiga 
områden. Näringslivet har väldigt kortsiktiga krav – och kortsiktig finansiering. Biotekniken, som är 
ganska hett område är helt beroende av statliga pengar. Det är mycket viktigt att man har 
grundforskning - även för näringslivet. Men framför allt för samhället, och samhällsmedborgarna.” 
(vetenskapsjournalist anställd inom media) 
 
”I den trenden att profilera forskningsinstitutioner – finns det en mängd samverkande faktorer, som 
bidrar till bilden av vad som är akademisk, vad som är vetenskaplig forskning successivt förändras. Och 
när universiteten av frivillighet eller tvång ger upp mer och mer av sin självständighet och engagerar sig 
i – eller allierar sig med - verksamhet som har en annan målsättning än den vetenskapliga, d.v.s inte 
primärt att söka sanningen utan att materialisera saker som går att sälja och göra profit av – så är det 
klart att det uppstår helt nya problem, och motsättningar mellan helt olika intressen.” (journalist 
anställd inom media)  
 

 
Forskningen som kulturell process 
 
Alla journalister är överens om att journalistiken bör problematisera vilken påverkan 
naturvetenskapen har på våra kulturbegrepp. De nya kunskaper, t.ex. i fråga om stamcellsforskning 
eller miljöforskning, har potential att förändra både våra tolkningar och förståelse av natursystemet 
och vår egen plats i det. Med den förändrade människosynen förändras även våra värderingar och 
etiska uppfattningar. 
 
Här följer några citat som kan vara talande: 
 

”För det är ju en mänsklig forskning, det är en kulturell verksamhet som all annan verksamhet, odling 
av det mänskliga intellektet som alla andra verksamheter är. Därför tyckte jag att det var intressant att 
se den i samhällssammanhang. Alltså mötet mellan, tvärsnittet av den naturvetenskapliga forskningen 
och samhällets attityder, restriktioner samt dess fodringar. Hur det ena påverkar det andra – hur den 
naturvetenskapliga utvecklingen påverkar samhällets utveckling och tvärtom. För samhället bestämmer 
över naturvetenskapens utveckling.” (pensionerad journalist, tidigare anställd inom media) 
 
”Det finns olika genrer inom vetenskapsjournalistiken, vi gör olika saker. Om man skriver om 
mobiltelefoner, då är det ett ämne som våra läsare, kanske, tvivlar på. Många, kanske känner att de hör 
olika bud ”farligt- inte farligt”. Vad är det som gäller? En så´nt här är ganska vardagsrelevant för det 
påverkar praktiska beslut i ditt vardagsliv, som hänger på vad du får läsa i den här frågan. Se´n finns det 
ett annat exempel. Det handlar mer om världsbilden. Hur ser universum ut? Vad är det för någonting? 
Hur har den uppkommit? Vad befinner vi oss i universum? Det är ingenting jag baserar mina 
vardagsbeslut på, men det är en viktig sak, som handlar om sammanhang. Vardagsbeslut hänger inte på 
det – men som läsare vill jag veta det. Det här är två olika genrer. (journalist anställd inom media)” 

 
”Om du tänker på den medicinska vetenskapen – så är den i allra högsta grad sammanlänkad med / har 
ett humanistiskt perspektiv. Det gäller ju att ta hand om, rädda – det handlar om människosyn, i lika 
hög grad som litteratur gör. Så att de borde hänga ihop, det borde finnas gemensamma förbindelser, 
länkar som inte utnyttjas idag journalistiskt, utan att man behandlar de sektorerna och 
vetenskapsområdena åtskilt.” (journalist anställd inom media) 
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5.3.2 Angående journalistiken 
�

En frilansjournalist konstaterar:  
�

”Det är förstås att man måste vara påläst och att man inte gör grodor. Fast det är samma krav inom 
andra områden. Fast det är kanske en större risk att man gör grodor just inom vetenskapsjournalistik.”  
 

I detta avsnitt sammanfattar jag hur journalisterna ser på de centrala frågorna som berör 
arbetsmetoder inom den vetenskapliga journalistiken. 
�

�

Agendasättande 
 

”Journalister skall vara vetenskapskritiker i stället för att koncentrera sig på forskningens produkter men 
samtidigt tycker jag att publiken, allmänheten måste veta vad det är som kritiseras, som analyseras.” 178 
(journalist anställd inom media) 

 
I mina vidare dialoger med journalister kom frågan upp om det allmänna behovet att ha någon form 
av förkunskap för att delta i den vetenskapliga massmedia kommunikationen. De tillfrågade anser att 
mediebevakningen av naturvetenskap vänder sig till den breda målgruppen intresserade allmänheten. 
Gemensamt för respondenterna är att de menar att det är viktigt att den vetenskapliga journalistiken 
håller de pedagogiska kvalitéerna, utbildar och underhåller på samma gång (kap. 3.1.2 samt 
arbetsmodellen i kap.3.1.3).  
 
Den pedagogiska sidan av journalistiken om vetenskap beskrivs så här: 
 

”Det är ju kvalitetsbegreppet i hur man rapporterar, så att det är lättbegripligt, utan att bli barnsligt, 
löjligt liksom, och att man verkligen får fram budskapet. Och att lära sig saker, känna sig nyttiga.” 
(journalist anställd inom media) 

 
”Inom public service har vårt mål varit att ge människor det de inte visste att de ville ha.  Man skall inte 
tvinga på saker – utan lite locka, lura in dem. Och spänna någorlunda. För det finns ett visst motstånd 
mot vetenskap hos många lyssnare – att det verkar svårt, tråkigt och så där. Och det gäller att locka in 
dem genom att berätta en historia med lite mänsklig anknytning. Med någonting som rör dem. Man 
måste alltid-alltid-alltid börja med någonting ur lyssnarnas vardag, som lyssnarna kan identifiera sig 
med. Och ifrån det berätta en historia om universums fysiska lagar eller kemi, eller biologi. Man börjar 
alltid hos lyssnarna. ”(journalist anställd inom media) 

 
Det är intressant att notera att det ibland märks skillnader i hur journalisterna med humanistisk och 
samhällsvetenskaplig respektive naturvetenskaplig utbildningsbakgrund närmar sig detta 
bevakningsområde. Den första gruppen ser den naturvetenskapligt orienterade forskningen primärt 
som social och kulturell process, vilken innefattar ett visst intellektuellt innehåll. Journalister med 
naturvetenskaplig bakgrund ser däremot den primärt som intellektuell process, vilken pågår i ett visst 
socialt sammanhang och vilken kan medföra vissa kulturella förändringar. Därmed ser jag två 
perspektiv på prioriteringsordningen av frågorna på den naturvetenskapliga agendan. 
 
Här följer några citat som jag anser vara talande för vetenskapens två kulturer (kap. 2.1.1), vilka även 
finns representerade inom den vetenskapliga journalistiken:  

 
 
”Ambitionen egentligen är inte att rapportera från vetenskapens frontlinjer, i alla fall inte i första hand, 
utan att beskriva och analysera det här området – vetenskap och annan kunskapsproduktion – som 
vilket samhällsområde i politik som helst. Att se vetenskap och forskning inte i första hand som den 
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intellektuella processen utan som den sociala processen.” (journalist med  
samhällsvetenskaplig/humanistisk utbildningsbakgrund) 

 
”Det gäller att skapa en så öppen debatt som möjligt om deras forskning och det den kan leda till. Men 
- för att den debatten skall funka så måste alla deltagare har ungefär samma informationsgrund att stå på. 
Och det är viktigt att återge den informationen på ett lättfattligt, begripligt och roligt sätt.” (journalist 
med naturvetenskaplig bakgrund)  
 
” Det är viktigt att den intellektuella nivån i det offentliga samtalet håller en viss nivå – det är 
vetenskapsjournalistikens uppgift. Det är ethoset i samhället – inte forskningsgenombrott som är viktiga. 
En så stor andel av människor som kommer att jobba med forskningsinformation i framtiden – så att 
det skadar inte att ha klart för sig vad man vill – inte inblick i forskningsresultat, utan sammanhang.” 
(journalist med samhällsvetenskaplig/humanistisk utbildningsbakgrund) 

 
”Se´n förutsätter man (i en kritisk ton, min komm.) att människor kan mycket om de frågorna – och 
där saknas det mycket. Det är en annan viktig del– att berätta för människor, ge de grunderna i de 
aktuella ämnena. I stället för att föra debatten försökte vi ge dem kunskap för att de skulle föra debatten.” 
(journalist med naturvetenskapig utbildningsbakgrund) 
 
”Det primära är att se hur den samhällssektorn, kunskapssektorn kan vi kalla den för, fungerar socialt, 
fungerar som arena för olika intressen - politiska, ekonomiska, akademiska, byråkratiska. Och hur den 
här interaktionen ger olika resultat och utfall. Men för att förstå den här processen, den här 
interaktionen måste man naturligtvis beskriva själva den var, eller den typ av den produkten som 
tillverkas, tankar, idéer – men också rent fysiska premisser, artefakt osv. Det måste finnas med för att 
det skall bli begripligt vilken typ av verksamheten det är frågan om, varför motsättningar uppstår, varför 
kamp om resurserna utspelar sig.” (journalist med samhällsvetenskaplig/humanistisk 
utbildningsbakgrund) 

 
Sammanhållning och samarbete betonas som allt viktigare för journalister som bevakar vetenskap - 
både när det gäller diskussionen i sakfrågor i ämnet och även för att föra en dialog om sin egna 
yrkesroll. En journalist säger att ”vetenskapsjournalisterna är för få för att bilda nätverk och rekrytera 
varandra till olika poster inom medievärlden.” 179 Många håller med och ser det som viktigt att 
utveckla kontaktnät, även internationella, och bygga upp professionella team. En frilansande 
journalist argumenterar så här.  
 

”Du kan nästan skriva dig blodig om det här – men det kommer inte att vinna något större gehör 
förrän många har skrivit om det, förrän många har förstått det. Det är en ropandes röst i öknen därför 
att det är nytt. Och det beror ju på att saker och ting måste ju komma gång, på gång, på gång innan du 
får en kritisk massa när det faktiskt börjar betyda någonting på de politiska arenorna”  
 

 
Referensramar 

 
Oavsett vilken utbildningsbakgrund man har som journalist – och oavsett vad man anser som det 
primära inom vetenskapen sluter tillfrågade sig bakom att de vetenskapliga journalisterna 
huvudsakligen bör ”ge sig in med liv och lust” på att skaffa sig gedigen kunskap inom sitt 
bevakningsområde. En journalist anställd inom media säger:  

 
”Forskarnas kunskap är svår att göra tillgänglig – och det är viktigt att föra en dialog. Det som kommer 
att ske i framtiden – vi kommer att bli mer och mer specialiserade och de kommer att finnas färre och 
färre människor som har den totala överblicken.  Och forskare kommer att hävda att det är dem som 
sitter inne med sanningen – men i själva verket är det ofta att de har bara den ”lilla pusselbiten” som de 
håller på med. Och som de är experter på. Och det kommer att bli mer och mer fragmentiserad 
vetenskap. Och för att vi andra i samhället har någon chans så krävs det duktiga människor som har så 
goda överblick som man kan skaffa sig. Bland annat vetenskapsjournalister.”  
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Att känna till vilken typ av problem, teorier, metoder som förekommer inom det vetenskapliga 
arbetet är en grundförutsättning för att journalisten skall kunna ha grepp om den sektorn, det 
området, den disciplin som hon eller han bevakar. Inblick och överblick är viktiga för att kunna 
sammanställa agendan, formulera intressanta frågorna - och för att värdera svaren. Följande citat 
tycker jag är talande: 

 
” Ju mer man kan om ett område desto större förutsättningar har man också att kunna berätta om det 
för andra. Jag tycker att man skulle kunna önska sig mer och djupare kunskaper i vetenskapliga resultat 
– men också i vetenskapliga processen, bland människor som skriver om vetenskap i tidningar..” 180  
 
”En riktig kvalité är att läsa på två-tre källor innan man gör en intervju, när man vet direkt att 
intervjuoffret inte talar sanning, inte vet riktigt vad hon eller han pratar om, eller att man kan ställa 
intelligenta följdfrågor. Det är kvalitet för mig. Att man kan ämnen. Att man har läst in sig, arbetat in 
sig på någonting. Och se´n är det ju kvalité när man som journalist har tid och möjlighet att förkovra 
sig – läsa böcker, delta i konferenser utan att behöva rapportera hela tiden. Att lära sig saker i jämna 
steg med forskarna. Det är jätte viktigt.” (journalist anställd inom media) 
 
”Ju mer man kan själv desto bättre frågor ställer man, och sedan är man ju bättre på att värdera svaren 
också.” (universitetsjournalist) 
 

Som de bästa möjligheterna att skaffa sig kunskaper nämner journalisterna utbildningstillfällen vid 
seminarier med internationell spetsforskning på området. Under dessa seminarier får journalister och 
forskare inte bara lyssna och lära utan även knyta kontakter. Denna tradition har visat sig 
framgångsrik i USA vid den årliga konferensen som hålls av American Association for the 
Advancement of Sciences 181 En journalist tidigare anställd vid en forskningsmyndighet berättar om 
sina erfarenheter:  
 

” Så man skiljer ganska tydligt mellan att behöva gå hem och skriva nästa dag och att låta det sjunka in. 
Plus att man kan alltid ringa till den människan i fall det händer nå´t. Det är ingen alls dum idé.” 

 
Universitetsjournalister nämner även en annan möjlighet för medier att komma i kontakt med 
spetskompetens på området, nämligen att använda sig av den elektroniska tjänsten 
www.expertsvar.nu , som förmedlar kontakter med landets universitet och högskolor. Denna tjänst 
har bildats i Sverige med  www.profnet.com i USA och www.alphagalileo i Europa som förebilder. 
 
En frilansjournalist med en lång yrkesbana säger att den journalistiska nyhetskänslan förstärks med 
personliga erfarenheter:  
 

”Det du väljer att se, de sakerna du väljer att publicera – det har väldigt mycket att göra med din egen 
erfarenhet. Alltså säger det klick…God feeling…intuition…Jag brukar säga: intuition är det som 
kommer att finnas kvar efter att du har glömt allt du har lärt dig. Det som kallas för ”magkänslan”, 
”nyhetsnäsan”, osv Det är det som du utvecklar genom åren, det är ingenting du har medvetet i 
huvudet. Den förmågan att se att det här passar in någonstans, det här har jag hört förre, det här hänger 
ihop med det. Och så får du förmågan att värdera sakerna genom åren. Det tar lång tid.”  
 

En annan menar att friheten att ta ett steg utanför i nyhetsbedömningen inte bara bygger på att skaffa 
sig kunskaper eller erfarenheter utan även på att bygga upp karaktären:  

 
”Och man skall inte vara rädd att bränna några källor eller göra sig ovän med några stycken. Där finns 
det en dåligt utbildad tradition inom socialjournalistiken överhuvudtaget.”182  
 

Och så en annan syn på karaktären:  
 
”Och det är viktigt att man inte underkänner sig själv och säger: ”Jag kan inte läsa vetenskapliga 
artiklar, det är bara forskare som gör det, det är så komplicerat”.  
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De tillfrågade journalisterna har framhållit att det ligger i tiden att den vetenskapliga journalistiken 
tar initiativet.  
 

”Journalistiken kan inte bedrivas på forskarnas villkor, i synnerhet inte när forskningen och vetenskap 
har blivit politiska samhällsfrågor,”  

 
säger en pensionerad journalist. Och som förebild i det kritiskt granskande förhållningssättet nämner 
många journalister med erfarenhet från USA sina kolleger på andra sidan Atlanten.  
 
En journalist, som tidigare varit anställd vid en forskningsmyndighet berättar om sina 
utlandserfarenheter:  
 

”När det gäller USA är det ingen beundran utan respekt som man har som vetenskapsjournalist i USA 
– och som vi skulle kunna ge till de grabbarna och tjejerna i Sverige. De är lite fräcka, inga mysar, och 
självklart kunniga, annars blir det ingenting.”  
 

 

6. Slutdiskussion 
 
De slutsatser kring vilka komponenter som god journalistik med den naturvetenskapligt orienterade 
forskningen som bevakningsområde bör bestå av baserar jag på mina dialoger med journalisterna. 
Med andra ord är slutsatserna min tolkning av hur journalisterna ser på sig själva - den vetenskapliga 
journalistikens egna normer av vad som är god vetenskaplig journalistik. 
  
Den vetenskapliga journalistiken bör såväl rapportera om idéerna i aktuella teorier och resultat som 
ägna sig åt att reflektera kring dess betydelse för vår själv- och världsuppfattning och våra 
levnadsförhållanden. Den vetenskapliga journalistiken bör vara den part som tar initiativ och 
bestämmer agendan i det offentliga samtalet mellan politiker, forskare och medborgare om 
forskningens prioriteringar och tillämpningar. I likhet med den politiska journalistiken bör den 
vetenskapliga journalistiken ställa frågor: ”Vilka intressen ligger bakom?” ”Hur kan det påverka vårt 
samhälle?” – och i likhet med kulturjournalistiken ställa frågor: ”Vilket kulturellt mervärde har det?” 
”Vilken betydelse kan det ha för vår människosyn?”   
 
För att de nyanserade och tidskrävande vetenskapliga beskrivningarna av naturens lagar, när de 
framställs i media, inte skall förlora sin inbördes komplexitet och inte förvandlas till utvalda utdrag 
hastigt skissade i svart och vitt, bör den vetenskapsbevakande journalistiken ha tre huvudfrågor i 
fokus: forskningens innehåll, forskningens dynamik och forskningens form (Figur 11). Forskningens 
innehåll och forskningens dynamik handlar mest om journalistens inblick i forskningsproblem och 
journalistens överblick av angränsande problemområden samt förmåga att se forskningsnyheter i dess 
samband och mot bakgrund av kunskapstraditionen. Forskningens form handlar mest om att kritiskt 
granska forskningsinstitutioner och lägga sig i naturvetenskapens etiska och politiska frågor.  
 
Som ett exempel på hur dessa komponenter samverkar kan man ta den i kapitel 2 omnämnda 
forskningen kring Parkinson sjukdom. Den vetenskapliga journalisten bör inte bara kunna förklara 
vad de aktuella problemställningarna handlar om, hur man t.ex. kan förvandla en icke-specialiserad 
stamcell till en nervcell. Journalisten måste även följa utvecklingen och ha koll på aktuella 
forskningsresultat, t.ex. känna till fallet med den experimentella stamcellstransplantationer på 
Parkinson-drabbade patienter. Den vetenskapliga journalistiken bör även kunna visa på relaterade 
problemområden, exempelvis försäkringsväsen, som i sina bedömningar kan använda 
forskningsunderlag kring de två hittills kända orsakerna till Parkinson sjukdom, d.v.s. miljögifter och 
virus. Den vetenskapliga journalistiken bör även diskutera samhällets etiska gränser för forskarnas 
arbete, bl.a. i fråga om embryonal stamcellsforskning eller framtagandet av nya stamcellslinjer. Den 
vetenskapliga journalistiken bör även ta upp forskningspolitiska problem, så som finansiering av 
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olika forskningsprojekt samt internationellt samarbete. Med andra ord kan sanningssökandet i 
journalistiken beskrivas med uttrycket ”som man frågar får man svar”. 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
Figur 11: Tre huvudfrågor på det vetenskapliga området som mediebevakningen bör ha i fokus. 
 
Den massmediala vetenskapskommunikationen bör uppmuntra intresset för naturvetenskap, främja 
respekten för forskarnas arbete samt stimulera och stödja det kritiska tänkandet, vilket är 
kännetecknande för själva vetenskapen. Den bör ge utrymme för var och en av oss att individuellt 
kunna tolka och förstå forskningens problemområden och frågeställningar - dela med oss och ta del 
av andras åsikter. 
 
I den vetenskapliga journalistrollen sammanfaller två uppgifter (Figur 12). I förhållande till 
forskningsinstitutioner handlar uppgiften om journalistikens granskning av sambanden mellan 
forskningen och samhället. I förhållande till publiken handlar uppgiften om journalistikens 
pedagogik som skall ta till vara ljud- bild- och språkform för att förklara vetenskapliga och 
vetenskapsrelaterade skeenden på ett begripligt och berörande sätt. 
 
Som en av journalisterna säger:  
 

”Riktigt god vetenskapsjournalistik lyckas gifta ihop saga och sanning.” 
�

  
 

Utbildning av publiken 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 Anpassning till 
forskningsinstitutioner 

 
  

 
 
 
 
 
 Granskning av           
forskningsinstitutioner 
 

 
 

 
 

Underhållning av publiken 
 

 

 
Figur 12: Modell för den vetenskapliga journalistens roll i den kommunikativa bevakningen av den 
naturvetenskapligt orienterade forskningen. 
 

�

�

�

��������

���������������
�
��
����
�����

���������
�
��
�������

�����
�
��
���

������

��
���������
����
����������
�

38



� �

Det blir allt viktigare för den vetenskapliga journalisten att skapa hållbara referensramar – och för 
journalistiken att skapa redaktioner med blandad kompetens på det vetenskapliga området. 
Journalister som kommer från traditionella samhällsvetenskapliga och humanistiska 
utbildningsmiljöer tenderar att se den naturvetenskapligt orienterade forskningen primärt som social 
och kulturell process, vilken innefattar ett visst intellektuellt innehåll. Journalister med 
naturvetenskaplig bakgrund ser däremot den primärt som intellektuell process, vilken pågår i ett visst 
socialt sammanhang och vilken kan medföra vissa kulturella förändringar. I en tvåkulturell 
redaktionell miljö kan det bli lättare för journalister att formulera mer skarpa frågor och inte minst 
upprätthålla den stimulerande kritiska diskussionen om journalistens yrkesroll som sådan.  
 
Det är begränsningar i tid och utrymme, kvalitetskrav och svårighetsgrad som kännetecknar 
arbetssituationen inom den vetenskapliga journalistiken i dagsläget. Avslutningsvis vill jag ta fram de 
komponenter som jag anser viktiga att den vetenskapliga journalisten tar till sig från god allmän 
journalistik: 
 
- Att ha inblick och överblick i ämnet 
- Att bära den publicistiska uppgiften med engagemang och värdighet 
- Att agera sakkritiskt och hålla självdistans 
 
Den vetenskapsbevakande journalistiken bör i sitt agerande som den tredje statsmakten hålla fast vid 
yrkesetiska principer. En av mina intervjupersoner, en pensionerad radiojournalist påpekande, vilket 
jag anser alldeles riktigt, att granskningen inte får övergå till jagandet – och att sakfrågorna bör vara 
avgörande i diskussionen:  
 

”Jag tror att man kan diskutera lite vad det här ordet kritisk betyder. En annan uppfattning av svenska 
journalister var att det här ordet kritiskt betyder att man skall vara emot allting. Men det tror jag inte 
på – man skall granska de argument man får. Oavsett om man är för eller emot. Vi strävar efter det.”  

 
Sedan återberättade han fabeln om Nordanvinden och solen183, som jag gärna ger sista ordet även i 
mitt arbete:  
 

”Det hände sig en gång långt tillbaka i tiden att nordanvinden och solen tvistade om vem av de båda 
som var starkast. Medan de kivades om detta, var och en ivrig att framhålla sin styrka, fick de plötsligt 
syn på en man, som kom gående vägen fram. 
De kom överens om att den som först kunde få mannen att klä av sig alla sina kläder, den skulle 
erkännas som den starkaste av de två. 
Först skulle nu nordanvinden försöka sin lycka. Han gick grundligt tillväga och tog i med all sin kraft, 
han rev och slet allt vildare och hårdare i manteln som mannen bar. Men ju mer mannen frös i den 
hårda blåsten, desto tätare drog han manteln omkring kroppen. Till slut tröttnade nordanvinden och 
gav upp, och därmed var det solens tur att försöka. 
Solen lät nu först sina strålar falla helt lätt på mannen, och se – strax tog han av sig manteln! Därefter 
sken solen allt varmare och varmare, och inom kort stod mannen inte ut med hettan längre utan 
kastade av sig alla sina kläder och hoppade ner i en förbirinnande flod för att få sig ett svalkande dopp.” 

 
 

Förslag till vidare forskning  
 

De tillfrågade journalisterna delar uppfattningen om att det finns en skillnad mellan att ha den 
naturvetenskapligt orienterade forskningen antingen som journalistiskt eller som vetenskapligt 
område. Det skulle vara intressant att i ett annat arbete komplettera mina slutsatser, som baserar sig 
på den vetenskapliga journalistikens egna normer av vilka komponenter som god vetenskaplig 
journalistik bör bestå av, med forskarnas uppfattningar.  
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I detta arbete behandlar jag inte heller de s.k. gate-keepernas roll i nyhetsprocessen. Jag har varit 
primärt intresserad av att undersöka journalistikens agendasättande roll i dess utveckling och därför 
har lämnat bort de enskilda personernas med maktbefogenhet (redaktionssekreterare, ansvariga 
utgivare, redaktörer, m.fl.) perspektiv. Deras bedömning kan ha betydelse för prioriteringsordningen 
av frågor kring den naturvetenskapligt orienterade forskningen på den massmediala agendan. Det 
vore därför intressant att i ett annat arbete undersöka hur stor deras roll är. 
 
�
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