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Sammanfattning 
Författare: Gabriella Ellboj och Charlotte Barthélemy 

Titel: Mötet mellan skilda världar: En studie av relationen mellan forskare och 
journalister vid akrylamidlarmet 

Avdelning:  Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap 

Frågeställning:Hur ser relationen ut mellan dagspressens journalister och svenska 
forskare i larmet om akrylamid i livsmedel? 

 
Syfte: Att ta reda på hur samarbetet mellan dagspressen och olika forskare kan se 

ut i en fråga där forskning leder till allvarliga larm om människors hälsa. 

Undersökning: Uppsatsen är en studie i relationen mellan massmedier och forskarvärld. 
Vi undersöker särskilt förhållandet mellan journalist och forskare för att se 
hur det ser ut. Som studieexempel har vi valt akrylamidlarmet vilket kom 
ut i april 2002. Arbetet är av kvalitativ art både vad gäller 
materialinsamling och analys. Materialet består dels av ett antal intervjuer 
som har genomförts med forskare vilka varit involverade i 
akrylamiddebatten, dels av ett större antal artiklar som publicerats i 
tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. I intervjuerna har 
forskarna fått svara på frågor om hur deras kontakt med pressen har sett ut 
i just akrylamidfrågan. Artiklarna har analyserats kvalitativt och jämförts 
med den information som intervjuerna givit. På så vis har vi kunnat få en 
bild av relationen mellan journalister och forskare samtidigt som vi har 
kartlagt vad forskarna tyckt om det. 

   
Slutsatser: Relationen mellan vetenskap och medier är viktig, men ibland ganska 

komplicerad. Forskare är angelägna om att deras resultat ska komma ut till 
allmänheten samtidigt som de ofta måste vara försiktiga i sina uttalanden 
så att budskapet inte blir fel. De flesta forskare har större förtroende för 
vetenskapsjournalister då dessa ofta själva har en vetenskaplig utbildning 
eller bakgrund vilket gör att de lättare kan sätta sig in i forskarens 
situation. Men har vetenskapsjournalisten en annan åsikt än forskaren så 
spelar det ingen roll hur duktig journalisten är i ämnet. Det blir då ingen 
balans eftersom journalisten i högre grad än forskaren bestämmer hur 
budskapet läggs fram. Flera av artiklarna om akrylamidlarmet i Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter är skrivna av vetenskapsjournalister som 
tagit ställning mot Livsmedelsverket och Stockholms universitet. Detta har 
påverkat hela framställningen av frågan i dagspressen. Relationen mellan 
forskare och journalister har ofta varit god då forskaren haft samma 
inställning som journalisten, det vill säga varit kritisk mot 
Livsmedelsverket och Stockholms universitets agerande. 
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1 Inledning 
För de flesta människor utgör medierna den enda länken till forsknings- och 
vetenskapsvärlden. Därför spelar samarbetet mellan vetenskapsmän och medier en stor 
roll för hur vetenskap förmedlas till allmänheten. Detta ligger till grund för vår 
undersökning. I april 2002 var uppståndelsen som störst kring larmet om att det giftiga 
ämnet akrylamid påträffats i vanliga livsmedel. Forskare har kommit fram till att ämnet 
förekommer främst i upphettad mat som innehåller mycket kolhydrater såsom till 
exempel chips och pommes frites. Akrylamid var tidigare känt från skandalen vid bygget 
av tunneln genom Hallandsåsen och antogs orsaka cancer. Akrylamid var ett av de ämnen 
som ingick i det omdiskuterade tätningsmedlet Rhoca Gil.  
 

1.1 Syfte 
Syftet är att ta reda på hur samarbetet mellan dagspressen och olika forskare kan se ut i 
en fråga där forskning leder till allvarliga larm om människors hälsa. Vi utgår från att 
samarbetets utformning avgör hur frågan presenteras för allmänheten. Akrylamidlarmet 
har skapat många och stora rubriker och upprört konsumenter landet över. Vi har upplevt 
nyhetsrapporteringarna som förvirrande eftersom det många gånger har kommit 
motstridande information från medierna vilket har lett till att vi som konsumenter inte har 
vetat hur vi bör agera. Vi misstänker att denna förvirring kan bero på komplikationer i 
relationen mellan journalister och deras källor. Följaktligen har det funnits ett stort 
intresse av en mer djupgående granskning av frågan. 
 

1.2 Frågeställningar 
Vår huvudfrågeställning är: 
Hur ser relationen ut mellan dagspressens journalister och svenska forskare i 
larmet om akrylamid i livsmedel? 
Vi har även några bifrågeställningar som lyder: 

1. Hur presenterar dagspressen frågan om akrylamid i livsmedel? 
2. Hur fungerar medielogiken i akrylamidlarmet just i dagspressen? 
3. Hur har dagspressen behandlat olika forskares skilda åsikter i frågan? 
4. Vad tycker forskarna om journalisternas tolkning av forskningsresultaten?  
5. Hur ser forskare på relationen mellan vetenskap och medier? 

 

1.3 Bakgrund till akrylamidlarmet 
Nedan ger vi en relativt detaljerad bild av bakgrunden till akrylamidlarmet eftersom det 
är viktigt att känna till händelseförloppet för att förstå det som intervjupersonerna sagt 
och för att förstå de olika parternas agerande och relationer till varandra. 
 
Margareta Törnqvist, docent i toxikologi vid Stockholms universitet, är en av 
huvudpersonerna bakom upptäckten av akrylamid i livsmedel. Det var hon som höll i 
riskanalysen efter tunnelbygget genom Hallandsåsen 1997. Hon analyserade blodprover 
från arbetarna och förmedlade resultaten till dem och till medierna. När hon undersökte 
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tunnelarbetarna började hon intressera sig för sambandet mellan akrylamid och mat. 
Anledningen till detta var att det visade sig att även de som inte utsatts för akrylamid i 
arbetet hade anmärkningsvärda halter av ämnet i blodet. Eden Tareke var den doktorand 
som tillsammans med Margareta Törnqvist tog reda på varifrån akrylamiden kom. Hon 
började med att göra tester på råttor. Eftersom man sedan 80-talet misstänkt att stekning 
var cancerframkallande gav Tareke några råttor stekt foder medan andra fick ostekt mat. 
Efter någon vecka togs blodprover som analyserades och jämfördes. De råttor som ätit 
stekt foder hade höga halter av akrylamid i blodet. Törnqvist tog kontakt med Leif Busk 
som är forskningschef på Livsmedelsverket och berättade om sin upptäckt för honom 
(Granestrand, 2003). 
 
Tareke fortsatte sin studie med att steka och undersöka vanliga livsmedel. Hon började 
med hamburgare och hittade akrylamid. Men då hon stekte potatis var akrylamidhalten 
betydligt högre. På hösten 2001 kontaktade Törnqvist Livsmedelsverket igen. Hon kunde 
då rapportera om höga halter av akrylamid i mat, framförallt i stekt potatis. 
Livsmedelsverket började själva undersöka ett antal livsmedel och det visade sig att 
akrylamidhalterna i dessa låg långt över WHO:s (Världshälsoorganisationen) 
gränsvärden. I januari 2002 ville Livsmedelsverket informera allmänheten. Redan ett 
halvår tidigare hade Törnqvist och Tareke skrivit i Livsmedelsverkets tidning ”Vår Föda” 
om akrylamid i hamburgare. Anledningen till att man då inte skrev om de höga halterna i 
just potatis var att forskarna ville kontrollera resultaten igen. Artikeln i Vår Föda ledde 
till en artikel i ”Ny Teknik” med rubriken: ”Nervgiftet i Rhoca Gil finns i all stekt, grillad 
och kokt mat”. Denna artikel gav i sin tur upphov till en liten artikel i Expressen, och 
ingenting mer hände (Ibid). 
 
Törnqvist och Tareke väntade besked på att en artikel om deras rön skulle bli accepterad 
av en vetenskaplig amerikansk tidskrift. För många forskare kan en artikel publicerad i en 
vetenskaplig tidskrift vara ett viktigt språng i karriären. Dessa tidskrifter har höga krav på 
vetenskaplighet och kontrollerar alltid resultaten noga. Inom vetenskapsvärlden finns det 
de som anser att man aldrig ska informera medier och allmänheten förrän artikeln är 
tryckt. Andra tycker att det räcker om artikeln blivit accepterad av den vetenskapliga 
tidskriften (Ibid). 
 
I mitten av april 2002 meddelade Margareta Törnqvist Livsmedelsverket att artikeln snart 
skulle bli accepterad. Medierna skulle kallas till presskonferens, men man visste inte hur. 
Tom Andersson, som är informatör vid Stockholms universitet, skrev ett förslag som han 
ville rikta till vetenskapsjournalister, där det framgick att det handlade om akrylamid. 
Men Törnqvist ville istället ge all information på presskonferensen, för att slippa 
spekulationer. Det bestämdes att presskonferensen skulle hållas den 24 april 2002. I 
inbjudan som skickades ut en dag tidigare, nämndes inte ordet akrylamid. Det stod att 
upptäckterna om det cancerframkallande ämnet ”kommer att ha betydelse internationellt 
på såväl riskvärdering som matproduktion och konsumtion” (Granestrand, 2003: 6). Ett 
cancerlarm i samband med vaga uppgifter väckte ett enormt intresse hos medierna. Detta 
kunde vara en riktigt stor nyhet. Spekulationer satte igång och SVT samt TV4 bestämde 
sig för att direktsända presskonferensen. Redan kvällen före kunde TV4 Nyheterna 
avslöja att det okända ämnet var akrylamid. Varken Törnqvist eller Busk gick med på att 
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svara på några frågor före presskonferensen. Livsmedelsverket ville undvika samma 
panik som uppkom i samband med skandalen vid Hallandsåsen. Busk hade drygt 40 
obesvarade samtal på sin mobiltelefon. Men trots försiktighetsåtgärderna hade 
tidningarna stora rubriker om cancergift i mat samma morgon som presskonferensen 
skulle hållas. En del journalister hade redan lyckats lista ut att ämnet det handlade om var 
just akrylamid eftersom Törnqvist länge arbetat med ämnet (Granestrand, 2003). 
 
Strax innan presskonferensen skulle börja fick Törnqvist order av den vetenskapliga 
tidskriften ”Journal of Agricultural and Food Chemistry” att inte uttala sig om rapporten 
som skulle publiceras. Anledningen till detta var att Dagens Nyheters journalist Per 
Snaprud hade ringt upp redaktören på tidskriften för att fråga om vad som stod i den ännu 
icke publicerade artikeln. Snaprud nämnde då även att en presskonferens skulle hållas 
vilket redaktören inte visste någonting om (Ibid). 
 
160 journalister kom till Spårvagnshallarna i Stockholm där presskonferensen hölls. 
Många av de inbjudna blev frustrerade då rapporten fortfarande var hemlig och för att de 
inte fick konkreta svar på sina frågor. Under månaden som följde trycktes fler än 100 
artiklar om akrylamid i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 
Livsmedelsverket kritiserades från flera håll, bland annat eftersom de varit med och 
arrangerat presskonferensen. Leif Busk hade sagt att det var det största larmet på 30 år 
samtidigt som Livsmedelsverket inte ansåg att det fanns anledning för folk att ändra sina 
matvanor. Detta ansåg många var både oansvarigt och motsägelsefullt (Ibid.). 
 
I januari 2003 publicerades en rapport där en grupp forskare hade testat om akrylamid 
gav upphov till ett visst antal cancerformer. Resultatet var negativt och rapporten fick 
mycket uppmärksamhet i medierna. Rubrikerna löd till exempel: ”Kalasnyhet för 
chipsälskarna” och ”Akrylamid ger inte cancer visar ny undersökning”. I medierna 
återuppstod ämnet i några dagar innan det blev förhållandevis tyst igen. 
 

1.4 Bakgrund till vårt ämnesval 
Vi har båda intresserat oss för frågan om akrylamid i livsmedel sedan den aktualiserades. 
Vi tycker att frågan tagits upp väldigt mycket i medierna och det har varit svårt att förstå 
vad forskarna egentligen har kommit fram till. Hur stor var egentligen faran med 
akrylamid i maten? Det kommer ständigt nya cancerlarm och andra rapporter som kan 
vara svåra för allmänheten att sätta sig in i och förstå. Vid sådana här tillfällen blir 
journalisternas ansvar uppenbart.  
 
För att media ska kunna förmedla korrekta uppgifter så måste journalisters relation med 
vetenskapsvärlden fungera bra. Därför ville vi se närmare på hur forskarnas uttalanden 
ser ut i relation till vad som trycks i pressen. För att göra detta behövde vi ett konkret 
exempel att studera. Nära till hands låg då akrylamiddebatten som fortfarande pågick då 
vi startade arbetet med uppsatsen. Vi tyckte att frågan innehöll stora frågetecken vilka vi 
ville räta ut. 
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1.5 Presentation av journalister/skribenter 
De journalister som skrivit mest i akrylamidfrågan är vetenskapsjournalister. I stycket 
som följer presenteras de skribenterna som författat flest av de artiklarna som ingår i 
analysen. För att på ett vettigt sätt kunna förhålla sig till och jämföra dessa så finner vi 
det lämpligt med en kort beskrivning av dem.  
 

Per Snaprud 
Per Snaprud är vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter sedan år 2000. Innan dess var 
han anställd på Sveriges Radios vetenskapsredaktion. Snaprud är civilingenjör i kemi, 
licentiat i medicinsk vetenskap och högskoleutbildad i journalistik (www.kairos.se). 
 

Karin Bojs 
Karin Bojs är vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter sedan början av 90-talet. Hon är 
utbildad på journalisthögskolan. 
 
Bojs var initiativtagare till organisationen ”Reportrar utan gränser” som startade 1994, 
hon var även ordförande för den svenska sektionen under de första åren 
(www.reportrarutangranser.org). År 2001 mottog hon det Vetenskapliga Mediepriset för 
sina journalistiska bedrifter (www.lu.se). 
 

Inger Atterstam 
Inger Atterstam Har arbetat som medicinsk redaktör på Svenska Dagbladet sedan 1981. 
Hon har tagit emot flera priser, bland annat det Söderbergska journalistpriset i medicin år 
2001, Rosénpriset 1991, konstnären Lars Radings minnespris för pionjärinsatser inom 
svensk aidsjournalistik 1996 och 1999 erhöll hon Svenska Dagbladets interna pris för 
bästa journalistiska prestation. Atterstam utsågs av regeringen att representera 
allmänheten i Medicinska Forskningsrådet 1989-1995 (www.soderbergs-stiftelse.o.se). 
 

Stig Hadenius 
Stig Hadenius är professor i journalistik vid Journalisthögskolan i Stockholm 
(www.svensklinje.com). 
 

Susanna Baltscheffsky 
Susanna Baltscheffsky är biolog- och miljöreporter på Svenska Dagbladet (www-
conference.slu.se). 
 

Anna-Lena Haverdahl 
Anna-Lena Haverdahl är anställd som medicinreporter på Svenska Dagbladet sedan 
1989. Enligt henne själv har hon ingen speciell naturvetenskaplig utbildning men har 
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arbetat med medicinjournalistik sedan början av 80-talet då hon var anställd på 
Tidningarnas Telegrambyrå. 
 

1.6 Intervjupersonernas bakgrund 
För att skapa en överblick över de olika intervjupersonerna så följer här en presentation 
av var och en av dem och deras olika roller i akrylamidfrågan. Informationen har vi fått 
från artiklar i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samt från våra intervjuer. 
 

Margareta Törnqvist 
Margareta Törnqvist är giftexpert, toxikolog och docent i miljökemi vid Stockholms 
Universitet. Hon doktorerade i ämnet 1989. Törnqvist var med och gjorde 
undersökningar under giftskandalen i Hallandsåsen. Hon upptäckte att det inte bara var 
de som varit i kontakt med tätningsmedlet Rhoca Gil som påvisade halter av akrylamid i 
blodet och började ta reda på varför. På så sätt gjorde hon och hennes forskningsgrupp, i 
vilken bland andra Eden Tareke ingick, upptäckten om att akrylamid kan bildas vid stark 
upphettning av vissa livsmedel. Efter att ha gjort fyndet vände hon sig till 
Livsmedelsverket som beslutade att gå ut med informationen i en omdiskuterad 
presskonferens den 24 april 2002 (Granestrand, 2003). 
 

Eden Tareke 
Eden Tareke är doktorand vid institutionen för miljökemi vid Stockholms Universitet. 
Det var hon som genom att steka råttfoder upptäckte att det kan bildas höga halter av det 
cancerframkallande ämnet akrylamid när man steker matvaror som innehåller mycket 
stärkelse (Snaprud, 2002-04-25). 
 

Leif Busk 
Leif Busk är forsknings- och utvecklingschef på Livsmedelsverket. Han har arbetat med 
toxikologifrågor i 30 år. 1995 blev han toxikologichef på Livsmedelsverket för att övergå 
till forskningschef år 2000. Busk kom i kontakt med akrylamidfrågan då Törnqvist år 
2000 vände sig till Livsmedelsverket med sina upptäckter om akrylamid i maten. Enligt 
Busk så innebär den upptäckt som Törnqvist och hennes forskargrupp har gjort att man 
åtminstone till en viss del kan förklara de cancerfall som antas bero på maten. 
 
Leif Busk och Livsmedelsverket har blivit kritiserade, särskilt av övriga 
forskningsvärlden. Kritiken gäller att verket gått ut för starkt med cancerlarmet om 
akrylamid i maten med för tunt underlag som stöd och utan att ge några 
rekommendationer för hur folk borde ändra sina kostvanor. Busk försvarar agerandet med 
att det var deras uppgift att så snabbt som möjligt informera allmänheten eftersom 
eventuella läckor hade kunnat orsaka hysteri. Han och Livsmedelsverket har också blivit 
anklagade för att presskonferensen var ett sätt att få massmedial uppmärksamhet under en 
tid av ekonomisk kris. Anklagelser som Busk starkt tillbakavisar (Atterstam, 2002-04-26 
& 2002-04-28). 
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Gunnar Steineck 
Gunnar Steineck är professor i klinisk cancerepidemiologi vid Karolinska institutet och 
har arbetat heltid med cancerstudier i 21 år. I slutet av åttiotalet undersökte Steineck olika 
riskfaktorer för cancer i urinblåsan. Sammanlagt 323 cancerpatienter fick fylla i ett långt 
formulär om sina matvanor. Steineck och hans medarbetare jämförde dem med ungefär 
lika många friska personer. Resultaten visade att människor som åt mycket stekt kött 
löpte en något större risk att få cancer i blåsan. Det stämde väl överens med tidigare 
upptäckter om att så kallade stekmutagener orsakar cancer hos råttor och möss. Men den 
tyngsta riskfaktorn var stekt potatis. Konstigt nog fick den upptäckten knappt något 
utrymme alls i rapporten. Forskarna var säkra på att det hela måste vara ett utfall av 
slumpen. Det fanns ju inga kända cancerframkallande ämnen i potatis. Efter 
Livsmedelsverkets larm började Steineck gå igenom en liknande men större studie på 
nytt. I den ingick närmare tusen personer med cancer i tarmarna, urinblåsan eller 
njurarna. Dessa jämfördes med över 500 friska personer. Samtliga fyllde i ett femtiosidigt 
frågeformulär som bland annat innehöll frågor om chips, stekt potatis och pommes frites. 
Steineck och hans medarbetare ville ta reda på om cancerrisken var större bland dem som 
fick i sig mycket akrylamid med maten (Bojs, 2002-05-25). 
 
Nio månader efter livsmedelsverkets cancerlarm kom resultatet, uppgifter som gick emot 
Livsmedelsverkets larm. Enligt Steineck och hans medarbetare fanns det inget stöd för 
någon ökad cancerrisk vid förtäring av akrylamid i de mängder som är normalt för en 
människa. Det hade nu bekräftats att man i detta fall inte kunde dra några sådana 
slutsatser efter studier på möss. Resultaten presenterades den 28:e januari 2003 i den 
vetenskapliga tidskriften British Journal of Cancer (Atterstam, 2003-01-28: a & Snaprud, 
2003-01-28). 
 

Hans-Olov Adami 
Hans-Olov Adami är professor i cancerepidemiologi och prefekt vid Institutionen för 
medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet sedan mars 1997. Han tog sin 
läkarexamen 1969 med specialistkompetens i allmänkirurgi 1974. Adami blev medicine 
doktor 1978, docent i kirurgi 1979 och professor 1990 enligt egen utsago. Adami har 
gjort undersökningar i samarbete med Steineck. Adamis institution började registrera alla 
cancerfall bland 50 000 svenska kvinnor för tio år sedan. Livsmedelsverket har kontaktat 
Adami för att få hans specialisthjälp. Genom att samköra registret med insamlade 
uppgifter om vad kvinnorna har ätit kan det bli möjligt att hitta samband (Bojs, 2002-05-
25). 
 

Lars Hagmar 
Lars Hagmar är överläkare och professor vid yrkes- och miljömedicinska avdelningen vid 
Lunds Universitet, han har arbetat med yrkes- och miljömedicinska frågor sedan 1979. 
Lars Hagmar tillhörde dem som genomförde studier vid Hallandsåsen för att undersöka 
vad tätningsmedlet Rhoca Gil hade för påverkningar. Hagmar är van vid att ha kontakt 
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med medier. Han förekom ofta i medierna i samband med tunnelkatastrofen genom 
Hallandsåsen 1997. I genomsnitt har han kontakt med journalister cirka 2 gånger i 
veckan. 
 
Efter Livsmedelsverkets cancerlarm så lämnade Hagmar in en ansökan att få analysera 
120 av de 29 000 blodprover som tagits och sparats i ett stort kost-cancerprojekt i Malmö 
vilket startade på 80-talet. Den kemiska analysen kunde än så länge bara utföras av 
Margareta Törnqvist och hennes forskargrupp vilket gjorde det omöjligt att arbeta med ett 
större material. I sitt projekt ska Lars Hagmar först i de omfattande kostenkäter som 
gjorts, identifiera en grupp som ätit extremt mycket av de ämnen som misstänkts 
innehålla akrylamid, en annan grupp som ätit extremt lite och en tredje grupp med 
normala kostvanor. Därefter analyseras dessa personers blod för att se om det finns 
eventuella skillnader i akrylamidnivåer, testerna kommer inte att ge svar på vad 
akrylamiden har för påverkan på människan (Atterstam, 2002-05-10 & Bojs, 2002-05-
25). 
 

Jan-Åke Gustafsson 
Jan-Åke Gustafsson är professor i medicinsk näringslära vid forskningsbyn Novum i 
Huddinge. Han har arbetat med näringsfrågor sedan 1960-talet. Gustafsson blev först 
medveten om problemet med akrylamid i maten den 24 april 2002 då han blev kallad till 
SVT:s studio för att följa Livsmedelsverkets direktsända presskonferens och för att 
därefter delge tittarna sina åsikter.  
 
Han tillhör de som kritiserat Livsmedelsverkets agerande och kallat cancerlarmet för 
oansvarigt. Enligt honom går det inte att göra undersökningar på möss och sedan direkt 
överföra resultaten på människor. De testade doserna var oerhört höga jämfört med vad 
människor får i sig. Gustafsson anser att Livsmedelsverket gått ut med ett alarmerande 
budskap till en totalt oförberedd allmänhet utan att sätta larmet i sitt sammanhang, han 
tycker att man åtminstone borde ha gått ut med all nödvändig fakta vilket hade verkat 
mer lugnande (Atterstam, 2002-04-25: a). 
 
Han tror att det överdrivna larmet till viss del berott på det faktum att Livsmedelsverket 
saknar medicinare i ledningen som istället mest består av kemister och giftexperter. 
Dessa tenderar att se farliga ämnen lite varstans menar Gustafsson (Granestrand, 2003). 
 

1.7 Termer och begrepp 
Då vi använder benämningen forskare så avser vi forskare inom naturvetenskapliga 
ämnen, så som medicin, kemi, biologi etcetera. Ibland använder vi även termen 
vetenskapsman i samma betydelse. 
 
I uppsatsen använder vi även termen vetenskapsjournalist vilket avser journalister 
vars specialområde är vetenskap och forskning, ofta har dessa även någon 
vetenskaplig utbildning i grunden. En del använder även benämningen 
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medicinjournalist eller medicinreporter. Då någon vi refererar till har använt en viss 
term gör vi det även i arbetet för att det ska bli så korrekt som möjligt. 
 
Då vi använder benämningen allmänjournalist avser vi en journalist som inte är 
specialiserad på vetenskap eller medicin. 
 
Med diskurs avser vi normer och kommunikationssätt som råder inom ett visst 
område (Hellspong, 2001). De områden vår uppsats huvudsakligen berör är 
forskarvärlden och journalistiken. 
 
Stekmutagener är enligt Köttinformationsinstitutet skadliga ämnen från proteiner och 
fett som bildas vid stekning i höga temperaturer (www.meatinfo.org). 
 

1.8 Disposition 
Det har känts naturligt att disponera uppsatsen på det sätt vi har gjort eftersom de olika 
kapitlen har en logisk följd. Vi inleder med att förklara själva syftet med uppsatsen och 
ger sedan en utförlig bakgrundsbild av akrylamidlarmet så att läsaren skall bli insatt i det 
ämnet vi utgått vår undersökning ifrån. Vi går också igenom de termer och begrepp som 
är viktiga att ha klart för sig för att förstå resten av arbetet. Efter inledningen följer 
metodkapitlet där vi redogör för vilka metoder som vi skall använda oss av under arbetets 
gång, urvalsmetoder, analysmetoder och vetenskapliga metoder. Här ingår också ett 
avsnitt om hur vi rent praktiskt har gått till väga när vi har samlat in och bearbetat det 
material som ligger till grund för arbetet. Vi förväntade oss att vi på grund av våra 
metodval skulle stöta på en del hinder under arbetets gång vilket vi också gjorde, dessa 
tyckte vi var viktiga att ta hänsyn till därför har vi redovisat dem under metodkapitlet. 
 
Efter metodkapitlet kommer vi in på teorin. Detta är ett kompakt kapitel där de viktiga 
teorier tas upp som har varit relevanta för vår uppsats och då särskilt analysdelen. 
Teorierna står här för sig själva utan att vi relaterar dem till just det som vi undersöker. 
Denna relatering sker senare i analysdelen. Efter teorin följer ett resultatkapitel där det 
intervjupersonerna sagt i intervjuerna redovisas. 
 
När vi hade samlat in tillräckligt med material så kunde vi börja med att analysera det, 
därför kommer analyskapitlet logiskt efter resultatkapitlet. Analyskapitlet är naturligtvis 
den intressantaste delen av hela uppsatsen eftersom vi här börjar få svar på de frågor vi 
ställde i inledningen, vi gör nya spännande upptäckter när vi går på djupet med hjälp av 
valda analysverktyg. För att knyta ihop uppsatsen avslutar vi med en diskussion kring vad 
vi analyserat och kring det vi kommit fram till. Vi kommer också med några förslag på 
fortsatt forskning som skulle kunna göras på området. 
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2 Metod 
Det viktigaste syftet med detta arbete är att bidra med något till samhället. Detta görs 
enligt Patel & Davidson (1994) genom att den kunskap som redan finns utnyttjas. 
Förutom det analysmaterial som vår undersökning grundar sig på, så har vi även studerat 
andra dokument som behandlar relevanta ämnen. Vi har till exempel uppmärksammat att 
det har skrivits C-uppsatser med liknande teman. Det har naturligtvis varit av största vikt 
för oss att läsa dessa, dels för att förhindra upprepningar av sådant som redan blivit 
undersökt och dels för att få nya idéer och uppslag till tänkvärda aspekter. Patel & 
Davidson kategoriserar undersökningar efter hur mycket förkunskap man har om ett visst 
problemområde innan man startar. Enligt deras kategorisering så är vår undersökning 
explorativ eftersom det förekommer stora kunskapsluckor. Med kunskapsluckor menas 
att akrylamidfrågan inte undersökts grundligt tidigare i det avseende som vi gör. Det 
främsta syftet med explorativa undersökningar är att samla in så mycket kunskap som 
möjligt inom problemområdet (Patel & Davidson, 1994). 
 

2.1 Urval och avgränsningar 
För att nå målet med en undersökning måste man veta vad målet är, det är också viktigt 
för att veta vilka metoder man skall använda sig av på vägen dit (Kvale, 1997). Termen 
”metod” har grekiskt ursprung och dess ungefärliga innebörd är tillvägagående. Inom 
kvalitativ forskning finns det tre huvudsakliga datainsamlingsmetoder vilka utgörs av 
intervju, observation och dokumentanalys (Bengtsson m fl, 1998). Vi använde två av 
dessa huvudmetoder för att samla in vårt material, text- eller dokumentanalys och 
intervjuer. Först läste och analyserade vi artiklar som skrivits om akrylamid i 
dagspressen. Vi begränsade undersökningen till artiklar i tidningarna Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet därför att de är Sveriges största dagstidningar. Vi har gått igenom alla 
artiklar från den 23 april 2002 till mitten av juni 2003. Anledningen till att vi valde just 
den 23 april var att det var den dag då Livsmedelsverket gick ut med en inbjudan till den 
presskonferensen som skulle äga rum följande dag. Kvällstidningar valde vi bort eftersom 
vi såg att dessa mest använde skrämselpropaganda i samband med akrylamid och sällan 
hänvisade till någon bestämd forskare. De personer som vi skulle intervjua valde vi ut 
från de insamlade artiklarna i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vi valde de 
forskare som hanterat akrylamidfrågan och som blev omnämnda eller fick uttala sig i 
minst två artiklar. 
 

2.2 Tillvägagångssätt  
Då vi samlade in vårt material inledde vi med att söka efter intressanta artiklar genom att 
göra en Internetsökning där vi använde sökordet ”akrylamid” i Mediearkivet och 
PressText på de respektive tidningarnas artikelarkiv. Först begränsades sökningen till 
tiden från och med den 23 april 2002 till och med den 18 mars 2003, vilket var det datum 
då vi först började vår sökning efter artiklar. På detta sätt fick vi fram 73 artiklar från 
varje tidning, alltså sammanlagt 146 stycken. Dessa artiklar sökte vi därefter igenom för 
att finna referenser till relevanta forskare. Efter en genomgång av de personer som 
förekommit i artiklarna valde vi ut 7 stycken som kunde vara av intresse för vår 
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undersökning. Dessa personer sökte vi nå per telefon för att fråga om de kunde tänka sig 
att ställa upp på en intervju i ett senare skede. Detta bör man alltid göra före intervjun 
anser Deacon (1999). Vi gjorde även en senare artikelsökning som komplement, för att se 
vad som skrevs mellan mars och juni 2003. Ett par av dessa artiklar tar vi upp i analysen. 
Av de ursprungliga 146 artiklar valde vi ut 33 stycken (bilaga 3) vilka vi har analyserat 
på ett eller flera sätt. Vi valde att analysera just dessa artiklar därför att de innehåller 
information som antingen är intressant ur kunskapssynpunkt, ur ett relationsperspektiv 
mellan forskare och journalist, eller utifrån medielogiken. Våra intervjupersoner nämns 
också i flera av dessa artiklar. 
 
När vi ringde upp de aktuella forskarna för att göra en förfrågan om intervju så 
presenterade vi först oss själva och den undersökning vi planerade att göra. Vi nämnde 
också att intervjun skulle ske per telefon och ta ca 30 minuter i anspråk. Bandning är det 
vanligaste sättet att registrera intervjuer (Kvale 1997). Vi frågade inte intervjupersonerna 
vid detta tillfälle om de gick med på att vi spelade in intervjuerna, något som skulle bli 
avgörande för att kunna genomföra intervjuanalyserna. Detta gjorde vi istället i samband 
med varje intervjutillfälle. Då informerade vi också intervjupersonerna om hur 
informationen skulle användas. Inspelningen skulle stanna hos oss och endast användas 
som underlag för denna rapport. Att det skulle passa bäst med telefonintervjuer beslutade 
vi oss för då vi insåg att de flesta intervjupersonerna befann sig i Stockholm eller på 
andra för Malmö och Lund, avlägsna platser. Vi lyckades inte få tag på alla via telefon 
utan var tvungna att skicka ut e-post med vår förfrågan till några av personerna. Tanken 
med att den första kontakten skulle ske per telefon istället för på skriftlig väg var främst 
den att vi hoppades på att få bättre respons på så vis. Vi blev positivt överraskade av att 
alla som vi fick kontakt med kunde tänka sig att ställa upp som intervjupersoner. Därmed 
kunde vi gå vidare med den metod vi hade valt för vår undersökning. 
 
Nästa steg var att ta ut alla de artiklar som skulle bli föremål för en kvalitativ 
dokumentanalys. Dokumentanalys skiljer sig från de två andra datainsamlingsmetoderna 
eftersom den datamängd som samlas in oftast inte består av primärdata utan sekundära. 
Med detta menas att informationen inte uppstår i forskarens direkta kontakt med det 
studerade fenomenet (Bengtsson m fl, 1998). I vårt fall innebär det att vi inte varit 
närvarande vid de tillfällen då journalisterna kontaktat de olika vetenskapsmännen, vi har 
inte heller närvarit vid författandet av artiklarna. I analysen ingår också en undersökning 
av hur de journalistiska förutsättningarna ser ut och hur de tillsammans med den avsedda 
publiken bidrar till textens utformning. Här var det viktigt att se på i vilken kontext 
artiklarna förekom, därtill hör den använda diskursen. Vilket språk använder journalisten 
i sin rapportering av vetenskapliga rön och problem? Vi såg också på om vi kunde finna 
avsikten med en särskild artikel. Nerman (1981) ser medierna som textfabriker. Vi 
utreder i vilken grad de valda artiklarna har konstruerats efter vissa journalistiska 
”mallar” vilket Nerman avser när han talar om textfabriker. Om man har anpassat 
nyheten för att den skall passa in i ett visst fack eller om författaren har anpassat artikeln 
efter nyhetens egenskaper. Man kan också säga att dessa mallar är medieformat som går 
under medielogiken. Det finns normer för hur innehållet presenteras i olika medier och 
inom olika genrer i samma medium. Dessa normer eller format är till för att publiken ska 
känna igen sig och förstå innehållet för att det ska skapa önskad respons (Altheide & 
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Snow, 1979). De flesta texter vi analyserar igår i formaten för vetenskapliga nyheter och 
vetenskaplig debatt. Om journalisterna har vi samlat information på olika sätt. Om vissa 
har vi fått den information vi behöver genom Internetsökningar och andra genom att 
ringa upp dem eller genom att skicka e-post. 
 

2.3 Vetenskaplig inriktning 
Bengtsson m fl (1998) menar att kvalitativ forskning är tvärvetenskaplig och har drag av 
både positivistiska och strukturella traditioner samt flera kultur- och tolkande synsätt. I 
vår studie bedriver vi kvalitativ forskning både i form av ren textanalys och i form av 
intervjuer. Vi tycker att man kan komma fram till intressanta slutsatser både genom 
kvalitativ och genom kvantitativ forskning. Men i vår uppsats har vi formulerat en 
kvalitativ frågeställning och vi är intresserade av intervjupersonernas åsikter och tankar. 
Vid kvantitativa undersökningar behövs bland annat ett stort material för att resultatet ska 
bli reliabelt, det vill säga att man utesluter slumpen (Thurén, 2000). Vi har valt att arbeta 
med ett mindre material därför att det med en kvantitativ metod skulle bli svårt att uppnå 
reliabilitet. Vi utgår alltså från det hermeneutiska synsättet i vår undersökning. 
Visserligen kan kvalitativa undersökningar ha drag av positivism om man till exempel 
kvantifierar någon faktor och drar slutsatser. Men i denna uppsats kommer vi inte att 
använda oss av positivistiska metoder. 
 
Varken positivismen eller hermeneutiken kan lösa alla problem, de båda paradigmen 
löser olika problem, frågan är alltså vilka problem man vill prioritera (Ibid.). Vi har valt 
hermeneutiken som utgångspunkt, inte för att vi tycker att den är bättre än positivismen 
utan för att vi tror att en kvalitativ metod är mer givande för just det som vi undersöker.  
 

Kvalitativ framför kvantitativ studie 
Vi är inte intresserade av att se hur många gånger man till exempel nämner ordet 
”akrylamid” i artiklar eller intervjuer, det skulle inte tillföra någon relevant information. 
Istället vill vi se på hur saker och ting nämns. Vårt problem handlar om att förstå 
människors upplevelser, agerande och vad det finns för förklaringar. Därför väljer vi en 
kvalitativ metod eller verbal analysmetod som det också kallas (Patel & Davidson, 1994). 
Vi tolkar texterna utifrån våra egna uppfattningar. Jarlbro beskriver den kvalitativa 
studien som ett sökande efter artskillnader, det vill säga specifika egenskaper och 
kvaliteter, man söker ”strukturen hos ett komplex av med varandra förknippade 
föreställningar och attityder” (Jarlbro, 1995: 29). Motsatsen är den kvantitativa studien 
där man söker gradskillnader. Problemet med att arbeta efter kvalitativ metod är att det 
inte finns många standardregler eller metodologiska konventioner att följa, metoden 
kräver en viss kreativitet från forskarens sida (Kvale, 1997). 
 
Kvalitativa undersökningsmetoder brukar kritiseras för att det inte går att dra några 
generella slutsatser eftersom de oftast bara undersöker ett mindre antal enheter (Jarlbro, 
1995). Syftet med denna undersökning är inte att generalisera över alla journalister och 
vetenskapsmäns samarbeten. Vi vill se på hur det har gått till i just detta fall, larmet om 
akrylamid i livsmedel och hur det har rapporterats i tidningarna Dagens Nyheter och 
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Svenska Dagbladet. Det är sannolikt att andra tidningar har haft en annan sorts relation 
till sina källor i frågan. 
 
Det vore förstås fullt möjligt att genomföra en kvantitativ studie eftersom det i svenska 
tidningar finns ett stort antal artiklar som berör akrylamidlarmet. Vi skulle då göra en 
kvantitativ analys av artiklar i ämnet och sedan utforma en enkät till forskare eller 
journalister. Men vår frågeställning är kvalitativ och skulle behöva omformuleras i fallet 
av en kvantitativ undersökning. Det skulle då resultera i en helt annan uppsats. 
 

2.4 Analysmetod för artiklarna 
Det finns många olika typer av texter vilka det går bra att analysera. Våra texter är 
artiklar som främst klassas som nyhetstexter och de flesta är skrivna av 
vetenskapsjournalister. En metod som passar för att analysera våra artiklar är 
kunskapskritisk analys. Vid en kunskapskritisk analys ser man på vad för kunskap en text 
förmedlar och prövar kunskapen kritiskt (Hellspong, 2001). För att pröva artiklarnas 
kunskap använde vi våra intervjuer med de forskare som artiklarna refererar till. Därför 
gjorde vi denna analys efter att vi hade genomfört intervjuerna. Hellspong menar att en 
kunskapskritisk analys särskilt lämpar sig för forskningsresultat och rapporter vilket är 
precis vad våra artiklar handlar om. Kunskapen i artiklarna är sekundär och därför var 
den intressant att granska utifrån vad originalkällorna hade att säga. Vi har analyserat hur 
kunskap genom forskning redovisas i dagspressen.  
 
En kort beskrivning av de enskilda artiklarna är invävd i analyserna. Eftersom artiklarna 
är många till antalet så hade det lätt kunnat bli rörigt och svårt att hålla reda på dem om 
beskrivning och analys delats upp i olika kapitel. På detta vis får man en bättre överblick 
av artiklarna. 
 
Vid en kunskapskritisk analys tittar man på vad det är för fråga texten eller texterna tar 
upp och om det handlar om ett problem eller något vardagligt vi inte tänker på så ofta. Är 
frågorna viktiga och i så fall för vem? Vidare studerar man vad för sorts kunskaper texten 
ger, i vilken vetenskap den hör hemma, om texten tar upp nya kunskaper eller belyser, 
alternativt ifrågasätter gammal kunskap (Ibid.). 
 
I de artiklar vi har analyserat refererar författarna ofta till forskning av kvantitativ och 
experimentell art. Medicinsk forskning bedrivs ofta genom kvantitativa studier med tester 
och experiment för att komma fram till en empirisk sanning. De gemensamma frågorna 
för våra artiklar är hur mycket akrylamid som förekommer i olika livsmedel, om det ger 
upphov till cancer och hur farligt ämnet är för människor. I olika artiklar råder det delade 
meningar om riskerna med akrylamid. Forskningen inom området är inte färdig, man har 
inte kommit fram till en konkret sanning. Frågorna är viktiga för allmänheten eftersom de 
berör mat och hälsa. Vad för sorts kunskaper texterna ger är olika. Detta har vi studerat 
och jämfört med den kunskap som forskarna besitter. Vi har också studerat om texterna 
gör anspråk på att vara objektiva samt om det går att sammanfatta kunskapen och ta fram 
det väsentligaste (Ibid.).  
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Aristoteles har delat in kunskap i tre omdömen. ”Apodiktisk kunskap” är helt säker 
kunskap som är omöjlig att betvivla. Denna typ av kunskap förekommer sällan i 
nyhetsartiklar eftersom den redan är allmänt känd. ”Assertorisk” är då kunskapen är ett 
resultat av verklighetsiakttagelser, konstateranden som inte kan diskuteras. Till sist finns 
”Problematisk kunskap” som kan tolkas, argumenteras och diskuteras. Utifrån dessa typer 
av kunskap kan man se vilken som passar bäst in på de egna texterna. Många av texterna 
är ju tolkningar av forskarnas resultat. Därför var andra relevanta frågor om man kan dra 
intressantare slutsatser av det texten säger än vad författaren gör och om textens fakta och 
resonemang är intressant inom ett vidare fält än det texten tar upp. Här kom våra 
intervjuer till användning. Man kan även titta på vilken metod och teori författaren använt 
sig av för att komma fram till sina resultat. I vårt fall är det inte artikelförfattarna själva 
som har kommit fram till resultaten, därför har det varit intressant att undersöka hur de 
som mellanled har förmedlat forskningsresultaten till allmänheten och vad forskarna 
tyckte om det (Ibid.).  
 
Pröva texterna kan man göra genom att ställa texternas framställningar mot varandra, 
ställa texternas kunskap mot egna kunskaper samt se om kunskapen är central och får 
människor att tänka till. Man ska också se om texterna är självkritiska, se om kunskapen 
som texterna förmedlar kan tolkas på olika sätt samt titta på hur texterna argumenterar för 
sin kunskap. Denna prövning har vi gjort genom att kritiskt granska dem i förhållande till 
vad intervjupersonerna har sagt (Ibid.). 
 

2.5 Genomförandet av intervjuerna 
Kvale (1997) menar att den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet. 
Man kan använda sig av olika grader av strukturering i en kvalitativ intervju vilket ger 
olika resultat. Kvale sammanfattar det enligt följande:  
 
”Ju spontanare intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten för att man erhåller spontana, livliga 
och oväntade svar från intervjupersonens sida. Och vice versa: ju mer strukturerad intervjusituationen är, 
desto lättare blir det senare under analysstadiet att strukturera intervjun.” (Kvale, 1997: 121-122) 
 
Våra intervjuer är semistrukturerade och kvalitativa till sin karaktär. Enligt Bengtsson  
m fl (1998) är intervjun en av de mest nyttjade metoderna för att få information om 
människors erfarenheter och tankar. Intervjun ger forskaren ett tillfälle att se världen ur 
intervjupersonens synvinkel (Bengtsson m fl, 1998). Intervjuer kan genomföras på ett 
antal olika sätt, de kan vara enskilda eller i form av gruppintervju, de kan också utföras 
av en eller flera intervjuare. I de intervjuer som vi har genomfört har varje intervjuperson 
intervjuats för sig. Detta var naturligt eftersom intervjuerna skedde per telefon, men även 
om de inte hade utförts via telefon så skulle vi ha valt enskilda intervjuer eftersom de 
passar vår undersökning bättre. Vid telefonintervjuerna har båda intervjuarna varit 
närvarande även om bara en av oss har talat med intervjupersonen, detta var för att ge 
stöd och för att eventuellt påminna om olika saker. Det var viktigt för oss att vi var insatta 
i ämnet för att vi skulle kunna ha en bra dialog med intervjupersonerna och ställa rätt 
följdfrågor. Eftersom vi intervjuade forskare i det ämne de är specialiserade på fanns det 
goda chanser att dessa skulle vara engagerade och vilja berätta för oss. Vi strävade efter 
en givande dialog men var samtidigt medvetna om att intervjun inte är något ömsesidigt 
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samspel mellan två likställda personer (Kvale, 1997). Intervjupersonen är expert inom det 
ämne som vi intervjuade denne om. Men var vår roll som intervjuare var att ta upp 
samtalsämnen och styra intervjun med frågor. Det var vi som var experter på själva 
intervjun, på det sättet var vi inte jämställda med intervjupersonerna (Bengtsson m fl, 
1998). 
 
Intervjuguiderna utgick alla från samma mall (bilaga 1) som vi sedan justerade till att 
passa de individuella intervjupersonerna. Varför vi inte utformade alla intervjuer likadant 
beror på att de olika intervjupersonerna har skilda kunskapsområden och befogenheter. 
Vi trodde att vi skulle få ut mer av intervjuerna om vi till exempel frågade forskaren som 
upptäckte ämnet akrylamid i livsmedel, frågor kring just den vetenskapliga upptäckten 
medan livsmedelsverkets forskningschef kunde svara på frågor om ansvar inför 
konsumenten. Alla intervjupersoner har fått frågor kring sitt samarbete med journalister, 
hur de har upplevt artiklarna där de figurerar, om de fått läsa artiklarna före publicering 
etcetera. De färdiga intervjuerna skrevs ut efter att de genomförts, som en förberedelse 
för analys. Då fick vi också med väsentliga tonfall, pauser och skratt vilka hade en viss 
betydelse för analysen. När vi analyserade intervjuerna tog vi hänsyn till vad som står i 
artiklarna och satte det i relation till vad forskarna hade sagt i intervjun. Analys av både 
artiklar och intervjuer utfördes med en kvalitativ metod. 
 
Innan man genomför en undersökning måste man tänka på vilka resurser man har att 
tillgå när det gäller tid och pengar. Tidsmässigt så hade vi i princip ett halvår på oss från 
det att de första tankegångarna tagit form till dess att hela rapporten stod klar. Detta 
krävde en förmåga från vår sida att begränsa problemområdet på så sätt att rapporten inte 
skulle bli för ytlig, vi behövde tid att gå på djupet i vår studie. Ekonomiskt sett så blev 
undersökningen inte särskilt kostsam, de direkta utgifterna bestod egentligen bara av 
telefonavgifter. Eftersom vi är studenter vid Lunds Universitet så är tillgången till 
artikelarkiven fri. För intervjuerna använde vi bandspelare och inspelningsmikrofon som 
vi har köpt in. 
 

2.6 Förhållandet artiklar - intervjuer 
Efter att vi analyserat artiklarna letade vi efter indikationer i intervjuerna som kunde tala 
om för oss hur samarbetet såg ut mellan journalister och deras källor. Det gick bland 
annat till på så vis att vi såg på om intervjupersonerna hade tagit upp frågor som 
journalisterna hade utelämnat i artiklarna eller vice versa. Här var det viktigt att vi var 
självkritiska eftersom resultatet till stor del vilade på vår bedömning. 
 
Forskarvärlden och dagspressen har olika diskurser och då dessa möts kan det uppstå 
motsättningar om det brister i förståelsen eller kunskapen mellan dem. Förhållandet är 
ojämnt mellan journalister och forskare. Forskarna står för kunskapen i akrylamidfrågan 
medan journalisterna har makten att bestämma vad som förs ut till allmänheten. Men en 
faktor som vi tror kan påverka hur artikeln ser ut är om författaren har kunskaper i 
naturvetenskap eller om han eller hon själv är lekman i ämnet. Därför hade vi detta i 
åtanke vid utförandet av artikelanalyserna. 
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2.7 För- och nackdelar med vår metod 
Ett problem vi såg med vår metod var att det kunde vara svårt att få tag på de forskare vi 
ville intervjua och att få dem att ställa upp på en intervju. Därför genomförde vi en 
förundersökning där vi ringde runt till ett antal forskare som vi kunde tänka oss att 
intervjua senare. Responsen var positiv, alla vi fick tag på var villiga att ställa upp i en 
intervju längre fram. Om vi hade genomfört personliga intervjuer hade kanske inte lika 
många velat sälla upp. Vi tror att det är lättare att få personer att ställa upp på 
telefonintervju eftersom denna intervjuform kan ses som lite lättsammare och snabbare 
än ett personligt möte. Men anledningen till att vi valde telefonintervjuer framför 
personliga möten var att vi inte hade resurser att åka till Stockholm och andra delar av 
Sverige för att träffa intervjupersonerna. Vi såg alltså telefonintervjuer som den bästa 
lösningen i vårt fall. Men att intervjuerna skedde per telefon kan ha påverkat kvaliteten 
negativt. Genom en personlig kontakt får intervjuaren insikt i intervjupersonens livsvärld 
och detta gör att intervjun blir spännande och berikande (Kvale, 1997). Via telefon kunde 
vi inte se intervjupersonerna, därför förlorades en del av dynamiken. Vi kunde till 
exempel inte se ansiktsuttryck och gester som kunde ha varit av betydelse vid en tolkning 
av intervjun. Våra intervjuer blev mer ytliga än personliga möten skulle ha blivit, men det 
viktigaste var att få svar på och föra ett resonemang kring våra frågeställningar. Ett 
alternativ hade kunnat vara att skicka ut frågorna via e-post eller brev till 
intervjupersonerna. Men på det sättet hade vi inte kunnat påverka intervjupersonerna till 
att utveckla eller förtydliga sina svar eller ställa spontana följdfrågor. Vi eftersträvade ett 
resonemang som kunde ge oss intressant kunskap och insikt, därför såg vi inte ett utskick 
av frågorna som ett bra alternativ.  
 
Ett annat förslag kunde vara att istället för att genomföra intervjuer med forskare och 
myndighetspersoner, studera de rapporter i ämnet som givits ut. Vi hade då kunnat tolka 
samspelet mellan forskare och medier utifrån artiklar och rapporter samt testa artiklarnas 
kunskap mot rapporterna. Men vi tycker ändå att det blev mer intressant att höra vad 
forskarna själva hade att säga. Rapporterna säger ju ingenting om medierna och då hade 
det funnits en risk att vår tolkning blivit alltför godtycklig. Vi trodde också det skulle bli 
en mer levande analys om vi kompletterade vår kvalitativa textanalys med kvalitativa 
intervjuer. 
 
Ett annat problem som vi befarade var att intervjupersonerna skulle vilja få intervjun 
”överstökad” så fort som möjligt eftersom vi antog att forskare ofta har ont om tid. Vi 
trodde att intervjupersonen kunde se det som lättare att ge korta svar eller avbryta 
samtalet i en telefonintervju än om det hade varit ett personligt möte. Men samtidigt var 
det ett för forskarna angeläget ämne. Det krävdes alltså att vi var noga förberedda och att 
vi visste vad vi ville få ut av varje intervju. 
 

2.8 Praktiskt resultat 
Innan vi startade själva undersökningen så hade vi valt ut ett antal personer som vi ansåg 
lämpliga som intervjupersoner. Vi hade alltså tagit kontakt med dessa för att ta reda på 
om de senare kunde tänka sig att bli intervjuade. Med tiden fick vi allt bättre överblick på 
artiklarna och över de personer som förekom i dessa vilket ledde till att de intressanta 
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intervjupersonerna inte längre var desamma som de vi redan kontaktat. Dessa, som vi 
ännu inte hade varit i kontakt med, talade vi med per telefon med varierande resultat. 
Samtliga personer som vi fick tag på var villiga att avtala en tid då telefonintervjun skulle 
äga rum vilket oftast var ett par dagar senare.  
 
Med Eden Tareke hade vi avtalat en tid då vi skulle ringa henne för att genomföra 
intervjun men när vi sedan ringde så var hon inte anträffbar vare sig på arbetsplatsen eller 
i hemmet. Vi ringde henne upprepade gånger under några dagars tid utan att komma i 
kontakt med henne. Vår slutsats var att hon ändrat sig och inte längre ville ge intervjun 
med oss. Detta var en stor besvikelse eftersom hon var en nyckelperson och en av de vars 
namn hade förekommit som flitigast i pressen. Men vi hade trots allt fått en intervju med 
Margareta Törnqvist som var hennes handledare och hon har större erfarenhet av kontakt 
med medier än Tareke. Dessutom har Tareke inte personligen uttalat sig så mycket i 
Dagens Nyheter eller i Svenska Dagbladet. 
 
Vi utnyttjade tiden mellan de olika intervjuerna till att göra själva utskriftsarbetet. Efter 
intervjun med Gustafsson upptäckte vi att inspelningsutrustningen inte längre fungerade 
som den skulle. Vi kunde efter flera försök konstatera att den inte gick att använda i 
fortsättningen. Vid denna tidpunkt hade vi endast intervjun med Hans-Olov Adami kvar 
att utföra. Den skedde även den per telefon, eftersom vi inte kunde utnyttja utrustningen 
så gjordes anteckningar på det han hade att säga. Detta gjorde att resultatet från intervjun 
inte blev lika precist och inte heller lika omfattande som de andra intervjuerna. Dock fick 
vi alla de svar som vi ansåg var viktiga för undersökningen. 
 

2.9 Reflektioner 
Vi tycker att alla intervjuer gick bra och att vi fick ut mycket intressant information från 
intervjupersonerna. Alla hade mycket att säga och varje intervju tog cirka 45 minuter. Vi 
bedömer även att det gick bra för intervjuaren att ställa relevanta följdfrågor tack vare att 
vi hade läst in oss noga på varje intervjupersons specialområde. Intervjuguiderna hade vi 
som stöd, men vi behövde inte följa dem så noga eftersom alla våra intervjupersoner 
talade fritt runt och utanför de frågor vi ställde. Som exempel kan vi ta intervjun med 
Törnqvist vilken var den allra första som vi genomförde. När hon skulle svara på frågan 
om hur hon upplevde relationen mellan journalister och forskare så avbröt hon sig själv 
efter ett tag för att tala om att hon nu skulle komma med ett långt svar. När hon fick veta 
att detta var bra så verkade hon bli glad och talade på fritt. Ofta under intervjuerna fick vi 
svar på flera frågor då vi ställde en. Däremot hade vi nog kunnat få ut mer exakt vad vi 
ville om vi hade börjat analysera artiklarna innan vi genomförde intervjuerna. 
 

3 Teori 
Det finns mycket skrivet om relationen mellan forskare och medier. De teorier vi har 
använt kommer från rapporter och litteratur om risk- och hälsolarm i medierna, om 
mediernas sätt att lägga fram vetenskaplig forskning, om journalisters tolkning av 
vetenskap, om medielogik etcetera. Dessa teorier använde vi för att skapa oss en bra 
förståelse för ämnet och följaktligen kunna förbereda intervjuerna så att de skulle bli 
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givande. Vi använde även teorierna som underlag då vi tolkade våra artiklar och 
intervjuer. 
 
I Idelands intervju med Sylwan säger han: ”Nyheter finns inte - de görs” (Ideland, 2002: 
42). Det är medierna som bestämmer vad som skall bli nyheter och vad som inte ska bli 
det, nyhetsartiklar är konstruktioner skapade utav individer. Artikelförfattaren väljer ut 
vad som ska stå i artikeln och hur det ska stå. Vi är ständigt omgivna av journalistiska 
texter som vi läser mer eller mindre medvetet. Det är vår uppgift att analysera de 
journalistiska texterna för att se vad de betyder och vilka dolda budskap som finns i dem. 
”Medierna både bidrar till att konstruera verkligheten och är själva en del av den” 
(Hultén, 2000: 5). Det är viktigt att vara medveten om detta för att kritiskt kunna ta del av 
den massmediekultur som omger oss och som vi till så stor del påverkas av.  
 
”En förutsättning för en levande demokrati är en välinformerad allmänhet. Och en förutsättning för att 
allmänheten idag skall kunna vara välinformerad är att massmedierna når ut till alla sorters människor med 
väsentlig och begriplig information” (Deurell, 1994: Förord). 
 
Vetenskapsjournalistiken tillhör de svåraste genrerna inom journalistiken. Men det skrivs 
en hel del bra vetenskapsjournalistik av journalister som ofta saknar vetenskaplig eller 
teknisk utbildning. Om journalisten är specialiserad kan han många gånger bedöma om 
en teori förefaller rimlig. Om journalisten har goda kontakter bland forskare kan han ofta 
få hjälp med bedömningen (Thurén, 1986). 
 

3.1 Medielogiken 
I dagens informationssamhälle finns ett överskott av information och ett underskott av 
uppmärksamhet. Detta leder till att medierna tävlar om att fånga och hålla kvar publikens 
intresse (Asp, 1986). I konkurrensen måste medierna utveckla strategier för att göra 
förväntningarna till rutin hos tittarna. Det finns ett behov att kunna läsa av och 
kontrollera publiken. Ju hårdare konkurrensen blir desto starkare blir behovet. 
Kontrollbehovet och allt som ligger till grund för detta kallas för medielogik (Altheide & 
Snow, 1979). 
 
Medielogiken resulterar i en hög grad av standardisering och likriktning i 
medieinnehållet. Innehållet följer en mall av genrer, produktionsvillkor och arbetssätt 
etcetera. Medierna använder denna mall för att publiken lätt ska känna igen och förstå 
innehållet. Förstår mottagaren betydelsen så är chansen större att sändaren upprätthåller 
mottagarens intresse och får önskat gensvar (Ibid.). Medielogikens fördel vad gäller 
nyhetsförmedling är att den kan nå ut till människor som annars inte ägnar nyheter så stor 
uppmärksamhet. Nackdelen är att samhällsjournalistiken riskerar att bli snäv och ytlig 
(Edin & Widestedt, 2001). 
 
Medielogiken har även bidragit till att gränsen mellan privat och offentligt blivit allt 
svagare. För att locka åhörarna präglas den moderna journalistiken av närhet och 
personlighet samt en ny typ av individbetoning. Privatlivet har blivit mer offentligt i 
dagens journalistik, samtal och diskussioner präglas av personlighet och vardaglighet. 
Detta kan vara bra för grupper som ofta förbises i medierna, dessa får nytt utrymme och 
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deras intressen blir i högre grad en offentlig angelägenhet. Journalistiken kan då bli mer 
begriplig och lättillgänglig vilket leder till att den också blir mer betydelsefull för 
allmänheten. Det negativa är att den personliga prägeln utgör en fara för integriteten och 
privatlivet. Den privata betoningen kan även för medierna fungera som försvar till brist 
på analyserande och djup nyhetsjournalistik (Ibid.). 
 
En av anledningarna till individcentreringen som medierna allt mer använder sig av när 
de rapporterar om mänskliga problem eller framgångar är att medierna vill associera en 
unik person med en unik idé eftersom detta anses sälja bra. En annan anledning är att 
man vill föra vetenskapen närmare vardagen genom att ge den ett konkret ansikte. Detta 
innebär att lagarbetet bakom forskning och forskningsresultat kommer i skymundan 
(Ideland, 2002). 
 
Medielogiken handlar också om journalistens förhållande till omvärlden. Ofta hämtar 
medierna och journalisterna information och inspiration från varandra. Därför kan man 
säga att mediernas bild av världen blir en inblick mot den egna yrkesvärlden och 
kollegorna istället för en utblick mot verkligheten (Gans, 1979). Medierna blir, istället för 
utomstående aktörer och omständigheter, journalisternas utgångspunkt och 
kunskapskälla. Har en tidning en stor nyhet kommer journalister på de andra tidningarna 
skynda sig att få med samma nyhet även i sina tidningar. Många gånger antas medierna 
också kunna granska sig själva. Exempelvis är det meningen att SVT i ett public 
servicebokslut ska granska och utvärdera sin egen verksamhet (Edin & Widestedt, 2001). 
 

3.2 Journalistik 
Thurén tar upp två former av journalistik, speglande och undersökande journalistik. 
Idealet för speglande journalistik är att beskriva verkligheten utan att tolka den. Men 
Thurén anser att man inte kan beskriva verkligheten utan direkta eller indirekta 
tolkningar. Om en journalist strävar efter att följa idealet för speglande journalistik 
riskerar han att bli ytlig. Han får avstå från att gå på djupet och istället beskriva 
verkligheten på ytan. Eller så kan han referera olika åsikter i en fråga vilket ofta 
medför att informationen blir förvirrande. Om journalisten väljer att referera olika 
åsikter är det lätt att han blir beroende av källorna eftersom han refererar dem utan 
egna kommentarer. Men det finns också fördelar för journalisten med den speglande 
journalistiken. Om medierna vänder sig till en bred publik med olika inställning till 
den aktuella frågan så riskerar journalisten inte att stöta bort delar av publiken då han 
refererar till olika åsikter. Tuchman (refererad i Thurén, 1986) menar att journalisten 
kommer att bli kritiserad om han visar vad han tycker i omstridda frågor. Men om 
han refererar andra som har dessa åsikter undgår han kritik. Det positiva med 
speglande journalistik är att informationen är mångsidig och att många åsikter 
redovisas. Men enligt Thurén så går det inte att få någon heltäckande bild av 
verkligheten på detta sätt (Thurén, 1986).  
 
En journalist som vill sprida ett budskap istället för att söka fakta skaffar sig ett antal 
källor som stödjer journalistens egen uppfattning. Dessa källor brukar kompletteras 
med källor som har den mest motsatta åsikten vilken avfärdas med några rader i 
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slutet av artikeln. Artikeln kan då inte kritiseras för att vara obalanserad. Det 
negativa med detta är att journalisten ofta omedvetet väljer bort källor som är mer 
trovärdiga än den egna källan (Wickman m fl, 1989). 
 
Den undersökande journalistiken går mer på djupet och kräver mer av journalisten än 
den speglande. Men det undersökande idealet har också en del brister. Journalistik 
kan inte vara lika grundlig som forskning. Det är ovanligt att en journalist kan ägna 
flera år åt en undersökning så som forskaren kan. Undersökande journalistik är inte 
så vanlig eftersom den ofta kräver alltför stora resurser (Thurén, 1986). 
 
Det finns motsättningar mellan den speglande och den undersökande journalistiken. 
Den undersökande journalistiken får koncentrera sig på några få ämnen, eftersom 
den kräver stora resurser. Ofta rör det sig om granskning av något fenomen eller 
förhållande. Denna typ av journalistik tenderar att överdriva de mörka sidorna i 
samhället. Den speglande journalistiken ska vara opartisk och ”ren”, journalisten får 
inte tolka någonting. Därför blir den undersökande journalistiken en motpol till den 
speglande (Ibid.). 
 

3.3 Journalistens förutsättningar 
Thurén (1986) menar att vetenskapliga frågor ofta är så viktiga att medierna inte kan 
bortse från dem. Medierna spelar en viktig roll oavsett om de förstorar eller dämpar ett 
problem. Journalisterna blir ofta beroende av sinsemellan oeniga experter eftersom 
problemen många gånger är för komplicerade för en journalist att själv ta ställning till. 
Journalisterna måste också ta ställning till faktorer utanför vetenskapen, som till exempel 
ekonomiska konsekvenser av olika problemåtgärder eller de ekonomiska intressen som är 
inblandade i beslutsprocesserna (Thurén, 1986). 
 
”Att lösa ett problem genom att enbart referera debatten är inte tillfredsställande. Först måste journalisten 
bestämma sig för om frågan över huvud taget är värd att behandla. […] Och så har vi dilemmat: Ska man 
riskera att skrämma upp folk i onödan, eller ska man lugna dem med risk att de utsätts för faror som de inte 
kan värja sig mot? Och hur ska man veta att det är informationen och inte propaganda eller vidskepelse 
man sprider? Vad ska man med andra ord välja att referera?” (Thurén, 1986: 144). 
 
Detta är några av de problem som varje vetenskapsjournalist ställs inför, det individuella 
ställningstagandet kan påverka den syn och den information som når ut till allmänheten. 
 

3.4 Berättarjaget 
Varje text utgår från personen som skrivit den. Detta speglas i faktorer som val av ord 
och fakta. Enligt Hultén finns det olika jagnivåer, dessa uppfattas oftast omedvetet av 
läsaren och är avgörande för textens förmåga att fungera: 
  
1. Journalisten som skriver texten, som samlar in material, sorterar, väljer och gestaltar. 
2. Journalisten som deltar som person i texten och tilldelar sig själv en roll. När den rollen analyseras är 

det viktigt att se att detta inte är journalisten själv utan en skapad gestalt vars relationer till aktörer i 
texten får betydelse för hur den ska tolkas. Det är naturligtvis viktigt att läsaren uppfattar rollen som 
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trovärdig eftersom faktiskt hela texten kan ifrågasättas om läsaren inte tror på journalistens sätt att 
skildra sig själv. 

3. Journalistens medvetna röst i texten. Vi kan i texten följa journalistens planerade berättargrepp i sätten 
av att välja språk (adjektiv, substantiv, verb, bildspråk osv.), fakta och infallsvinklar. Det är en 
avsiktlig och medveten röst vi hör. Journalisten står utanför sin text och förlägger sin infallsvinkel till 
en eller flera av de människor (eller sakbeskrivningar och händelser) som hon skildrar i texten 
(exempelvis i skildringen av sig själv i texten). 

4. Journalistens ”inre” är en röst, inte alltid medveten, i texten. Efterhand hör vi en inre röst i texten. Det 
är en röst som journalisten kanske inte ens är medveten om eller har eftersträvat. Exempelvis kan vi i 
texter med skenbart neutrala tonfall och där grammatiska former som passiver, substantiviseringar och 
abstraktioner är vanliga få syn på en inre berättarröst som i själva verket kan vara manipulativ och 
pläderande. (Hultén, 2000: 56) 

 
Dessa jagnivåer är viktiga eftersom de avgör vilken bild som ges av fakta och forskare i 
artikeln. 
 

3.5 Vetenskapsmannen 
Vetenskapliga experters uttalanden grundar sig på vetenskapliga fakta, trots detta är 
experterna inte alltid ense, vad kan detta bero på? Brante ritar upp två modeller för 
förståelsen och användningen av vetenskaplig expertis. Den första kallar han 
komittémodellen. Enligt denna modell är expertisen neutral och vetenskapsmannen skall 
därför skärmas av från omgivningen för att i lugn och ro formulera sitt utlåtande. Enligt 
den andra modellen, advokatmodellen är expertisen partisk. Man utgår från att expertisen 
representerar särskilda intressen och följaktligen ger argument för en viss linje. Här blir 
det istället domarens uppgift att vara objektiv. Advokatmodellen ger bäst förklaring till 
varför och hur konflikter kan uppstå mellan experter som utgår från samma faktaunderlag 
och samma vetenskapliga kunskaper. Efter en rad fallstudier har man kommit fram till att 
advokatmodellen också är den modell som bäst speglar verkligheten eftersom det inte går 
att skilja mellan rationellt grundade objektiva fakta å ena sidan och icke-vetenskapliga 
element å den andra (Brante, 1984). 
 
I sin studie av normer i det vetenskapliga samhället urskiljer Merton (refererad i Brante, 
1984) fyra ”institutionella imperativ” vilka han ser som nödvändiga och faktiskt 
förekommande. Dessa är Universalism; fakta bedöms utifrån kontextberoende kriterier, 
kommunism; vetenskapliga resultat är allas egendom, oegennytta; vetenskapens karaktär 
lämnar inte utrymme för fusk eller bedrägerier eftersom allt går att testa, och organiserad 
skepticism; slutsatser dras ej från bristfälligt material. Mertons elev Storer har till denna 
lista tillagt normen emotionell neutralitet vilket innebär att vetenskapsmannen inte är 
känslomässigt engagerad i några teorier. Dessa fem normer är enligt Merton och Storer 
nödvändiga för att vetenskapen ska kunna utvecklas på ett rationellt sätt (Brante, 1984). 
Undersökningar har visat att verkligheten ser ut på ett annat sätt. Vetenskapssociologen 
Mitroff (refererad i Brante, 1984) intervjuade och följde 42 av de vetenskapsmän som 
ingick i ”Apolloprojektet” vilket utfördes under åren 1969-73. Intervjuerna visade att 
vetenskapsmännen inte alls kände igen sig i Mertons normsystem. Istället var det ofta 
motsatsen till normerna som gällde, exempelvis var vetenskapsmännen ofta emotionellt 
engagerade i vissa teorier och idéer som lades fram utan någon egentlig uppbackning av 
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fakta. Det visade sig också att hemlighetsmakerier inte är ovanligt till följd av 
konkurrenssituationen (Brante, 1984).  
 

3.6 Diskursbegreppet 
Det finns tre huvudinriktningar inom diskursanalysen, en kontinental, en anglosaxisk och 
slutligen den kritiska diskursanalysen. För den kontinentala eller den franska inriktningen 
som den också kallas står Foucault som frontfigur. Enligt honom är diskurser tvingande 
och normerande. För den anglosaxiska inriktningen står Laclau och Mouffe vilka är 
influerade ut av semiotiken och språkfilosofi. De använder begreppet artikulering vilket 
innebär att olika element tillsammans bildar diskursens grund. Dessa element kan vara 
ekonomiska, sociala, politiska och psykologiska. Den kritiska diskursanalysen är 
förknippad med en samhällskritisk tradition. Enligt denna lära så konstruerar diskursen 
sociala identiteter och vidmakthåller befintliga maktstrukturer. Vi har valt den kritiska 
inriktningen som utgångspunkt eftersom vi studerat relationen mellan två yrkesgrupper 
och hur deras sociala samverkan har sett ut. Diskursbegreppet anammas inom många 
olika vetenskaper med skiftande innebörd. Vissa sätter tonvikten på det lingvistiska 
medan andra vidgar diskursbegreppet till att gälla det socialt praktiska, det vill säga hur 
människor agerar, detta är att driva begreppet till sitt yttersta (Bergström & Boréus, 
2000). Här studerar vi möten och motsättningar mellan två olika diskurser, nämligen 
forskarvärldens och dagspressens. 
 
Dagstidningar kan ses som en möjlig mötesplats för olika yttranden. En mångstämmig 
dialog på flera plan mellan olika texter om samma fråga kallas för en diskurs. De två 
diskurserna måste mötas och där uppstår samspelet mellan journalistik och forskare 
(Hellspong, 2001). Deacon m fl (1999) menar att diskurs handlar om hur språket används 
i sociala sammanhang och hur relationen ser ut mellan språket och den sociala strukturen. 
 
Begreppet diskurs är lämpligt att använda sig av då man vill se texten i en kontext, ett 
sammanhang, vilket vi vill göra. Alla texter uppkommer nämligen och formas av ett 
sammanhang. Inom journalistiken råder en särskild diskurs, som exempelvis hur en 
nyhetsartikel bör utformas. Diskurser definieras som spelregler vilka organiserar vad som 
är möjligt att tänka, säga och göra i ett visst historiskt och kulturellt skede (Ideland, 
2002). Journalister blir ofta tvungna att samarbeta med personer utanför det journalistiska 
fältet exempelvis om de behöver göra en intervju eller hämta information från en viss 
källa. Dessa aktörer är även med i konstruktionen av nyheter. Vissa använder utarbetade 
strategier för att föra ut sina budskap i medierna, ibland som källor, ibland som skribenter 
på debatt- och insändarsidor. Men journalister får ibland också uppleva aktörer som är 
”motsträviga svarare på journalisternas frågor” (Ideland, 2002: 67). 
 
Det råder delade meningar huruvida det är fördelaktigt eller inte för forskare att 
förekomma i medierna. Enligt Ideland kan forskare med hjälp av massmedier legitimera 
sitt arbete och därmed få ekonomiska anslag till sina projekt. Detta beror på att de som 
ger anslagen inte alltid är insatta i det vetenskapliga ämnet och därför har svårt för att 
urskilja vilka projekt som bör prioriteras. Det blir då lätt att man prioriterar något som 
känns igen från medierna (Ideland, 2002). Ideland har intervjuat Mitelman, som sitter i 
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forskningsnämnder som bland annat Barncancerfonden och fattar beslut om anslag. Han 
ser att för mycket massmedial exponering snarare kan var till nackdel än till fördel om 
det är utökade medel forskare är ute efter. För många framträdanden i medierna minskar 
trovärdigheten och seriositeten i forskarens projekt menar Mitelman (Ibid.). 
 
Inom forskningsvärlden råder en annan diskurs än den som råder inom journalistiken, 
man använder specifika termer och uttryck som kan vara svåra att förstå för utomstående. 
Många gånger uppstår det missförstånd mellan den som intervjuas och journalisten, dessa 
beror ofta på missförstånd kring vad olika abstrakta begrepp och facktermer innebär 
(Hultén, 2000). Flertalet forskare ser det som en viktig aspekt i kontakten med medierna 
att få kontrollera att den information som lämnats ut återges korrekt före publicering. Ett 
annat sätt att slippa felaktigheter i mediernas vetenskapliga rapporter vore enligt Ideland 
att utbilda naturvetare till journalister. Det finns en stor respekt för forskning i medierna 
men detta hindrar inte att den liksom andra nyhetsämnen är beroende av gate-keepers 
som bestämmer vad som skall publiceras. Det finns begränsningar för vem som kan uttala 
sig var, och om vad, vilka personer och diskurser som har tolkningsföreträde på det 
massmediala fältet. Maktstrukturen på det vetenskapliga fältet avspeglas inte alltid på det 
massmediala fältet, som struktureras utifrån andra lagar. För att få synas i medierna måste 
forskare och andra anpassa sig till journalistiska mallar (Ideland, 2002).  
 
Andra faktorer som kan bidra till kommunikationsproblem är att man inom journalistiken 
fokuserar på enskilda händelser medan man inom naturvetenskapen syftar till att beskriva 
och förstå processer som kan pågå under långa tidsperioder. En nyhet kan bestå av en 
vetenskaplig upptäckt. Journalisten vill ta reda på och sprida till allmänheten vad rönet 
får för konkreta följder, kan upptäckten exempelvis förbättra folks hälsa? Detta gör att de 
massmediala berättelserna ofta går händelserna i förväg och ger forskningsgenombrottet 
större betydelse än det kanske har. De två yrkesgrupperna arbetar med andra ord under 
mycket olika förhållanden (Ibid.). 
 
Med hjälp av begreppet interdiskursivitet kan man undersöka hur de olika diskurserna 
kan mötas i pressen. Begreppet intertextuell strategi ger en bild av att minimeringarna 
och maximeringarna av klyftan mellan diskurserna alltid är genomtänkta och sker i ett 
visst syfte. Idelands uppfattning är dock att mycket inom journalistiken sker på rutin, 
både när det gäller valet av intervjupersoner och vokabulär (Ibid.). Även om journalister 
anpassat sina texter efter vissa mallar så behöver det inte vara medvetna val, utan kan ske 
oreflekterat, exempelvis på grund av tidsbrist. 
 

3.7 Vad blir en nyhet? 
Prakke (1968) menar att en händelse som inträffar nära – tidsligt, rumsligt och kulturellt 
sett får större medialt utrymme än en som inträffar långt borta. Enligt Östgaard (1969) 
består nyhetsvärdering av tre huvudkomponenter; förståelse, identifikation och sensation. 
Ideland (2002) anser att det är intressant att analysera hur vetenskapliga 
forskningsresultat genom journalistisk iscensättning framställs som nyheter och vilken 
betydelse detta kan få. 
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Ideland har undersökt hur rapporteringen av vetenskapliga rön (med fokus på genteknik) 
anpassas till ett journalistiskt sätt att beskriva världen. I sin rapport poängterar hon att 
massmedierna är den främsta länken till vetenskapen. För många är det kanske till och 
med den enda, vilket understryker betydelsen av hur vetenskapen skildras i medierna 
(Ideland, 2002). 
 
 Journalistikforskaren Britt Hultén har funnit ett antal grundläggande funktioner i språket, 
dessa utgår ifrån det syfte med vilket vi använder det: 
 

- Informationsfunktion (symbolfunktion): att informera utan avvikelser från sakkärnan med neutralt 
språk. 

- Budskapsfunktion (signalfunktion): att med språk och gestaltning markera sitt budskap. 
- Normativ (pedagogisk) funktion: att lära hur livet ska levas, ge råd. En variation av 

budskapsfunktionen. 
- Känslofunktion (symptomfunktion): att beröra och väcka känslor genom språk och gestaltning. Få 

känslor i gungning. 
- Gemenskapsfunktion: att genom språk och gestaltning bjuda in lyssnare och läsare till en 

gemensam upplevelse, där vi tillsammans delar känslor och förutsättningar. 
- Underhållningsfunktion: att skapa berättelser för att underhålla lyssnare och läsare. Språket i 

medierna får till uppgift att hålla fast läsaren vid texten, ge spänning, avkoppling dramatik. 
(Hultén, 2000: 13-14) 

 
”Det språk som dominerar i informationsfunktionen är ett språk som avstår från 
dramatiserande effekter och som strävar efter att hålla sig till sakkärnan utan 
gestaltningsmässiga avvikelser eller tillägg” (Hultén, 2000: 23). Journalister kan 
medvetet eller omedvetet utveckla sin roll från att vara neutralt informerande till att bli 
exempelvis känslosam eller underhållande. Med syfte på detta fenomen talar Sylwan om 
subjektet bakom rapporteringen. Han menar att det inte finns någonting sådant som 
objektiv rapportering. Journalistens roll är enligt Sylwan att analysera de vetenskapliga 
rönen och sätta in dem i ett sammanhang. Journalisten bör också använda ett mer bildligt 
språk som är anpassat till allmänheten. Därför påpekar såväl journalister som forskare 
vikten av att använda sig av metaforer, och på så sätt översätta det vetenskapliga språket 
till ett journalistiskt. Sylwan vill inte kalla det förenkling av vetenskapen utan snarare en 
transponering. Inte minst bör detta ske eftersom det inte finns någon ren kunskap 
(Ideland, 2002).  
 

3.8 Tolkningar och referat 
Människor kan uppfatta och skildra en sak på olika sätt utan att den ena har rätt och 
den andra har fel. Att tolka andras uttalanden är väldigt kontroversiellt. Journalister 
måste ofta förvandla talspråk till skriftspråk. Citeringar av rent talspråk blir 
förvirrande för läsaren. Det kan också bli svårt för läsaren att förstå om journalisten 
citerar ett alltför byråkratiskt språk. Thurén anser att referat aldrig är helt korrekta. 
Med urval av fakta, ordningsföljd av fakta, val av ord etcetera sätter referenten sin 
prägel på texten. Om journalisten endast refererar de kontroversiella åsikterna så kan 
läsarna få en ensidig eller falsk bild. Tolkningar går inte att komma ifrån. Eftersom 
direkta tolkningar ofta ses om olämpliga inom journalistiken så är det vanligare 
förekommande med indirekta tolkningar. Det är stor risk att journalisten feltolkar 
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saker eftersom han många gånger står utanför den miljön han ska beskriva och inte 
har så stora kunskaper inom området (Thurén, 1986). 
 
Den information som journalisterna fått av sina källor, forskare med flera, är oftast inte 
rent neutral från början, journalisterna blir då tvungna att sortera bort en del material och 
göra lämpliga omskrivningar för att kunna publicera opartisk information. De faktaurval 
som då gjorts är påverkade av skribentens personlighet, den aktuella tidpunkten och det 
medium där det skall publiceras. Beroende på hur man väljer ut fakta och ställer samman 
den kan olika stämningar, känslor och bilder förmedlas (Hultén, 2000). Hultén har den 
grundsynen att ”språket aldrig kan isoleras från de normer, vanor, föreställningar, 
beteenden och kulturmönster som kännetecknar ett samhälle” (Hultén, 2000: 14). 
Journalisten står naturligtvis inte utanför detta.  
 
En artikel kan vara välskriven och på alla sätt korrekt men ändå förmedla felaktiga 
påståenden genom sin rubrik. Detta beror på att artikelförfattaren oftast inte har kontroll 
över det jobb som rubriksättaren utför. Rubriksättarens jobb är att hitta klatschiga och 
säljande rubriker. Enligt Ideland så påverkar rubriken starkt den fortsatta läsningen av 
artikeln. ”Rubriken slår fast tonen för en artikel, den står för ett förtätat budskap – vilket 
gör att läsaren tar del av artikeln i rubrikens anda. Ordvalet blir därför än mer avgörande 
än i artikeln” (Ideland, 2002: 62). 
 

3.9 Den verkliga risken 
Att medierna blåser upp larm om skaderisker beror till stor del på den efterfrågan som 
finns på skräckreportage. Det finns en skillnad mellan faktisk risk och förmodad risk. 
Ofta är den förmodade risken högre än den faktiska. Den återkommande 
medierapporteringen om risker gör att riskerna upplevs som större än de egentligen är. 
Efter hand som medierna fortsätter att spegla risken så skärps tonen i en strävan efter 
originalitet (Wickman m fl, 1989). 
 
Ett exempel på en risk som dök upp under våren 2003 i medierapporteringen var viruset 
SARS. Norberg (2003) menar i en artikel att riskerna i samband med SARS förstorats i 
medierna, i synnerhet då det gäller staden Toronto i Kanada. Norberg hävdar att 
tidningarna kräver bilder på maskförsedda Torontobor, trots att ingen i Toronto bär 
munskydd. Risken för att man ska dö i en bilolycka eller av ett hundbett är mycket större 
än att man ska drabbas av SARS. Men WHO ligger också bakom en stor del av 
riskspridningen eftersom de gått ut och varnat för resor till bland annat Kanada (Norberg 
2003).  
 
Det är inte ovanligt att även politiker, institut och organisationer påverkar mediebilden i 
samband med risklarm. I akrylamidfrågan ligger Livsmedelsverket bakom mycket av den 
oro som medierna skapade. Hadenius (2003) anser att Livsmedelsverket handlat 
oansvarigt i och med att de gick ut alldeles för tidigt med larmet. Genom 
presskonferensen uppmanade de medierna att sprida larmet till allmänheten. 
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Experterna på området är heller ingen homogen grupp. De sitter inne med olika 
kunskaper och har olika motiv för sina uttalanden. Vissa forskare är mer populära och får 
oftare komma till tals än andra. Ett exempel på en forskare som ofta uttalar sig i medierna 
är Göran Gillberg vid Miljöcentrum i Uppsala. Gillberg är omstridd, han går ofta ut med 
åsikter i olika frågor, även i frågor utanför sitt eget specialområde. Ivarsson beskyller i 
”Kemisk Tidskrift” Gillberg för att ha uppgett felaktiga uppgifter som fått publicitet. 
Gillberg har bland annat sagt att ”det är bra att gå ut i tid med varningssignaler även om 
de inte är vetenskapligt underbyggda” (Ivarsson citerad i Wickman m fl, 1989: 71). Bland 
journalister är Gillberg ett tacksamt intervjuobjekt. Men bilden i medierna blir många 
gånger splittrad eftersom de experter som kommer till tals ofta utgår från sina egna 
specialkunskaper (Wickman m fl, 1989). 
 
Enligt Göran Stütz, forskningschef på SPF (Styrelsen för Psykologiskt Försvar) uppstår 
ofta kommunikations- och informationsproblem i samband med samhällsstörningar där 
samspelet mellan myndigheter, medier och medborgare väger tungt. En förutsättning för 
att människor ska få den information som de har demokratisk rätt till är att det finns 
förtroende för myndigheters information och mediernas förmedlande av denna 
information. Om allmänheten inte har förtroende för myndigheterna och medierna kan 
det bidra till att undergräva demokratin och att allmänhetens inställning till samhället och 
dess representanter blir mer skeptisk och ironisk samt att engagemanget minskar 
(www.krisberedskapsmyndigheten.se). 
 
I Lars Palms studie om kommunikationen kring katastrofen i Hallandsåsen från 1998 har 
han intervjuat olika aktörer från bland annat kommunen, Banverket, 
Naturskyddsföreningen och olika medier. Aktörerna hade skilda åsikter på de flesta plan 
och det var svårt att se vem som hade rätt och fel innan man hade facit i handen anser 
Palm. I viktiga sakfrågor var alla intervjuade av den meningen att de själva hade rätt och 
således måste de andra aktörerna ljuga. I samband med bygget av Hallandsåsen och 
situationen för de boende på och kring åsen beroende av de råd och rekommendationer 
som myndigheter och organisationer utfärdade (Ibid.). 
 
Palm menar att kriskommunikation sker i mottagarens intresse men inte alltid på 
mottagarens premisser eftersom det är sändaren som definierar mottagarens intresse. Ofta 
har kriskommunikationen som mål att skapa kommunikations- och beteendeeffekter. 
Detta sker först genom att åstadkomma optimal rädsla hos de drabbade och sedan genom 
att ändamålsenligt försöka styra de berördas beteende med begriplig, relevant och snabb 
information genom medier (Ibid.). 
 
Hallandsåskatastrofen har en del likheter med akrylamidlarmet. Bland annat gällde det 
ämnet akrylamid i båda fallen, även om det i samband med tunneln genom Hallandsåsen 
endast berörde en mindre del av befolkningen. De båda upptäckterna fick också stort 
utrymme i medierna och flera aktörer var inblandade i debatten. Människor har blivit 
oroliga och rädda och inte vetat vem de ska tro på. 
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4 Resultat av intervjuerna 
I stycket som följer redogörs för intervjupersonernas inställning till journalister, åsikter 
om nyhetsrapporteringen i akrylamidlarmet och allmänna diskussioner kring 
intervjufrågorna. Detta kan beskrivas som kortare sammanfattningar av alla intervjuer. Vi 
har förkortat och skrivit om intervjuerna med försiktighet men det är viktigt att vara 
medveten om att det kan förekomma tolkningsfel från vår sida.  
 
Man bör ha i åtanke att de intervjuade har olika intressen i frågan och har behandlats på 
olika sätt av journalister. Om vi gör en grov indelning så kan vi säga att dels var det de 
som gick ut med larmet: Stockholms universitet som representerades av Margareta 
Törnqvist och Livsmedelsverket som representerades av Leif Busk. Dels var det de som 
gjorde den epidemiologiska studien, Gunnar Steineck och Hans-Olov Adami. De 
sistnämnda kritiseras i sin tur av Lars Hagmar som menar att deras studie bland annat är 
för liten. Vidare är Jan-Åke Gustafsson starkt kritisk mot Livsmedelsverkets agerande. 
 

Margareta Törnqvist 
Margareta Törnqvist har haft ganska dåliga erfarenheter av journalister och hur hon 
generellt behandlats av dem. Hon är medveten om att medierna ofta förstorar saker och 
försöker därför ofta själv tona ner resultaten av sin forskning då hon är i kontakt med 
journalister. Hon tycker det är beklagligt när medierna blåser upp just risker eftersom det 
gör att människor blir oroliga och känner sig illa till mods. Hon menar att medierna har 
gett en förenklad bild av hela problematiken i akrylamidfrågan. Hon tror att ämnet är för 
komplicerat för medierna att hantera eftersom journalisterna söker sensationer samtidigt 
som de inte har tillräcklig kunskap i en del frågor. Törnqvist upplevde att journalisterna 
inte riktigt förstod komplexiteten i den här frågan. Hon tycker att man kunnat utläsa i 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att journalisterna varit väldigt säkra på sin sak 
och hade rätt i allt de skrev i artiklarna. Det är väldigt dumt av journalister att tro att de 
vet bättre än forskare som har jobbat med ett problem i kanske tio år, menar hon.  
 
Själv satt Törnqvist också i en svår situation eftersom hon inte fick uttala sig om sina 
egna forskningsresultat förrän den amerikanska tidskriften gav klartecken (detta skedde i 
augusti 2002). Eftersom hon inte kunde säga så mycket fick Livsmedelsverket stå för 
informationen till medier och allmänhet. Men journalisterna förföljde henne ändå de 
närmaste dagarna efter presskonferensen. Inger Atterstam från Svenska Dagbladet ringde 
till exempel på lördagen då Törnqvist var utmattad efter de intensiva dagarna i samband 
med presskonferensen. Hon säger att hon ångrar att hon svarade i telefon då hon var så 
trött att hon knappt visste vad hon själv sa, vilket avspeglade sig i Atterstams 
rapportering. Men i vår intervju kunde inte Törnqvist minnas vad Atterstam skrev i sin 
artikel. Hon minns däremot att Svenska Dagbladet hade med en ”fruktansvärd” bild på 
henne ett par gånger och tolkar det som ett tecken på att de inte tycker om henne. Hon 
tycker inte heller om att det var flera journalister som vände sig direkt till hennes 
doktorand, Eden Tareke. Situationen blev då svårare att kontrollera. Men det som skrevs 
om Törnqvist senare, i samband med Steinecks forskningsresultat, tycker hon var 
godtagbart. 
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Om Törnqvist själv hade fått ha en hand med i mediernas rapportering så hade hon önskat 
att de tagit det lugnare och diskuterat problemet mer istället för att sätta ut ”förfärliga” 
rubriker. Hon tror inte det går att föra ut information om ett svårt och känsligt budskap i 
medierna på ett bra sätt eftersom det blir så sensationsbetonat. Vidare känner Törnqvist 
att den här forskningsrapporten kom från fel håll, det vill säga att ett par toxikologer från 
Stockholm universitet inte har så stor dignitet. Hon tror att debatten skulle ha sett 
annorlunda ut om nyheten kommit från ett annat lärosäte där det är mer accepterat att 
forskarna uttalar sig om cancerrisker. Törnqvist menar att journalisterna har mer kontakt 
med de forskarna och tror mer på vad de säger. 
 
I akrylamidfrågan har Törnqvist en känsla av att medierna bestämde sig för att följa en 
viss linje. Hon vet till exempel att flera debattartiklar som skickades in till Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet aldrig publicerades. Hon tror också att de artiklar som 
publicerades på Dagens Nyheters debattsida, skrivna av Stig Hadenius, var mer eller 
mindre beställda av tidningen.  
 
En annan sak som Törnqvist hävdar bestämt är att det här larmet inte är något som har 
förbättrat hennes egen forskarsituation ett dugg. Hon menar att andra forskare tog över 
hennes forskningsgrupps linje medan hon och hennes medarbetare inte hann med. I och 
med akrylamidfrågan har hon gått miste om flera andra viktiga projekt. Därför blir hon 
väldigt frustrerad då journalister tror att hon ville synas i tidningen och att det skulle ha 
varit ett självändamål att gå ut med uppgifterna om akrylamid för att förbättra sin egen 
situation och status. Enligt intervjun med Mitelman (Ideland, 2002) är det snarare så att 
för mycket massmedial exponering är till skada för forskare eftersom det kan innebära att 
deras seriositet ifrågasätts. 
 
Törnqvist har även tidigare erfarenheter från mediekontakter i samband med 
Hallandsåsen. Då försökte hon nästan alltid tona ner sina forskningsresultat för att inte 
medierna skulle blåsa upp dem och oroa folk i onödan. Men konsekvensen av att hon låg 
lågt var att allt arbete hon lagt ner inte framgick i medierna. Istället var det nästan bara 
andra institutioner och forskare som uppmärksammades. Men eftersom Törnqvist 
bedriver sin forskning på externa anslag så insåg hon snart att hon inte hade råd att ligga 
så lågt. Därför öppnade hon sig för pressen och Dagens Nyheter blåste upp något hon 
hade sagt, vilket resulterade i att hon skämdes och ångrade sig. 
 

Leif Busk 
Leif Busk har ganska negativa erfarenheter av journalisters agerande. I akrylamidfrågan 
anser han att många journalister ”skrivit mot bättre vetande”, särskilt de från Svenska 
Dagbladet. Han tycker att han har förklarat saker vilka han har märkt att journalisten 
förstått, och sedan har journalisten ändå skrivit någonting annat. Bland annat är Busk 
frustrerad över att tidningarna har skrivit att ”nu är det visat att akrylamid inte är 
cancerogent för människan” vilket han anser vara helt fel. Han tycker att medierna borde 
ha gett en mer nyanserad bild av problemet. Busk har den uppfattningen att särskilt 
Sockholmspressen var ute efter att smutskasta Livsmedelsverket medan andra lokala 
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tidningar var mer nyanserade i sin rapportering. Han tycker att journalisterna borde ha 
läst det material som hade lagts ut på Livsmedelsverkets hemsida. Inte ens 
vetenskapsjournalister har behandlat frågan på ett bra sätt. Livsmedelsverket har fått stark 
kritik från Cancerfonden och Busk menar att Atterstam på Svenska Dagbladet arbetar 
väldigt nära Cancerfonden vilket har påverkat hennes åsikter och följaktligen det hon har 
skrivit. Busk anser att det är oprofessionellt av en vetenskapsjournalist att låta sig 
påverkas av andra personer i debatten.  
 
Att detta larm blev så stort just i Sverige menar Busk berodde på att folk redan visste vad 
akrylamid var sedan rapporteringen kring tunnelbygget genom Hallandsåsen. I andra 
länder kände man inte till vad akrylamid var, så där blev larmet inte så stort med en gång. 
 
Busk tycker att presskonferensen var viktig för att det behövdes en diskussion. För Busk 
var det angeläget att den information som Livsmedelsverket satt inne med, förmedlades 
till allmänheten. Man kan säga att han förespråkade kommunism i Mertons bemärkning 
av ordet, nämligen att vetenskapliga resultat är allas egendom (Brante, 1984). Men 
medierna har misskött sitt stora ansvar inför allmänheten tycker Busk. Om det skulle 
hända något liknade igen så skulle kallelsen till presskonferensen ha sett annorlunda ut. 
På Livsmedelsverket trodde man inte att det skulle komma så många till 
presskonferensen eftersom det inte hade blivit några skriverier om upptäckten av 
akrylamid i hamburgare vilken de gått ut med ett år tidigare. 
 

Gunnar Steineck 
Gunnar Steineck anser att medierna fyller en viktig roll för att de informerar allmänheten 
om den kunskap forskare tar fram. Han tycker att relationen mellan forskare och 
journalister varierar mycket, vissa relationer är bra medan andra är dåliga. Det beror 
mycket på om journalisten är bra eller dålig. Men han poängterar att vetenskapsvärlden 
och medievärlden fungerar väldigt olika. 
 
Steineck tycker inte att han kan uttala sig om mediernas roll i akrylamidfrågan som helhet 
utan endast om den studie som hans forskargrupp gjorde. Studien publicerades i den 
vetenskapliga tidskriften ”British Journal of Cancer” i januari 2003. Han menar att 
nyhetsbedömningen av studien inte gjordes utifrån dess kvalitéer eller det allmänna 
intresset. Istället gjordes nyhetsbedömningen med hänsyn till att Livsmedelsverket hade 
gjort studien till en nyhet. Detta blev en förstasidesnyhet i Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet och Steineck tycker att studien skildrades bra och korrekt i dessa tidningar. 
Han anser även att nyheten behandlades bra av andra medier och han tror att det berodde 
på att Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets skildringar var bra. Steineck säger att 
journalister fick läsa de artiklar som publicerades i den vetenskapliga tidskriften om de 
lovade att inte skriva något innan forskarna fick tillåtelse att berätta för medierna. Han 
gav även intervjuer i förväg och fick läsa igenom det journalisterna skrev. Han fick också 
ha vetorätt på hur han citerades och fick komma med synpunkter innan artiklarna 
trycktes. 
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Steineck talar aldrig med medierna om sin forskning utan att resultaten först är 
publicerade i en artikel i en vetenskaplig tidskrift. Han tycker att hans studie denna gång 
fick ovanligt stort utrymme, särskilt i Svenska Dagbladet. Själv anser Steineck att det han 
forskar om är väldigt intressant för allmänheten, men han förstår samtidigt att medierna 
inte alltid gör samma bedömning. Han tycker att journalisterna hade bra förkunskaper i 
ämnet tack vare att akrylamidfrågan länge hade figurerat flitigt i medierna. De var 
införstådda och kunde sin sak. Steineck tycker också att han blev vänligt behandlad den 
dagen då nyheten om hans forskningsrapport kom ut. Han tror att det gynnade 
journalisterna att få ut precis det han sa eftersom det skulle spä på den tidigare kritiken 
som riktats mot Livsmedelsverket. Steineck berättar att han däremot blev dåligt 
behandlad av en journalist på Vetenskapsradion. Journalisten försökte framställa honom 
som oseriös genom att ställa flera frågor som Steineck inte kunde svara på. Till exempel 
ställde journalisten frågan: ”Hur kan ni gå ut med den här nyheten att chips inte ger 
cancer?” Detta hade forskargruppen aldrig påstått, de hade tvärtom varit väldigt 
försiktiga. Steineck tog väldigt illa upp för att Vetenskapsradion ville framställa honom 
som en oseriös forskare. Han ringde då upp chefen på Vetenskapsradion och fick veta att 
de ville vinkla programmet så att Steineck och hans forskargrupp skulle framstå som 
oseriösa eftersom de hade planterat den här nyheten hos medierna. Till slut lyckades 
Steineck få programmet att bli en debatt runt det han sa istället för vad han upplevde som 
ren smutskastning. 
 

Hans-Olov Adami 
Hans-Olov Adami har haft en bra relation till medicinjournalister. På hans institution har 
man en policy att inte gå ut med osäkra resultat. Adami publicerar ett flertal artiklar varje 
år, mest i medicinska tidskrifter. Han ser det som en del av sin uppgift som forskare att 
föra ut resultaten. Ibland samverkar han med medicinjournalister. Han får då läsa igenom 
artikeln innan den trycks. 
 
Adami tycker att det går ut för många larm i onödan i medierna. Han menar att en del 
forskare släpper ut för mycket på ett för tidigt stadium. Om forskaruppsatserna däremot 
är begripliga och balanserade så blir budskapet i medierna ofta också bra. Adami har inte 
så bra erfarenhet av ”vanliga” icke-medicinjournalister. Han tycker att deras 
kompetensnivå är för låg och att de har en annan agenda och försöker därför undvika 
kontakter med dessa. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Uppsala Nya Tidning och 
Göteborgsposten är exempel på tidningar som han tycker har bra medicinjournalister. 
 
Adami har inte följt rapporteringarna kring akrylamidlarmet så noga. Men i Dagens 
Nyheter har han följt händelseförloppet någorlunda. Han tycker det är lite olyckligt med 
dess debattsida som slagit upp många larm. Dessa bygger ofta inte på tillräckliga 
vetenskapliga grunder och det är ofta samma forskare som ligger bakom menar han. Han 
påstår också att medicinjournalisterna är lite bekymrade över detta eftersom de inte har 
någon kontroll över debattsidan. Adami tycker att det är ansvarslöst att skrämma upp 
människor i onödan. Han tror och hoppas att DN-debatt har lärt sig och bättrar sig nu 
efter akrylamidfrågan. 
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Adami tycker att det var bra att Karin Bojs var kritisk mot Livsmedelsverket. Men sen 
blåste kvällstidningarna upp att akrylamid skulle finnas i kaffe, för att de skulle kunna 
fortsätta rida på akrylamidvågen. Adami säger att det gjorts många studier på kaffe 
tidigare och att ingen visar att det finns något samband mellan cancer och kaffe. 
 
Adami ingick i den gruppen som gjorde den första studien av människor och akrylamid 
och som leddes av Steineck, den som publicerades i ”British Journal of Cancer” och kom 
ut i januari. Gruppen var mycket försiktig i sina uttalanden menar Adami. Han tycker att 
man ännu vet för lite för att säga att akrylamid är ofarligt. Personerna i 
forskningsgruppen blev uppringda av många journalister som ville veta vad de kommit 
fram till. Journalisterna fick se uppsatsen, men inte publicera något innan den blivit 
publicerad i den brittiska tidningen. Många icke-medicinjournalister ville gärna måla upp 
det hela i svart och vitt, alltså att akrylamid var bevisat ofarligt i och med den här studien. 
Men Adami och hans forskargrupp har aldrig påstått någonting sådant. I gruppen hade 
man bestämt att Steineck skulle ta hand om mediekontakten för att förmedla en enhetlig 
bild. Men media kontaktade även Adami, särskilt Dagens Nyheter. 
 
Adami är alltid nöjd med medicinjournalister, han har aldrig varit med om några 
felciteringar eller felaktiga referat från dessa. Han har mycket kontakt med väldigt bra 
medicinjournalister. Däremot upplever han det som chockerande när icke-
vetenskapsjournalister ”försöker dra ner en i skiten och inte vill förstå” vad som är riktigt. 
 

Lars Hagmar 
Lars Hagmar betraktar journalister som personer vilka han som forskare måste respektera 
och samarbeta med. Forskare och journalister har olika roller och behöver varandra på 
olika sätt. Hagmar anser att det ofta finns problem i relationen mellan dessa därför att de 
har olika prioriteringar. Vanligtvis är det viktigt för journalister att skapa nyheter, arbeta 
snabbt, vinkla problemet på ett bra sätt, skapa kontraster och motsättningar och så vidare. 
Forskare är i allmänhet försiktiga och måna om att vara säkra på sin sak innan de går ut 
med något. Hagmar tror att det ofta irriterar journalister att forskare är så långsamma och 
hellre vill använda sig av ”gråskalor än svart och vitt”. Men han menar också att det finns 
forskare som är lika ”braskande” som journalister och att det på samma sätt också finns 
mer eftertänksamma journalister. 
 
I akrylamidfrågan tycker Hagmar att medierna generellt har gett en negativ och aggressiv 
bild av hur forskarsamhället och Livsmedelsverket har agerat. Han menar att lite kritik 
mot mediernas agerande inte skulle skada. Hagmar blev uppringd av Per Snaprud på 
Dagens Nyheter dagen innan presskonferensen. Snaprud ville veta vad Hagmar visste om 
saken, men han visste ingenting då, inte ens att det skulle hållas en presskonferens. 
 
Annars har han ganska bra erfarenheter av vetenskapsjournalister och har nästan alltid 
varit nöjd med hur han har blivit refererad och citerad. Ganska ofta händer det att 
journalister skickar ett e-brev med förslag på formuleringar där Hagmar kan komma med 
synpunkter och skriva vad han tycker. Han upplever alltså att de flesta journalister är 
angelägna om att det ska bli någorlunda korrekt.  
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Hagmar tycker att den syn som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har haft på 
akrylamidlarmet har varit alldeles för svart och vit. Han är emot att tidningarna först gick 
ut med att akrylamid i mat var en väldigt stor fara och att de sedan, när Steineck och hans 
forskargrupp kom med sin epidemiologiska studie, påstod att faran var över. Hagmar 
anser inte att den studien är tillförlitlig eftersom den baserades på djurstudier samtidigt 
som de riskerna som man talade om var relativt låga. Han menar att Steinecks 
forskargrupp gjorde ganska grova antaganden. Deras antaganden stämmer till exempel 
inte överens med de antaganden som Livsmedelsverket gjorde. Detta tycker Hagmar inte 
att journalisterna har förstått. Han menar att tidningarna borde ha varit mer nyanserade, 
att de borde acceptera att det inte alltid är en stor risk eller ingen risk, utan att det kan 
finnas risker även om det inte är katastrofala risker det handlar om. 
 
I samband med den epidemiologiska studien tycker Hagmar att journalisterna borde ha 
varit mer kritiska. Han förstår att Törnqvist kom i kläm och tycker det var tydligt att flera 
journalister tyckte illa om hennes och Livsmedelsverkets agerande. 
 

Jan-Åke Gustafsson 
Relationen mellan forskare och journalister upplever Jan-Åke Gustafsson för det mesta 
som god. Han tror det ligger i journalisternas intresse att skapa en god relation till 
forskare för att få fram bra information på ett tidigt stadium i en fråga. Forskarna å sin 
sida tycker ofta det är roligt att deras forskning får uppmärksamhet i medierna. Men det 
händer också att journalister pekar ut en del forskare som omdömeslösa eller som 
skurkaktiga menar Gustafsson. Forskarna tycker ofta det är obehagligt eftersom de inte är 
så vana vid anklagelser och eftersom det ingår i deras arbete att vara strikt, ärlig och hålla 
sig till sanningen. Han tror att journalister som har varit inblandade i anklagelser kan få 
det svårt att hitta forskare som vill delge dem sina kunskaper. 
 
Gustafsson berättar att Atterstam från Svenska Dagbladet ringde upp honom och ville ha 
hans kommentarer efter presskonferensen. Atterstam hör ofta av sig till honom då det 
kommer upp saker som gäller toxikologi, näringslära eller hormonlära. Han blev inte 
kontaktad av någon från Dagens Nyheter. Hans namn förekom endast i två debattartiklar 
skrivna av journalistikprofessorn Stig Hadenius. 
 
Gustafsson har ett stort förtroende för Atterstam. Han anser att hon har väldigt bred 
kunskap och en hög integritet. När hon ringer så brukar han ofta be att få ringa upp igen 
för att kunna ge bra och utförliga svar på hennes frågor. Gustafsson tycker att Atterstam 
alltid brukar rapportera korrekt. Han skulle till och med kunna låta henne skriva en 
artikel, baserad på en intervju med honom, utan att han skulle behöva läsa igenom den. 
Han tror att Atterstam är en slags idealtyp för en vetenskapsjournalist och att många i 
vetenskapsvärlden har stort förtroende för henne. De gånger hon kritiserar 
vetenskapssamhället så tycker Gustafsson att hon gör det på ett rättfärdigat och 
välbalanserat sätt. Han fick även förtroende för de andra journalisterna han talade med i 
samband med akrylamidfrågan, men Atterstam känner han eftersom hon har jobbat på 
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Svenska Dagbladet så länge. Han upplever att andra journalister kommer och går lite 
mer.  
 
Gustafsson tycker att det var oansvarigt av Livsmedelsverket att gå ut och oroa folk utan 
att ha tillräcklig kunskap om farorna med akrylamid. När de samtidigt inte gav några råd 
om ändrade kostvanor tror han att ”medelsvensson” blev förvirrad. Människor mister 
förtroendet för statliga myndigheter och deras förmåga att ge råd då de agerar så här, 
menar han. Gustafsson anser att Livsmedelsverket har ett extra stort ansvar eftersom 
statliga myndigheter och verk har ett överordnat inflytande och ska hjälpa allmänheten att 
filtrera och hitta rätt i all information som sprids i medierna. Han tycker inte heller att 
Livsmedelsverket lyssnade på den kritik de fick, och i den expertkommitté som de 
tillsatte i frågan tror han att de valde forskare som de trodde sig kunna hantera. Hans-Olof 
Adami var en av dem.  
 
Gustafsson säger att han väldigt glad över dagspressens agerande i frågan. Han tycker att 
journalisterna redan från början intog en sund och skeptisk attityd. Det gladde honom att 
journalisterna ”mer eller mindre omedelbart anade att det var fel att gå ut på det här 
viset”. Hadenius skrev i en av sina debattartiklar att förtroendet för Livsmedelsverkets 
generaldirektör var borta efter alla turer. Detta tycker Gustafsson var bra skrivet. 
 
Gustafsson ångrar ingenting i sitt eget agerande utan tycker att han har varit så pass länge 
i branschen så att han kan stå upp för och säga vad han tycker. Han tycker att man som 
forskare bibehåller mest respekt om man talar sanning utan att vara obalanserad. Han har 
inte haft några dåliga erfarenheter av kontakt med pressen frånsett ett bråk i slutet på 80-
talet eller i början av 90-talet. Gustafsson satt då med i medicinska forskningsrådet som 
stod för modern molekylärbiologi. Ett antal fysiologer tyckte inte att den moderna 
molekylärbiologin tog tillräckligt mycket hänsyn till fysiologin och det utbröt en stor 
strid mellan olika forskare där en del journalister tog ställning för den ena eller den andra 
sidan. I samband med det så anser Gustafsson att han blev utsatt för en del elaka 
skriverier. Men bortsett från det så är han imponerad av hur duktiga många journalister 
är. 
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5 Analys 
Detta kapitel inleds med en artikelanalys. Istället för att analysera alla artiklar med alla 
våra analytiska grepp så har vi valt att exemplifiera med de artiklar som vi tycker passar 
till respektive analys. Vi analyserar artiklar utifrån medielogiken, ser på vilken ställning 
journalisterna tagit i frågan och gör en analys av berättarjaget. Därefter följer en 
kunskapskritisk analys som övergår i intervjupersonernas åsikter om hur de och deras 
forskning har framställts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Stycket avslutas med 
en diskursanalys i vilken både information från våra intervjuer och från artiklarna tas upp. 
  

5.1 Medielogiken och dagspressens presentation av akrylamidfrågan 
I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet presenterades nyheten om de höga 
akrylamidhalterna i livsmedel redan samma dag som presskonferensen hölls. Svenska 
Dagbladet gick ut hårdare med nyheten än Dagens Nyheter de första dagarna med tre 
artiklar den 24 april 2002, elva artiklar den 25:e och sex artiklar den 26:e. Dagens 
Nyheter hade en artikel den 24:e, sju artiklar den 25:e och tre artiklar den 26:e. Larm om 
cancergift i mat och akrylamid i samband med tunnelskandalen i Hallandsåsen handlade 
de båda tidningarnas artiklar om den första dagen. Den andra dagen förekom artiklar om 
kritiska forskare, kritik mot Livsmedelsverket, frågor och svar om akrylamid, fakta om 
akrylamid, råd om hur man minskar akrylamidhalterna vid uppvärmning av potatis och 
konsekvenser för livsmedelsbranschen. Den tredje dagen fortsatte tidningarna på samma 
linje i frågan. Livsmedelsverket försvarar sig, WHO oroas över rönen, en kritisk 
debattartikel av Stig Hadenius i Dagens Nyheter samt mer skepticism mot larmet. I 
Dagens Nyheters artiklar inleddes varje rubrik om larmet med: ”Den farliga maten…” 
under de två dagarna som följde efter presskonferensen. I maj, juni och juli 2002 fortsatte 
båda tidningarna regelbundet att skriva artiklar med anknytning till akrylamidlarmet. 
Generaldirektören för Livsmedelsverket, Bertil Norbelie skrev ett debattinlägg i Dagens 
Nyheter som svar på Hadenius kritik där han hävdade att Livsmedelsverket hade handlat 
riktigt. Under resten av året skrevs även artiklar om att olika myndigheter diskuterade om 
de skulle införa nya livsmedelskriterier och om forskargrupper utomlands som liksom 
Törnqvist kommit fram till att höga akrylamidhalter verkligen förekommer i upphettad 
stärkelserik mat. I oktober 2002 skrevs några artiklar om att tillverkare minskat på 
akrylamidhalterna i olika livsmedel och i november skevs det om att Livsmedelsverket 
varnade för akrylamid i kaffe.  
 

Medielogiken 
Medielogiken genomsyrar hela mediesamhället och återfinns således även i 
akrylamidlarmet. Formatet för de artiklar där ny information redovisas är ofta uppbyggt 
av ett visst mönster. Journalisten beskriver kortfattat nyheten, ibland även med egna 
åsikter som lyser igenom. Sedan citeras eller refereras någon eller några forskare och till 
sist skriver journalisten några avslutande kommentarer. Informationen är inte alltför 
komplicerad och artiklarna sällan långdragna. Det får inte bli för svårt för läsaren att ta 
till sig texten. Men här ger olika forskare och myndigheter skilda budskap i olika artiklar 
och informationen blir tvetydig vilket resulterar i att mottagaren får svårt att bilda sig en 
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enhetlig bild av problemet. I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kan man se en 
tydlig likriktning. Nyheten presenteras på samma dag i artiklar med rubriker som: ”Larm 
om cancergift i vanliga matvaror” i Svenska Dagbladet och ”Cancerlarm om stekt mat” i 
Dagens Nyheter. Nästan ett helt år efter att larmet kom ut fortsatte de båda tidningarna att 
skriva om det på sätt som liknade varandras. Så fort det dök upp en ny aspekt som rörde 
larmet så återfanns snarlika artiklar i de båda tidningarna. Det är omöjligt att se vem som 
var först med nyheten och det verkar självklart att båda tidningarna alltid har med samma 
nyhet. Till exempel skrev Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ungefär samma sak 
om akrylamid i sina artiklar som publicerades samma dag som presskonferensen. I båda 
artiklarna står det att representanter från livsmedelsbranschen hade kallats till ett möte på 
Livsmedelsverket dagen innan, där det gavs en del information om upptäckten om 
akrylamid i mat. Det framgick även att Livsmedelsverket än så länge inte givit några 
rekommendationer om åtgärder. Den största skillnaden var att Svenska Dagbladet skrev 
ut vilka livsmedel som innehöll akrylamid medan Dagens Nyheter ville vänta med 
uppgifterna tills Livsmedelsverket hade bekräftat vilka produkter det gällde. Svenska 
Dagbladets artikel var också lite längre och mer detaljerad i övrigt. En annan 
anmärkningsvärd skillnad var att artikeln i Dagens Nyheter var skriven av en 
vetenskapsjournalist som redan hade kontaktat Lars Hagmar för en kommentar medan 
den i Svenska Dagbladet var skriven av en vanlig journalist (Andersson, 2002 och 
Snaprud, 2002-04-24). 
 
Då Steinecks forskargrupp gick ut med resultaten av sin epidemiologiska studie 
publicerade Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter varsin snarlik artikel där det i 
rubrikerna framgick att akrylamid inte ger cancer.  
 
Medielogiken präglas också av självgranskning, alltså att medierna antas kunna granska 
sig själva. I det publicerade materialet från den perioden då akrylamid i maten stod högt 
på agendan hittade vi ingenting som vi vill kalla för självgranskning. Däremot 
publicerade Dagens Nyheter drygt ett år efter larmet, den 3 maj 2003, en artikel som 
bland annat innehöll en del självreflektion vilket inte är detsamma som självgranskning. I 
artikeln riktas ingen direkt kritik emot tidigare agerande. Det är en sammanfattning av 
hur akrylamidlarmet blåste upp, olika aktörers agerande och åsikter, hur 
händelseförloppet utvecklade sig och vad larmet fick för konsekvenser. Där står till 
exempel att Dagens Nyheters journalist Per Snaprud ringde upp redaktören på ”Journal of 
Agricultural and Food Chemistry” och frågade vad som stod i Törnqvists artikel vilken 
de skulle publicera. Det var detta som ledde till att Törnqvist fick order att inte tala om 
sin rapport eftersom Snaprud hade avslöjat att det skulle hållas en presskonferens. I 
artikeln från den 3 maj står det även att Karin Bojs under presskonferensen frågade efter 
den vetenskapliga rapporten och att hon var bekymrad över att den fortfarande var hemlig 
(Granestrand, 2003). 
 
I Svenska Dagbladet skrev Atterstam en artikel som publicerades samma dag som 
nyheten om resultaten från Steinecks forskningsgrupps epidemiologiska studie kom ut. I 
artikeln skriver hon att hon redan från början var mycket kritisk mot Livsmedelsverkets 
agerande i larmet och att den första studien på människor och akrylamid nu inte visar 
någon cancerrisk. Hon skriver samtidigt att det enligt många krävs mer forskning för att 
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kunna säga att akrylamid definitivt inte är farligt (Atterstam, 2003-01-28: b). Den största 
kritiken riktar hon mot Livsmedelsverket. Men i den här artikeln kritiserar hon även till 
viss del ett par av sina egna kollegor, för när larmet kom ut syntes en hel del braskande 
rubriker i Svenska Dagbladet. Exempel på rubriker är ”Larm om cancergift i vanliga 
matvaror”, ”Största matlarmet hittills” och ”WHO oroas över de svenska rönen”. Ingen 
av artiklarna med dessa rubriker har skrivits av Atterstam själv. Atterstam går ofta på 
djupet i sin journalistik, hon sätter sig väl in i de frågor hon skriver om och tar själv 
ställning. Enligt Thuréns (1986) resonemang är hennes journalistik undersökande. 
 
I våra intervjuer framgick också att Gustafsson, som är starkt kritisk mot 
Livsmedelsverket, även har ett stort förtroende för Atterstam. Medan Busk på 
Livsmedelsverket och Törnqvist inte hade lika god inställning till Atterstam. 
 
En tredje företeelse som karakteriserar medielogiken är individbetoning. Detta var 
ingenting som präglade akrylamidlarmet. Vi tror inte att medierna behövde använda sig 
av fokusering på enskilda individer för att väcka uppmärksamhet i frågan. Men det har 
ändå skrivits en del artiklar med en viss individbetoning i Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet. Naturligtvis så har Törnqvist varit mer i fokus än någon annan vilket inte är så 
konstigt eftersom det var hon som först kom med akrylamidupptäckten. De flesta 
artiklarna handlar dock inte om henne som person, utan om hennes forskning. Men då 
larmet började avta i dignitet skrev Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter ett par mer 
personliga artiklar om Törnqvist. Den första var Dagens Nyheters långa artikel i mars 
2003 där hela akrylamidfrågan sammanfattades. Törnqvist var huvudpersonen i artikeln 
och den som framställdes mest personligt (Granestrand, 2003). 
 
Nästa artikel skrevs i april 2003 av Svenska Dagbladet och handlade om att Törnqvist 
och professorn Margaretha Jägerstad tilldelades Cancer- och Allergifondens nionde 
Miljömedicinska pris. Törnqvist säger att det känns bra och i resten av artikeln står det 
lite om hur hon ser på sin forskning. Denna artikel är egentligen inte så personlig och 
Dagens Nyheter hade samma dag ett kort TT-meddelande om priset. Sedan kom en till 
ganska stor artikel i Svenska Dagbladet i juni 2003. Den har en väldigt personlig prägel. 
Det står om Törnqvists intressen och hur hon ska fira midsommar, men även en del om 
hennes forskning och framtida planer (Hægerström, 2003 & Johnson, 2003). 
 
Dagens Nyheter har även publicerat två ganska personliga artiklar om doktoranden Eden 
Tareke. Den ena skrevs redan i början, då nyheten precis hade kommit ut. I den kan man 
läsa om Tarekes forskarbakgrund och var hon kommer ifrån. Artikeln beskriver också 
situationen som hon och hennes kollegor hamnade i då de gick ut med sina 
forskningsresultat. Tareke uttalar sig om vilken knipa hon hade hamnat i och säger att det 
är jätte jobbigt (Snaprud, 2002-04-26). 
 
Den andra artikeln om Tareke publicerades i februari i år. Då var hon klar med sin 
doktorsavhandling och i artikeln svarar hon på ett antal frågor. Bland annat om vad hon 
tänkte bjuda på för mat på den fest som skulle hållas på institutionen för miljökemi. Det 
står även lite om hur hon såg på all uppståndelse och vad hon hade för framtida planer 
(Snaprud, 2003-02-08). 
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Båda artiklarna om Tareke skrevs av Snaprud som är vetenskapsjournalist och 
publicerades på sidan 6 i A-delen, där de flesta andra artiklar om forskning finns. 
Snaprud hade förmodligen varit i kontakt med Tareke tidigare och var insatt i hennes 
situation, annars hade artiklarna lika gärna kunnat skrivas av en allmänjournalist. 
Eftersom vetenskapsjournalister mest bedriver undersökande journalistik och ofta skriver 
om samma sak flera gånger blir de mer insatta i frågor. Därför var det troligen mest 
naturligt att en journalist som Snaprud skrev dessa artiklar. 
 
I och med den moderna medielogiken har medierna troligen lyckats väcka en viss 
nyfikenhet inför personerna bakom den ursprungliga upptäckten av akrylamid i mat. 
Därför fyller dessa artiklar en funktion genom att tillfredställa publikens önskemål. Då all 
uppståndelse kring själva larmet började avta blev det också mer naturligt att skriva lite 
om huvudpersonerna för att hålla kvar uppmärksamheten hos läsarna. 
 

5.2 Journalisternas ställningstaganden 
De journalister i de två tidningarna som skrivit merparten av artiklarna i ämnet akrylamid 
är vetenskapsjournalisterna Karin Bojs och Per Snaprud på Dagens Nyheter samt 
Svenska Dagbladets medicinreporter Inger Atterstam. Dessa personer är i högre grad 
undersökande än speglande i sin journalistik. 
 
Karin Bojs har tydligt tagit ställning mot Livsmedelsverket. Den första artikeln skriven 
av henne i akrylamidfrågan kom dagen efter presskonferensen. Där är hon skeptisk mot 
Livsmedelsverket och forskarna från Stockholms universitets agerande. Hon menar att 
det var fel att kalla till presskonferens dagen innan den skulle äga rum och vägra att svara 
på frågor innan konferensen. Enligt Bojs blev det ett informationsvakuum under nästan 
ett dygn som uppmuntrade till ryktesspridning. Hon skriver att seriösa forskare inte 
brukar gå ut med larm utan att de först är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, men att 
dessa forskare nu gjort ett undantag vilket inte var bra för deras trovärdighet (Bojs, 2002-
04-25).  
 
Samma dag som resultaten av Steinecks epidemiologiska studie kom ut i tidningarna 
publicerades en artikel av Bojs där hon riktar stark kritik mot Livsmedelsverket. Hon 
skriver att verket använde upptäckten av akrylamid i mat för att själv få ära och 
uppmärksamhet och att detta kommer att straffa sig eftersom de nya rönen kommer att 
minska dess trovärdighet. Hon menar att Livsmedelsverkets agerande i akrylamidfrågan 
står i stark kontrast till dess konservativa inställning till andra frågor. Bojs tar även upp 
ett par av dessa frågor som exempel och hävdar att verket ”har olika krav för 
vetenskaplig dokumentation i olika ärenden” (Bojs, 2003-01-28). 
 
Det framgår tydligt i texterna att det är Bojs personligen som står för dessa åsikter trots 
att de inte är publicerade på debattsidan, den senare artikeln går under benämningen 
”analys”. I resten av de artiklar som Bojs har skrivit så är hon neutral och låter inga egna 
åsikter lysa igenom utan refererar olika personer som har uttalat sig i frågan. I dessa 
artiklar har hennes journalistik varit mer speglande än undersökande. 
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I Per Snapruds artiklar är det svårare att utläsa hans personliga åsikter i frågan. Men på 
ett par ställen kan man ana åt vilket håll hans åsikter går. I den artikel som handlar om att 
Eden hamnade i en knipa skriver Snaprud att en hysteri brakade loss då 
Livsmedelsverket och Stockholms universitet bjöd in till presskonferens. Ordet ”hysteri” 
är negativt laddat och en bit längre ner i artikeln står det att Tareke inte ångrar att 
forskargruppen berättade om upptäckten för Livsmedelsverket. Detta kan tolkas som att 
Snaprud är skeptiskt inställd till forskarnas och Livsmedelsverkets agerande. Då han 
skriver att Tareke inte ångrar sig misstänker man att han tycker det vore naturligt om hon 
gjorde det (Snaprud, 2002-04-26). 
 
I en annan artikel skriver Snaprud att Livsmedelsverket inte ångrar någonting. ”Utspelet 
om akrylamid i april förra året skulle ha varit befogat även om de nya resultaten om 
akrylamid hade varit kända redan då” menar verkets laboratoriechef Anders Glynn i 
artikelns inledning. ”Utspel” har en negativ underton och är förmodligen inte det ordet 
Glynn använde då han talade med Snaprud. Senare i texten efter att det skrivits ett par 
rader om Steinecks forskningsresultat ställer Snaprud frågan: ”Betyder det att 
Livsmedelsverket skrämde upp folk i onödan vid presskonferensen i april 2002?” Här 
misstänker man att det är, eller åtminstone var, vad Snaprud ansåg. Men i detta fall ska 
man vara försiktig med tolkningen, Glynn får trots allt säga sin åsikt om saken (Snaprud, 
2003-01-29). 
 
Inger Atterstam är den journalist som skrivit flest artiklar i akrylamidfrågan och hon intar 
liksom Bojs en starkt kritisk ställning till Livsmedelsverket. Dagen efter 
presskonferensen publiceras två artiklar av Atterstam i Svenska Dagbladet. Den ena 
handlar om att andra forskare dömer ut hela larmet som oseriöst. Tre professorer uttalar 
sig, alla är negativt inställda till Livsmedelsverket och forskargruppen från Stockholms 
universitet. ”Häpnadsväckande agerande av en ansvarig statlig myndighet” säger Jan-Åke 
Gustafsson. ”Oproportionellt överdrivet larm” anser toxikologiprofessorn Magnus 
Ingelman-Sundberg. Och ”Oacceptabelt osäkra slutsatser om cancerriskerna” citeras 
epidemiologiprofessorn Anders Ahlbom (Atterstam, 2002-04-25: a). Ingen forskare med 
en avvikande åsikt får något utrymme i artikeln. Artikeln är alltså inte på något sätt 
objektiv då endast personer med samma åsikt får komma till tals. För Atterstam känns det 
förmodligen naturligt att intervjua Gustafsson, de har haft kontakt förut och har redan 
byggt upp ett bra samarbete av ömsesidig respekt. 
 
I den andra artikeln framhåller Atterstam sina åsikter utan att referera till någon forskare 
eller någon annan aktör. Hon skriver om akrylamidlarmet att ”ironiskt nog kom detta 
myndighetsagerande mitt i en intensiv debatt om etiken i cancerlarm som uppstått som en 
reaktion på flera DN-Debatt-artiklar om cancerrisker”. Sedan radar hon upp 5 punkter 
vilka kritiken mot för dåligt underbyggda larm ofta baseras på. Atterstam hävdar att 
Livsmedelsverket har brutit mot de flesta av dessa punkter (Atterstam, 2002-04-25: b). 
 
Dagen då resultaten av den epidemiologiska studien blev kända publicerades hela fyra 
artiklar av Atterstam. I den första skriver hon om att forskarna inte funnit belägg för att 
akrylamid ger upphov till cancer. Gunnar Steineck som ledde studien får också uttala sig 
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om resultaten och om hur studien gick till (Atterstam, 2003-01-28: a). Eftersom studiens 
resultat går i linje med Atterstams egna åsikt är det föga förvånande att just hon har 
skrivit om den.  
 
Den andra artikeln är den där Atterstam hävdar att hon hela tiden tyckt att 
akrylamidlarmet varit ”överdrivet, oseriöst, dåligt underbyggt, utan proportioner”. Hon 
avslutar artikeln med att cancerrisken av akrylamid inte kan vara stor, om det nu finns 
någon (Atterstam, 2003-01-28: b). 
 
I den tredje artikeln från samma dag har Atterstam intervjuat Leif Busk som här får 
komma till tals. Så här inleds artikeln: 
 
”Nej, forskningschefen på Livsmedelsverket Leif Busk ångrar inte larmet om det ’farligaste ämne som 
hittills upptäckts i mat’ inför tv-kamerorna då den 24 april förra året.” 
 
”Det hade varit ett grovt tjänstefel av oss om vi tigit, vidhåller han trots att den första studien på människor 
av akrylamid i livsmedel knappast stöder hans uppseendeväckande utsagor, till exempel att 700 svenskar 
per år skulle riskera att få cancer.” 
(Atterstam, 2003-01-28: d) 
 
I dessa första rader målar Atterstam ut Busk som oseriös och försöker få läsaren att tycka 
samma sak innan resten av artikeln, som består av rena citeringar av Busk, fortsätter. 
Atterstams åsikt är tydlig: Busk borde ångra sig! Hon påminner om saker som Busk 
tidigare har sagt och som, i det här sammanhanget, låter rent ointelligent. 
 
Det faktum att två av de tre främsta journalisterna i akrylamidfrågan intagit en uttalad 
ställning gör att dagspressen till stor del präglas av deras åsikter. Deras journalistik är 
undersökande och de refererar flera källor som stödjer deras egen uppfattning i frågan. 
Bojs arbetar för Dagens Nyheter och Atterstam för Svenska Dagbladet. Eftersom dessa är 
Sveriges största dagstidningar så tar de andra ofta efter i stora frågor, vilket också 
uttrycks i medielogiken. Både Bojs och Atterstam har arbetat länge på respektive tidning 
och är respekterade journalister. Detta bidrar förmodligen till att deras åsikter väger 
tyngre än andra journalisters. Men i den här frågan har vi inte kunnat spåra några direkt 
avvikande åsikter hos någon annan journalist. Snaprud har varit mer speglande i sin 
journalistik än Bojs och Atterstam. Han visar aldrig tydligt sin egen åsikt och refererar 
ofta inblandade personer utan att själv kommentera. 
 

5.3 Berättarjaget 
Två artiklar på Dagens Nyheters debattsida är skrivna av journalistprofessor Stig 
Hadenius. I debattinlägg måste skribenten först försöka få läsarens förtroende vilket man 
kan göra på olika sätt. I Hadenius andra inlägg försöker han visa sig objektiv genom att 
först presentera odiskutabla fakta. Därefter flätar han in åsikter som inte är lika objektiva, 
detta gör han genom att med hjälp av väl valda ord ironisera över Livsmedelsverkets 
agerande och på så vis förlöjliga det. Det han vill göra är ju att övertyga läsaren att 
Livsmedelsverket handlade fel när det gick ut med cancerlarmet. Hadenius argumenterar 
på ett undersökande sätt och gör inga försök att vara speglande. Men syftet med 
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debattartiklar är å andra sidan att ens åsikt ska märkas, annars blir det ingen debatt 
(Hadenius, 2003). 
 
I en annan artikel som är skriven av Atterstam kan man skönja hennes inre röst i 
ingressen: “Nej, forskningschefen på Livsmedelsverket Leif Busk ångrar inte larmet om 
det ‘farligaste ämne som hittills upptäckts i mat’ inför tv-kamerorna då den 24 april förra 
året.” (Atterstam, 2003-01-28: d). Meningen börjar med ett kraftigt ”nej” vilket vid en 
närmare analys kan tolkas som om det är sensationellt att Busk inte ångrar sig och att 
journalisten vill låta påskina att han borde ha gjort det. Det är inte säkert att detta är gjort 
medvetet utan kan vara ett resultat av att journalistens inte lyckats dölja sina personliga 
åsikter. I en av Atterstams tidigare artiklar kan man ana berättarjaget på ett annat sätt. Det 
är i de små kommentarerna om intervjupersonen Busk som Atterstam lever upp. Man 
känner av hennes närvaro när hon skriver om hur Busk ”pustar ut” ”denna vackra 
vårtorsdag” (Atterstam, 2002-04-26). Det målande språket vittnar om en individ som vill 
berätta något, förmedla en stämning, det handlar inte bara om att ge speglande raka fakta 
till läsaren. Här handlar det om undersökande journalistik. 
 
En artikel om larmet är skriven på ledarsidan och är därför inte någon direkt 
nyhetsartikel, den är snarare utformad som en diskussion eller en monolog som 
författaren för med sig själv. Det är i denna monolog som berättarjaget kan anas. Här 
finns många ”kanske” och väganden fram och tillbaka. I en ordinarie nyhetsartikel hade 
man istället använt sig av olika objektiva fakta som man ställer mot varandra för att 
läsaren själv ska få dra sina slutsatser. Dessa fakta förekommer även här, fast med 
kommentarer. Artikeln är också speciell på så vis att den avslutas med en uppmaning till 
läsaren: ”Vi kan inte avskaffa riskerna. Men vi kan minska dem”. (Samuelsson, 2002). 
Alltså har den ett annat syfte än att bara informera. Användningen av pronomenet ”vi” 
gör att författaren skapar en samhörighet mellan sig själv och läsaren.  
 
 
5.4 Kunskapskritisk analys 
Här följer en kunskapskritisk analys av ett antal artiklar som vi ansåg vara intressanta att 
analysera ur kunskapssynpunkt. I analysen ingår också att se på artiklarna utifrån 
Aristoteles tre kunskapsomdömen. Artiklarna vill alla ge intrycket av att förmedla ren 
kunskap, men kunskap kan komma i många former och sanningar. Detta är även en 
överblick över artiklarna i vilka våra intervjupersoner förekommit i. Först kommer 
artiklarna från dagens Nyheter i kronologisk ordning, därpå följer artiklarna från Svenska 
Dagbladet i kronologisk ordning.  
 

1. ”Cancerlarm om stekt mat” 
Publicerad i Dagens Nyheter 2002-04-24 
Per Snaprud står bakom denna artikel som är Dagens Nyheters första angående 
förekomsten av akrylamid i mat. Artikeln hör, liksom nästan alla andra här, till den 
naturvetenskapliga läran. I artikeln kan man läsa om hur forskare har upptäckt att 
akrylamid bildas i viss mat. Eftersom det är den första artikeln i Dagens Nyheter som 
hanterar frågan så förmedlar den mycket ny kunskap. Kunskap som kan komma att bli 
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väldigt betydelsefull för alla som konsumerar de livsmedel i vilka det förekommer 
akrylamid. Eftersom det gäller sådan mat som se flesta av oss äter, om inte dagligen så 
åtminstone någon gång i veckan, så är det extra allvarligt. Något som hör till människors 
vardag har plötsligt blivit ett farligt problem. Men larmet har inte bara betydelse för 
konsumenterna, oron i livsmedelsbranschen är naturligtvis också stor eftersom många 
livnär sig på att sälja exempelvis förädlad potatis. Snaprud kallar akrylamid för: ”det 
cancerframkallande ämnet”. Man kan säga att det faktum att forskare upptäckt akrylamid 
i viss mat är ”assetorisk”, efter Aristoteles bedömning, eftersom forskare otvivelaktigt har 
gjort vissa upptäckter. Att ämnet är detsamma som det som fanns i det ökända 
tätningsmedlet Rhoca Gil, vilket användes vid bygget i Hallandsåsen, är konstaterat 
genom vetenskapliga experiment och är därför också en sorts assetorisk kunskap. Men 
huruvida det är ett ämne som orsakar cancer hos människor råder det delade meningar 
om, alltså kan man säga att detta är en problematisk kunskap.  
 
Nederst i artikeln finns en faktaruta om akrylamid, den innehåller information som 
flertalet forskare kan skriva under på eftersom det gjorts vetenskapliga tester för att 
komma fram till resultaten, ännu ett exempel på assetorisk kunskap. 
 

2. ”Halterna stiger med temperaturen” 
Publicerad i Dagens Nyheter 2002-04-25 
Artikeln är skriven av Per Snaprud och beskriver de upptäckter som Livsmedelsverket 
gjort. För första gången får man veta att akrylamidhalten ökar ju högre temperatur maten 
utsetts för. Nu går man också ut med namnen på de forskare som gjorde fyndet. Törnqvist 
får i artikeln uttala sig om de upptäckter som hon och Tareke gjort. Hon belyser det 
faktum att man redan kände till att cancerframkallande ämnen bildas vid hård stekning, 
vad man däremot inte visste var att det bildas akrylamid. När artikeln skrevs visste man 
fortfarande inte hur ämnet bildas rent kemiskt. Den nya kunskapen är särskilt viktig för 
forskare och för livsmedelsbranschen men kan också ha påverkan på allmänhetens 
kostvanor. I ett försök att göra problemet med akrylamid i maten mer förståeligt för 
allmänheten har vetenskapsmän och journalister försökt konkretisera faran. I artikeln 
skriver Snaprud att halten i chips är så hög att ett enda gram innehåller dubbelt så mycket 
akrylamid som en person högst ska få i sig per dag via dricksvatten enligt WHO:s råd. 
Det är kanske inte konstigt att om folk tolkar detta som att chips är väldigt hälsovådligt 
att förtära. 
 

3. "Pr-kupp för att få mer bidrag" 
Publicerad i Dagens Nyheter 2002-04-26 
Artikeln är ett debattinlägg i Dagens Nyheter av journalistikprofessorn Stig Hadenius. I 
sin insändare anklagar han Stockholms universitet och Livsmedelsverket för att ha begått 
oförlåtliga fel när de gick ut med cancerlarmet. Hadenius fruktar att akademiska 
institutioner och statliga verk har låtit kommersialisera sig som om de vore privata 
företag. Artikeln berör egentligen mer mediernas förhållande till akrylamidlarmet än den 
naturvetenskapliga problematiken och skiljer sig på detta sätt från de flesta andra artiklar 
vi analyserar. Den skiljer sig också på så vis att den inte är skriven utav en journalist utan 
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av en journalistikprofessor. Den nya kunskap den tillför är vad Hadenius har för 
personliga åsikter i frågan, artikeln tillför ingen ny objektiv kunskap. Hadenius inlägg 
kan vara av intresse för alla som följer akrylamidfrågans utveckling, den är särskilt 
intressant för medie- och kommunikationsvetare och andra som intresserar sig för 
mediernas roll i frågan. 
 
Eftersom denna artikel liksom artikel 8 är ett inlägg på en debattsida så kan läsaren redan 
från början förhålla sig till det som står där på ett kritiskt sätt. Man förväntar sig inte 
objektiv information även om en del av texten är utformad som om det vore det. 
Rubriken är ett påstående som syftar på Livsmedelsverkets agerande. Om det hade varit 
placerat på en nyhetssida så hade det uppfattats som ett konstaterande av hur saker och 
ting verkligen låg till. Men eftersom det nu står på debattsidan förstår man att det är så 
kallad problematisk kunskap, sådan som går att diskutera. En personlig åsikt kan 
nämligen också vara en sorts kunskap om än endast för en enskild person. 
 
Den främsta avsikten med Hadenius två inlägg på DN-debatt är att varna för överdrivna 
larm. I egenskap av journalistikprofessor anklagar han Livsmedelsverket för att ha 
utnyttjat medierna i syfte att få publicitet och höjda anslag. Hadenius är också av den 
åsikten att Livsmedelsverket begick ett oförlåtligt fel då de skapade ett 
informationsvakuum mellan pressmeddelandet och själva presskonferensen vilket gav 
utrymme för farliga spekulationer. Hadenius menar att hela skulden för förvirringen kring 
cancerlarmet ligger på Livsmedelsverket eftersom de som statlig myndighet borde ha 
vetat bättre. Han tycker inte att det är tidningarna som har överreagerat, de har bara 
rapporterat det som Livsmedelsverket har sagt. 
 

4. ”Forskare i knipa efter cancerlarmet” 
Publicerad i Dagens Nyheter 2002-04-26 
Nyhetsartikeln är skriven av Per Snaprud och handlar om Eden Tareke och de problem 
som uppståndelsen kring akrylamidlarmet har orsakat henne. Artikeln bidrar med ny 
information då man får veta att den forskningsgrupp som Tareke ingick i har haft 
problem med att få sin rapport om akrylamid publicerad i den vetenskapliga tidskriften 
Journal of Agricultural and Food Chemistry. Resten av artikeln är mest utfyllnad och 
består av bakgrundsinformation om Tareke och hennes karriär. Snaprud skriver inte så 
mycket om den vetenskapliga upptäckten utan gör artikeln personlig genom att försöka 
sätta in läsaren i den enskilde forskarens situation. 
 

5. ”Livsmedelsverket får stöd av WHO” 
Publicerad i Dagens Nyheter 2002-04-26 
Karin Bojs har talat med Gerald Moy som är chef för WHO:s avdelning för 
livsmedelssäkerhet. Artikeln innehåller ny information om att WHO kan tänka sig att 
ändra sina kostrekommendationer efter de svenska upptäckterna. Detta stöd ger 
naturligtvis ökat förtroende för Livsmedelsverket. Nyheten kan vara av betydelse för 
allmänheten eftersom den ger extra tyngd åt cancerlarmet. Även Adami uttalar sig i 
artikeln för att ge sitt stöd till Livsmedelsverket, han kommer också med ny information 
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då han säger sig vilja ta upp akrylamidfrågan både på Karolinska institutet och på 
Harvarduniversitetet där han också arbetar. 
 

6. ”Sanningen om akrylamid söks i blodbanken” 
Publicerad i Dagens Nyheter 2002-05-25  
Artikeln är skriven av Karin Bojs och Per Snaprud efter att en månad gått sedan det stora 
larmet. Den innehåller stora mängder information av olika slag, både ny och gammal 
sådan. Dess huvudsakliga nyhet är att forskare ska utreda om det finns ett samband 
mellan akrylamid i mat och cancer hos människor. Det är Steineck och hans medarbetare 
som ska genomföra denna undersökning. Gamla forskningsresultat där man har funnit 
akrylamid i potatis hade tidigare passerat obemärkta men skulle nu åter komma till 
användning. Bojs rapporterar att även Törnqvist har, tillsammans med forskare i Lund 
och Malmö, sökt pengar för att analysera 120 blodprov från en blodbank i Malmö. 
Artikeln informerar också om ett annat projekt, det är Världshälsoorganisationens 
centrum för cancerforskning (IARC) i Lyon i Frankrike som samordnar världens största 
undersökning om mat och hälsa. Den innefattar över en halv miljon människor i tio 
länder, däribland Sverige. I registret finns både blodprover och information om matvanor. 
På längre sikt kan resultaten av undersökningarna få stor betydelse för den allmänne 
läsaren. 
 

7. ”Forskare löste akrylamidens gåta” 
Publicerad i Dagens Nyheter 2002-10-01 
Artikeln är skriven av Karin Bojs. Den inleds med påståendet att ”Akrylamidens 
mysterium är löst” vilket säkert sågs som en stor lättnad för många läsare. Artikeln är 
huvudsakligen naturvetenskapligt inriktad och man får förklaring till hur den kemiska 
bildningsprocessen går till. Man får också veta att upptäckterna gjorts av fyra olika 
forskargrupper världen över. De startade undersökningarna efter det svenska larmet. 
Artikeln avslutas med att Törnqvist kommenterar hur viktiga upptäckterna är men hon 
påpekar också att stora frågetecken kvarstår. Än vet inte forskarna hur de ska förhindra 
att akrylamid bildas, de vet inte heller säkert hur stor cancerrisken för människor är. 
Alltså kan man ifrågasätta artikelns något överoptimistiska rubrik.  
 

8. "Livsmedelsverket har förlorat hedern” 
Publicerad i Dagens Nyheter 2003-02-04 
Artikeln är ett debattinlägg på Dagens Nyheter av Hadenius. Knappt ett år tidigare skrev 
han sitt första debattinlägg i akrylamidfrågan. I detta inlägg gör han först en snabb 
återblick av vad som hänt i akrylamidfrågan det gångna året. Artikeln innehåller framför 
allt kritik riktad mot Livsmedelsverkets agerande vilket Hadenius starkt ifrågasätter. Han 
är särskilt förvånad över att Livsmedelsverket inte verkar det minsta ångerfullt över 
larmet det gick ut med, trots de nya resultaten från Steinecks undersökning. 
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9. ”Akrylamid orsakade tunnelskandal” 
Publicerad i Svenska Dagbladet 2002-04-24 
Anna-Lena Haverdahl har skrivit artikeln där Lars Hagmar berättar om akrylamidens 
skadeverkningar. Det är den första av Svenska Dagbladets artiklar där en expert får uttala 
sig i frågan. Samma dag publicerades alltså en annan artikel som var den första att 
rapportera om akrylamidlarmet i Svenska Dagbladet. Eftersom den inte var intressant ur 
kunskapsanalytisk synpunkt så har vi inte tagit med den här. Något som kan ha stor 
betydelse för hur man tolkar en text är dess rubrik. Rubriken orsakar en del förvirring. 
När man först läser den kan man tro att den är från 1997, tiden då man först upptäckte 
akrylamidens verkningar på Hallandsåsen. Fast egentligen handlar den om det nya larmet 
om akrylamid i livsmedel. Detta kan bero på att rubriksättaren varit slarvig och inte läst 
igenom hela texten innan han/hon satte rubriken. 
 
 
10. ”Största matlarmet hittills” 
Publicerat i Svenska Dagbladet 2002-04-25 
Anna-Lena Haverdahl har författat artikeln som rapporterar om Livsmedelsverkets 
nyutkomna cancerlarm. Artikeln är i mycket en upprepning av den information man fick i 
Svenska Dagbladets allra första rapportering av larmet en dag tidigare. Det som skiljer 
artiklarna åt är att den första artikelns skrevs före presskonferensen. Här gör Haverdahl 
en slags konfirmering av de tidigare uppgifterna samtidigt som hon talar om att larmet 
kommer att få globala konsekvenser. Artikeln är publicerad samma dag som Atterstams: 
”Kritiska kolleger dömer ut larmet” (Atterstam, 2002-04-25 ). Trots detta skiljer den sig 
stort ifrån den andra. I artikeln förekommer ingen skepsis inför Livsmedelsverkets larm, 
artikeln ger istället en oroväckande syn på de nya upptäckterna. I texten smyger 
Haverdahl in följande påstående: ”Trots att var tredje svensk drabbas av cancer under sin 
livstid är orsakerna i huvudsak okända” (Haverdahl, 2002-04-25). Det är oklart varifrån 
denna kunskap kommer och hur pass gammal den är, faktorer som gör att man kan 
ifrågasätta dess korrekthet. Stämmer uttalandet så är det här en fråga som i allra högsta 
grad berör alla.  
 

11. ”Kritiska kolleger dömer ut rönen som överdrivna”  

Publicerad i Svenska Dagbladet 2002-04-25  
Artikeln är skriven av Inger Atterstam och är den första av Svenska Dagbladets artiklar 
som om handlar om de negativa reaktioner som Livsmedelsverkets cancerlarm har 
framkallat i forskarvärlden. Med denna artikel gör Svenska Dagbladet en helomvändning, 
larmets korrekthet eller ej blir nu huvudfrågan. Den främste kritikern är Gustafsson som 
får stort utrymme att uttala sig i artikeln. Ytterligare två professorer ställer sig bakom 
Gustafsson när han beskyller larmet för att vara oseriöst vilket naturligtvis förstärker hans 
trovärdighet. Nu får man veta att de studier som utförts med akrylamid endast har gjorts 
på djur, ingen vet ännu hur ämnet påverkar människan. Artikeln ifrågasätter alltså den 
kunskap som tidningen gått ut med dagen innan. Den avslutas med de siffror som 
Livsmedelsverket hade uppgett när de skulle uppskatta hur många cancerfall per år som 
orsakas av akrylamid i Sverige: 300. Denna siffra är resultatet av en sammanställning 
som WHO gjort av undersökningar utförda av dels USA:s naturvårdsverk, dels av 



 

44 

Törnqvists forskargrupp i Stockholm. Frågan är hur denna kunskap bör tolkas. Eftersom 
man har kommit fram till siffran genom naturvetenskapliga undersökningar så borde 
kunskapen vara assetorisk. Det som gör frågan komplicerad är dels att undersökningarna 
bara är grundade på djurförsök, dels att man, enligt epidemiologiprofessorn Anders 
Ahlbom, borde göra studier på större befolkningsgrupper för att få korrekta resultat 
(Atterstam, 2002-04-25: a). Man kan säga att undersökningen inte följer alla Mertons fyra 
institutionella imperativ eftersom man inte applicerat organiserad skepticism på den. 
Följaktligen finns det utrymme för att ifrågasätta resultatet (Brante, 1984). 
 

12. ”Stekt råttfoder ledde fram till upptäckten” 
Publicerad i Svenska Dagbladet 2002-04-25   
Artikeln är skriven av Susanna Baltscheffsky som har intervjuat Margareta Törnqvist 
angående hennes upptäckt av akrylamid i livsmedel.  Det är intressant att notera att 
artikeln är publicerad samma dag som artikel 11, här har Törnqvist nämligen fått tillfälle 
att försvara eller förkasta sina tidigare uttalanden om cancerrisk. Törnqvist väljer att 
vidhålla att akrylamid i maten kan orsaka cancer hos människan. Samtidigt säger hon att 
hon är negativt inställd till att larma eftersom det här: ”är en knepig fråga ur 
riskkommunikationssynpunkt” (Baltscheffsky, 2002-04-25). Vid det här laget är det 
troligt att allmänheten, som följer akrylamidfrågan, verkligen börjar bli förvirrad. Även 
om man är insatt i problematiken är det inte lätt att veta vilken forskare man ska tro på. 
Den förvirring som uppstår är ofta ett negativt resultat av speglande journalistik där 
många personer med skilda åsikter refereras. Trots att Baltscheffsky är en specialiserad 
biolog- och miljöreporter så är hennes journalistik mer speglande än undersökande i 
akrylamidfrågan. 
 

13. ”Våra matvanor kan vi påverka själva” 
Publicerad i Svenska Dagbladet 2002-04-25 
Artikeln är ett inlägg på ledarsidan och kan ses som en slags diskussion kring 
larmrapporter och folkets ansvar att sköta om sig självt. Författaren försöker lugna 
läsarna med sitt påstående att: ” En del av de stora riskerna i livet kan vi själva göra något 
åt till vardags, utan att behöva förändra hela samhället. Vi kan inte avskaffa riskerna. 
Men vi kan minska dem” (Samuelsson 2002-04-25). Kanske är detta sätt att dra ner folk 
på jorden, ett sätt att försöka ge ett samlat intryck av alla de olika rapporter som finns.  
 
 
14. ”Livsmedelsverket försvarar larmet” 
Publicerat i Svenska Dagbladet 2002-04-26 
I artikeln som är skriven av Inger Atterstam försvarar Leif Busk Livsmedelsverkets 
agerande. Han förklarar oenigheterna angående larmet med att Livsmedelsverket har en 
skyldighet att informera allmänheten om risker medan vetenskapsvärlden har en mer 
akademisk inställning som kräver striktare veteskapliga data. Busk anser också att 
Livsmedelsverket hade bra underlag för sitt agerande. Detta är en viktig fråga för 
allmänheten, vill man bli informerad om minsta lilla risk eller ska man låta experterna 
filtrera rön och avgöra vad som är skadligt? Denna fråga ligger till grund för många 
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oenigheter i akrylamiddebatten. Slutligen säger sig Busk vara övertygad om att EU 
kommer att fastställa gränsvärden för akrylamid i livsmedel. Ingen kan ännu veta om 
detta kommer ske, alltså är detta ingen kunskap utan snarare ett antagande. 
 

15. ”Kris för Livsmedelsverket” 
Publicerad i Svenska Dagbladet 2002-04-28 
Artikeln är skriven av Inger Atterstam och behandlar det faktum att Livsmedelsverket fått 
motta hård kritik för valet av tidpunkten då man gick ut med cancerlarmet. Atterstam ger 
läsarna ny information angående Livsmedelsverkets ekonomiska situation, information 
som ökat misstankarna mot Livsmedelsverket och akrylamidlarmet. Många menar att 
verket var ute efter publicitet eftersom det var mitt uppe i en ekonomisk kris. Busk 
försvarar agerandet med att man inte ville riskera läckor om de nya rönen och därför gick 
ut med larmet tidigare än planerat. Atterstam säger att det var ett ”stort vetenskapligt 
risktagande” att offentliggöra rönen innan de publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Det 
är förmodligen ett frekvent dilemma inom forskarvärlden, ska man få erkännandet med 
att vara först med en upptäckt och riskera att inte anses som seriös, eller ska man vänta 
och riskera läckor och eventuella spekulationer? 
 
 
16. “100 000-tals blodprover kan ge svar om akrylamid” 
Publicerad i Svenska Dagbladet 2002-05-10 
Artikeln är skriven av Inger Atterstam som skriver om hur forskare världen över planerar 
att utnyttja de 100 000-tals blodprov som ligger nedfrysta i laboratorier i många 
europeiska länder för att spåra akrylamid. Blodproverna är samlade under det såkallade 
Epic-projektet som inte tidigare nämnts i samband med akrylamidfrågan. Atterstam 
omtalar också professor Lars Hagmar i Lund som har lämnat in en ansökan om att få testa 
120 av de sammanlagt 29 000 blodprov som tagits och sparats i ett stort kost-
cancerprojekt i Malmö sedan 80-talet. 
 

17. ”Cancerlarm ger forskare problem” 
Publicerat i Svenska Dagbladet 2002-05-14 
Artikeln är skriven av Susanna Baltscheffsky och handlar om de problem som drabbat 
Margareta Törnqvist efter det att Livsmedelsverket gått ut med hennes upptäckter. 
Redaktörerna för den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Agricultural and Food 
Chemistry”, där hennes rön skulle presenteras, uppmanar henne att arbeta om artikeln. 
Motivet till tillsägelsen är att resultaten har komprometterats genom att de var uppe på 
presskonferensen. Baltscheffsky låter Törnqvist uttala sig om situationen. Törnqvist är 
rädd för att rapportens försening kan göra att andra forskare hinner ifatt hennes forskning. 
Hon säger sig ha varit beredd på att hennes rön skulle ”misskrediteras” fast kritiken kom 
inte från det håll hon hade väntat. Törnqvist trodde att de största reaktionerna skulle 
komma från livsmedelsbranschen där stora ekonomiska intressen spelar in, istället kom 
den mesta kritiken från medicinare som var skeptiska mot att akrylamid har cancerogena 
effekter på människan. Enligt Törnqvist så har kritikerna inte läst de publicerade 
rapporterna eftersom de då hade vetat att hon och hennes medarbetare varit högst 
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medvetna om problematiken med djurförsök. Artikeln innehåller även nyheten att 
akrylamid kan påverka fertiliteten och nerverna.  
 

18. ”Akrylamidlarm skrämmer inte”  

Publicerad i Svenska Dagbladet 2002-09-21  
Susanna Baltscheffskys artikel handlar om en Temoundersökning som visar att endast  
20 %, av de tillfrågade uppger att de har ändrat sin konsumtion av något eller några av de 
livsmedel som de förknippar med akrylamid. Artikeln inleds med orden: ”Larmet om 
akrylamid har inte fått svenskar att välja bort chips och pommes frites”. Detta är ingen 
kunskap som går att verifiera, tvärtom, den går att dementera. I nästa mening informeras 
nämligen läsaren om att enligt Livsmedelsföretagens undersökning har fyra av fem inte 
ändrat sina matvanor sedan larmet. Detta innebär att cirka en femtedel av alla svenskar 
har ändrat sina matvanor. Detta står inte utskrivet, istället skriver Baltscheffsky att ”bara 
några få ” har slutat äta produkter i vilka man funnit akrylamid. Eftersom de allra flesta 
inte har ändrat sina matvanor så har journalisten valt att belysa denna aspekt och dra detta 
till sin spets. En annan journalist hade kunnat betona det faktum att faktiskt en femtedel 
av alla svenskar tagit till sig larmet och agerat efter det. 
 
Artikeln innehåller information om nya rön angående hur akrylamid bildas rent kemiskt. 
Rönen kommer från James Lawrence som är director vid det kanadensiska 
hälsoprogrammet, Health Canada och visar att akrylamid bildas vid upphettning av 
glukos och aminosyran asparagin. Denna nyhet är av stor betydelse för framförallt 
livsmedelsbranschen som kan agera för att sänka halterna av akrylamid i livsmedel. 
 

19. ”Akrylamid ger inte cancer visar ny undersökning”  
Publicerad i Svenska Dagbladet 2003-01-28  
Inger Atterstam rapporterar om Steinecks undersökningsresultat vilket visar att det inte 
finns någon mätbar ökning av cancerrisk trots förekomsten av akrylamid i maten. 
Däremot har man funnit antydningar till att akrylamid kan minska risken för tarmcancer. 
Dessa uppgifter kommer nio månader efter det ursprungliga larmet som enligt 
uppgifterna alltså varit grundlöst. Enligt Steineck har försöksdjur utsatts för upp till 1 000 
gånger större doser akrylamid än vad människor vanligen utsetts för via maten, det är 
därför de har fått cancer. Långt ner i artikeln kan man läsa att det avblåsta cancerlarmet är 
grundat på undersökningar av människor med tumörer i tarm, urinblåsa och njurar, det 
finns alltså fler cancersjukdomar där man ännu inte undersökt akrylamidens 
påverkningar. Om dessa uppgifter stämmer, är det alltså inte sant som rubriken säger, att 
akrylamid inte ger cancer. Akrylamid kan vara cancerframkallande vid extrema doser. 
 
Atterstams artikel har liksom Snapruds motsvarande i Dagens Nyheter försetts med en 
rubrik som gör att man drar fel slutsatser. Rubriksättarna föredrar helt enkelt svartvita 
rubriker eftersom de säljer bättre. 
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20. "Resultatet förvånar inte" 
Publicerad i Svenska Dagbladet 2003-01-28  
Artikeln är skriven av Inger Atterstam och handlar om Margareta Törnqvists reaktioner 
på de resultat som Steinecks studie lett till. Törnqvist är inte förvånad eftersom hon vet 
att giftexperter-toxikologer och medicinare-epidemiologer har så olika syn på 
riskbedömning. 
 
 
21. ”Busk ångrar inte larmet” 
Publicerat i Svenska Dagbladet 2003-01-28  
Artikeln är skriven av Inger Atterstam med anledning av de resultat som Steinecks 
utredning lett till. Här försvarar Leif Busk Livsmedelsverkets och sitt eget agerande trots 
de nya rönen. När Atterstam talar om de uttalanden som Busk gjorde i egenskap av 
representant för Livsmedelsverket på presskonferensen så kallar hon dem för: 
”uppseendeväckande utsagor”. Men Busk anser att larmet var befogat, tack vare det så 
har världen fått reda på hur akrylamid bildas menar han. Busk tror inte heller att frågan är 
slutdiskuterad i och med Steinecks rapport, bland annat eftersom dagens epidemiologiska 
metoder inte klarar av att fastställa små riskökningar. Ingen har fortfarande lyckats bevisa 
att akrylamid ger cancer hos människan, Steineck säger däremot att det inte finns något 
stöd för att akrylamid orsakar någon av de cancerformer som undersökts (Atterstam, 
2003-01-28: a). Men forskare som Törnqvist håller inte med honom (Atterstam, 2003-01-
28: c). 
 

22. ”Låga doser akrylamid skadar möss” 
Publicerad i Svenska Dagbladet: 2003-02-21  
Inger Atterstam har skrivit artikeln där hon rapporterar att forskare har upptäckt att 
skador på kromosomerna kan uppstå vid lägre doser av akrylamid än de som använts i 
tidigare försök på råttor och möss. Upptäckten säger däremot ingenting nytt angående 
akrylamid och cancer. 
 

Kunskapöverblick 
För att sammanfatta kunskapen i dessa artiklar kan man säga att det ganska kontinuerligt 
framkommer mycket ny kunskap, en del av denna kan man ifrågasätta. Kunskap som är 
säker för en forskare kan ofta vara problematisk eller till och med felaktig kunskap för en 
annan. En forskare bevisar något och en annan tvivlar eller bevisar motsatsen. Att 
giftexperter-toxikologer och medicinare-epidemiologer har olika syn på riskbedömning 
skapar ytterligare svårigheter i kunskapsbedömningen. Det redovisas också ofta hur 
forskare har kommit fram till sina resultat eller hur de planerar att gå tillväga. 
 
En annan aspekt är att kunskap läggs fram på olika sätt av olika journalister. I vissa fall 
redogörs samma kunskap på skilda sätt vilket får läsarna att uppfatta kunskapen olika. 
Den största stilistiska skillnaden borde vara i de två debattartiklarna av Hadenius och i 
ledarkolumnen i Svenska Dagbladet. Men trots det redovisas en del kunskap av 
vetenskapsjournalister i något som liknar debattartiklar där journalisternas åsikter tydligt 
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lyser igenom. I artiklarna framkommer även mycket kunskap som inte är av vetenskaplig 
karaktär, kunskap om olika aktörers agerande och om detta varit rätt eller fel. Vad som är 
rätt handlande och säker kunskap är ofta en fråga om den enskildes åsikt och 
ställningstagande. 
 

5.5 Intervjupersonernas åsikter om dagspressens framställning av 
dem och deras forskning 
I detta stycke redogörs för de olika åsikter som forskarna i akrylamidlarmet uttalat i våra 
intervjuer. Eftersom de har olika intressen och åsikter i debatten har de behandlats olika 
utifrån journalisternas egna åsikter. Intervjupersonerna har därför ganska olika 
uppfattning om journalister och nyhetsrapporteringen i akrylamidfrågan. 
 
Ett par av de personer vi intervjuade var ganska kritiska mot mediernas framställning av 
dem i akrylamidlarmet. Lars Hagmar är nöjd med framställningen av honom själv och 
hans forskning, men tycker generellt att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har haft 
en för svartvit syn på hela problematiken. Han anser att det uppstod en slags 
polariseringssituation. Journalisterna tog parti mot Livsmedelsverket och Törnqvists 
forskningsgrupp på Stockholms universitet. Hagmar tycker i vår intervju att det var 
uppenbart att en del blev väldigt arga på Törnqvist och Livsmedelsverket på grund av 
deras agerande. Och sedan när resultaten från den epidemiologiska studien 
offentliggjordes så fick kritikerna vatten på sin kvarn då det visade sig att akrylamid inte 
var så farligt. Men samtidigt så säger Hagmar att det kan vara möjligt att han övertolkar 
”mediedramaturgin” eftersom en tidning inte säljer på någonting som är ”ganska farligt”. 
Men han tycker ändå att tidningarna blåste upp ”avblåsningslarmet” alldeles för stort. 
 
Busk menar att Livsmedelsverket har fått mycket kritik för kallelsen till 
presskonferensen, och att medierna därför hade en negativ grundsyn på Livsmedelsverket 
redan innan den ägde rum. På presskonferensen kunde Törnqvist inte säga så mycket 
eftersom den vetenskapliga tidskriften inte ville publicera hennes artikel om hon talade 
om det som stod i rapporten. Efter Törnqvist blev det Livsmedelsverkets tur att tala. Då 
var journalisterna redan väldigt uppretade på verket enligt Busk. Han tycker inte att de 
skötte sina journalistiska uppgifter på ett bra sätt eller att det var professionellt att låta sig 
påverkas av sakerna som hade hänt innan. Detta anser Busk gäller Svenska Dagbladets 
journalister i högre grad än Dagens Nyheters. 
 
Till skillnad från en del av de forskare vi har intervjuat så har Busk aldrig fått läsa någon 
artikel innan Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet har publicerat den. Han säger till 
exempel att Atterstam har skrivit mot bättre vetande. Saker som han förklarat för henne 
har hon sedan skrivit någonting annat om. Då den epidemiologiska studien kom gav Busk 
till och med journalisterna namn på personer de kunde ringa om de inte trodde på honom, 
hävdar han i vår intervju. Om man ser till den artikel som Atterstam skrev om Busk i 
samband med den epidemiologiska studien så framställer hon Busk i ganska dålig dager. 
I artikeln är det rätt så tydligt att Atterstams och Busks åsikter går isär (Atterstam 2003-
01-28: c). 
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Busk hävdar att Livsmedelsverket inte hade gått ut med fel information från början. 
Därför tycker han att det var fel av medierna att angripa verket på grund av detta. Flera 
gånger i akrylamidlarmet tycker Busk att man har kunnat räkna ut vad som kommer att 
stå i tidningen efter att något inträffat, eftersom journalisten har haft en negativ 
grundinställning.  
 
En gång i samband med akrylamidlarmet har Busk varit med om att Dagens Nyheter 
citerade honom fel. Han kommer inte ihåg vad det handlade om, men han påpekade det 
för journalisten efteråt. 
 
Margareta Törnqvist tycker liksom både Hagmar och Busk att medierna har förenklat 
problematiken i akrylamidlarmet och inte varit tillräckligt nyanserade. Hon tycker också, 
som Hagmar, att journalisterna gick efter en bestämd linje. De hade redan från början en 
negativ syn på henne och Livsmedelsverket. 
 
I de artiklar där Törnqvist är citerad syns det inga tecken på negativ inställning från 
journalistens sida. Vi anser att framställningen av henne i dessa artiklar är sympatisk. 
Däremot kan man, som tidigare nämnts, i en del artiklar där det inte refereras till 
Törnqvist, se att journalisten tycker att hon agerade felaktigt. 
 
Törnqvist själv tycker inte att hon har fått tillfälle att förklara sina kunskaper tillräckligt. 
Hon tror heller inte att en journalist riktigt kan förstå eftersom upptäckten av akrylamid i 
livsmedel var ett resultat av forskning från två decennier tillbaka. Det här var någonting 
som livsmedelstoxikologer och livsmedelskemister hade missat i den tidigare 
forskningen om stekmutagener. Hon menar att hennes forskningsgrupp kommit in från 
ett annat håll. Det handlade också om riskbedömningar för att hennes grupp skulle 
komma fram till upptäckten. Törnqvist upplever att flera andra forskare inte heller riktigt 
förstår detta. 
 
Hans-Olov Adami och Gunnar Steineck är båda nöjda med hur Dagens Nyheters och 
Svenska Dagbladets journalister har rapporterat resultaten från deras studie. Det har varit 
ett ömsesidigt samarbete då forskningsgruppen låtit journalisterna läsa deras rapport 
innan den blev publicerad i en vetenskaplig tidskrift. I gengäld har journalisterna gått 
med på att inte publicera någonting innan de har fått tillåtelse. Steineck säger sig även ha 
fått läsa igenom journalisternas artiklar innan de har tryckts. Detta samarbete har gynnat 
både journalisterna och forskarna. 
 
Adami litar inte på icke-medicinjournalister och försöker ha så lite som möjligt med dem 
att göra. Han menar att flera av dessa framförde att akrylamid inte var farligt då den 
epidemiologiska studien kom ut. Men Adami hävdar att forskningsgruppen har varit 
mycket försiktiga i sina uttalanden och att det är olyckligt om allmänheten nu tror att 
akrylamid är bevisat ofarligt. För det har varken han eller någon annan i 
forskningsgruppen sagt. Adami anser att man fortfarande vet för lite om akrylamid för att 
kunna säga någonting definitivt. 
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Enligt den artikel som Dagens Nyheters vetenskapsjournalist Per Snaprud skrev i 
samband med att den epidemiologiska studien offentliggjordes så ger akrylamid i mat 
inte cancer. Artikeln inleds: ”Storkonsumenter av chips och pommes frites löper ingen 
ökad risk att få cancer. Den slutsatsen drar forskarna bakom världens första vetenskapliga 
studie av sambandet mellan akrylamid i mat och cancer hos människor”. Senare i artikeln 
framgår det dock att akrylamid i alla fall inte ger upphov till de tre cancerformer som 
ingick i undersökningen enligt artikeln (enligt andra artiklar var det fyra cancerformer 
som ingick). Hagmar uttalar sig också och säger att frågan inte är avgjord än och att en 
sådan liten riskökning som akrylamid skulle kunna ge är väldigt svår att avslöja 
(Snaprud, 2003-01-28). 
 
Jan-Åke Gustafsson är väldigt nöjd med Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters 
rapportering i larmet. Han har inte själv bedrivit någon forskning kopplad till 
akrylamidfrågan utan endast uttalat sig i medierna om den. Han har samma åsikt som 
flera av journalisterna som skrivit om frågan och känner Atterstam sedan tidigare. 
Kanske har detta bidragit till att just Gustafsson har fått vara med på ett hörn i 
rapporteringen. 
 
Intervjupersonerna har uttalat flera både positiva och negativa kommentarer om 
Atterstam och Bojs. Det är också dessa som tagit starkast ställning i akrylamidfrågan och 
deras journalistik präglas till stor del av det undersökande idealet. De journalister som 
arbetar utifrån det speglande idealet kritiseras sällan eftersom de är mer försiktiga och 
objektiva. Det är heller ingen av våra intervjupersoner som har sagt någonting om någon 
specifik journalist som arbetar på ett speglande sätt. 
 

Ett komplext problem 
Enligt många kritiker är problemet mer invecklat än att akrylamid antingen ger cancer 
eller inte, man behöver inte utveckla cancer för att man äter chips. De olika synsätten 
beror på olika typer av bakgrund och utbildning bland forskare anser Gustafsson, men 
också på att det helt enkelt inte gjorts tillräckligt med undersökningar i ämnet enligt 
Hagmar. När ett nytt larm kommer upp så är det naturligt att pressen uppmärksammar 
detta, när det senare kommer fram att larmet var överdrivet så ger det tidningarna ännu 
mer nyhetsstoff. Alltså tjänar inte medierna på att vänta ut ett larm för att se om det 
verkligen är befogat. Medierna behöver inte bekymra sig för larmets äkthet eftersom det 
är källorna till eventuellt överdrivna larm som får ta på sig skulden.    
 
Liksom Hadenius kommenterar i ett av sina debattinlägg så löser både Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter tveksamheter genom att ”sätta frågetecken” efter det de 
skriver. Ett exempel på detta är rubriksättningen på artikel 19. Istället för att bara skriva 
”akrylamid ger inte cancer” så skriver man: ”akrylamid ger inte cancer visar ny 
undersökning” och på så sätt har man garderat sig. Ett annat exempel på detta fenomen är 
följande rubrik: ”100 000-tals blodprover kan ge svar om akrylamid”. Här har man 
smugit in ett ”kan” för att vara på den säkra sidan. 
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5.6 Mötet mellan två diskurser 
Akrylamidfrågan är en komplicerad fråga som inte är särskilt lätt att sätta sig in i för den 
allmänne läsaren. När vetenskapsmannen är i kontakt med medierna så kan han eller hon 
inte tala som till en kollega utan måste förenkla sin beskrivning av problemet för att 
journalisten i sin tur ska kunna skriva förståeligt för läsarna. Ett sätt för journalisten är att 
ställa olika faktorer mot varandra för att läsaren ska kunna jämföra och få en uppfattning 
i frågan. Snaprud har gjort detta genom att ställa faran med akrylamid i mat mot 
skandalen i Hallandsåsen. På detta sätt utnyttjar han folks tidigare kunskaper för att föra 
ut ny information: ”Han [Busk] beräknar att en genomsnittlig vuxen får i sig närmare 40 
mikrogram akrylamid per dag via maten. Det är mycket mindre än vad många av 
tunnelarbetarna vid Hallandsåsen fick i sig” (Snaprud, 2002-04-25). Om Snaprud inte 
hade gjort jämförelsen så hade siffran 40 mikrogram inte sagt vidare mycket för flertalet 
läsare. 
 
Under presskonferensen gick Livsmedelsverkets forskare ut med mycket information 
som kunde tyckas vara motsägelsefull. De berättade att man funnit akrylamid i livsmedel 
men det gavs inga nya råd för hur man skulle agera. Många journalister blev frustrerade 
av detta, de tyckte att forskarna gömde sig i en komplicerad diskurs för att slippa ge raka 
svar. För att få en konkret bild av hur stor faran var, frågade en journalist toxikologen 
Lilianne Abramsson Zetterberg vid Livsmedelsverket, om hon skulle låta sina barn äta 
chips.  Hennes svar löd: “Jag skulle inte låta dem äta väldigt mycket, men lite grann” 
(Snaprud, 2002-04-25). På detta vis tvingades hon växla diskurs från den vetenskapliga 
till den allmänne läsarens.  
 
Lars Hagmar anser att problem generellt uppstår eftersom journalister och forskare har 
olika prioriteringar. Han menar att journalister vill ha snabba nyheter och gärna skildrar 
kontraster och motsättningar medan forskare gärna vill vara lite försiktigare och ser 
världen mer i gråskalor. Hagmar tycker att både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
har gett en för svartvit syn på akrylamidfrågan. Dessa grundläggande skillnader i 
förhållningssättet kan bidra till spänningar. Hagmar tror att journalister i allmänhet kan 
sätta sig in i den vetenskapliga problematiken men att de: ”ger upp inför tanken att 
försöka förmedla det till allmänheten”. Han antar att de tycker att det är för besvärligt. 
Busk är av liknande åsikt, han brukar se till att journalisten har förstått det han säger men 
sen händer det ändå att det blir fel i artikeln. Han tror att det beror på att journalisten 
redan innan intervjun bestämt sig för hur artikeln ska se ut och vinklas. Törnqvist är 
osäker på om det överhuvudtaget går att förmedla svåra och känsliga budskap till 
allmänheten via medierna eftersom de enligt henne är ute efter sensationer. 
 
Som exempel på hur de två världarna skiljer sig tar Hagmar upp en intervju som han gav 
Snaprud angående akrylamid. Intervjun pågick enligt Hagmar i cirka en timme, resultatet 
blev ”två meningar”. Som journalist är man tvungen att gallra bort en del information, det 
är Hagmar medveten om, men han menar att han hade föredragit två helt andra meningar. 
Eftersom han troligtvis är mer insatt i frågan än Snaprud kan man anta att Hagmar visste 
vilken information som var av störst vikt, men samtidigt så är Snaprud förmodligen bättre 
på att se vad som passar in i den journalistiska diskursen.  
 



 

52 

Enligt Gustafsson gjorde Livsmedelsverket fel när de gick ut med informationen om 
akrylamid eftersom de inte var säkra på hur farligt det var. Han tycker att man borde ha 
filtrerat informationen och anpassat diskursen efter allmänheten som skulle ta emot 
informationen. Så här uttrycker han sig i vår intervju: ”Vad f-n ska stackars 
medelsvensson tro, det här är frågeställningar som till och med för forskarna är ganska 
kluriga […] det enda man gör är att medelsvensson blir alldeles kollrig i huvudet som 
sagt var, de mister ju till slut förtroendet för statliga myndigheter och deras förmåga att 
ge råd”. Själv säger Gustafsson att han automatiskt anpassar sitt språk och det han säger 
när han uttalar sig inför allmänheten. Under sin tid som lärare och när han talat med 
patienter, har han lärt sig att detta är nödvändigt. Detta är samtliga intervjupersoner 
överens om. 
 
En intervjuperson som hade väldigt mycket att säga om just förhållandet till 
medievärlden var Steineck. Han poängterade hur enormt stora skillnader det är mellan 
förutsättningarna för forskare och journalister. Enligt Steineck så var det de här 
skillnaderna som gjorde att Törnqvist kom i kläm. Han menar att som forskare drivs man 
av en slags akademiska lagar och sakliga argument. Medan medierna kan använda sig av 
retorik och ”massmediala trick”. Helt plötsligt så ”blåser det till en dag och forskaren 
befinner sig mitt i ett mediebrus” som är så annorlunda från vardagen, man kan bli 
världsberömd på en dag. Sen nästa dag kan det vara helt tyst igen. Steineck menar att 
detta kan påverka en forskare starkt psykologiskt och få honom eller henne att uttala sig 
om saker denne inte har täckning för vetenskapligt. Han pekar också på den makt som 
medierna har att framställa en forskare som seriös respektive oseriös. Steineck ger i 
intervjun en målande beskrivning av problemet: ”Det här med vetenskaplig integritet och 
rykte i media, […] man får aldrig tillbaks det, utan knäcks man i media, framställs man 
som oseriös forskare. Det går inte att komma tillbaks”. 
 
Förutom de diskurser som råder inom olika vetenskaper så finns det skillnader i diskursen 
inom ett visst område som exempelvis journalistik. Bland de analyserade artiklarna finns 
det framförallt tre som skiljer sig från mängden. Två är debattinlägg av Hadenius och en 
är en ledarkolumn. Det råder stor skillnad i diskursen mellan ett debattinlägg och en 
nyhetsartikel. I egenskap av debattör kan Hadenius skriva om sina åsikter som om de 
vore rena sanningar medan samma sak skulle betraktas som högst oseriöst eller 
chockerande i en nyhetsartikel. I ledarkolumnen förväntar man sig att få nyheter 
presenterade med en viss vinkling, den politiska inriktning som tidningen står för. Här 
kan man alltså få en vink om hur tidningens ledning ställer sig i olika frågor, inte bara 
genom vad om sägs utan även beroende på vem som får uttrycka sig. Törnqvist har i 
intervjun uttryckt misstankar om att både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet gallrat 
ordentligt bland debattinläggen och inte publicerat vissa inlägg som hade en positiv syn 
på Livsmedelsverkets agerande i akrylamidfrågan. Hon säger också sig tro att Hadenius 
inlägg var ”mer eller mindre beställda artiklar”. Om det stämmer är det ett tydligt 
exempel på gate-keeping, några få personer har makten att bestämma vad som skall 
publiceras eller inte. I själva nyhetsartiklarna kan man däremot se att representanter från 
båda sidor fått komma ungefär lika mycket till tals även om de framställs olika. 
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Flertalet av våra intervjupersoner har inte själva vänt sig till enstaka tidningar eller 
journalister för att uttala sig, utan de har blivit uppsökta. Om tidningarna ska ge en 
balanserad syn på problematiken så krävs det att journalisterna är väl insatta i 
vetenskapsvärlden och kan leta upp folk som sitter inne med intressant information. 
Flertalet av de artiklar vi analyserat är skrivna av vetenskapsjournalister, dessa har ofta en 
naturvetenskaplig kunskapsgrund att stå på vilket förenklar och förbättrar interaktionen 
mellan vetenskapsvärlden och medierna. 
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6 Slutdiskussion 
Några av dem som vi har intervjuat anser att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har 
gett en för onyanserad bild av akrylamidfrågan. Överlag kan man sluta sig till att de 
forskare som ansett sig ha bäst förhållande till journalisterna är de som kritiserat larmet 
från Livsmedelsverket och Stockholms universitet. Forskarna på Livsmedelsverkets sida 
tycker däremot att pressen har skildrat frågan för svartvitt. Detta är inte förvånande 
eftersom flera journalister har intagit en tydlig ställning emot särskilt Livsmedelsverket. 
De flesta vi talat med har varit i kontakt med både bra och dåliga journalister. En del 
journalister såg nog en chans i att samarbeta med forskare för att kritisera 
Livsmedelsverket då de ju gärna målar ut någon som bov i dramat. Den undersökande 
journalistiken tenderar att överdriva mörka sidor vilket framträder tydligt i rapporteringen 
kring akrylamidlarmet. 
 
Enligt artiklarna stödjer ingen forskare, som inte själv bedriver eller bedrivit forskning i 
frågan, Livsmedelsverkets agerande. Det är möjligt att någon utomstående forskare med 
den åsikten inte finns, men det är mer troligt att journalisterna helt enkelt inte har låtit 
dessa forskares åsikter komma ut. Detta har med gate-keepingprocessen att göra, all 
information som publiceras i massmedierna måste passera journalister och andra 
individer vilka avgör vad som ska komma med eller inte. Man kan alltså aldrig säga att 
medierna fullständigt förmedlar en objektiv bild av verkligheten, varje människa fungerar 
som en sorts filter. 
 
Då Törnqvist hävdar att flera debattartiklar som skickats in till Dagens Nyheter aldrig har 
publicerat är detta ett exempel på tidningarnas val av vilken bild eller verklighet de vill 
spegla. I gate-keepingprocessen väljs en del information bort, i detta fall de debattartiklar 
som inte uppvisar en tillfredsställande åsikt. Detta följer också medielogiken i det 
avseendet att de artiklar som sållats ut inte går i linje med den övriga 
nyhetsrapporteringen i frågan. För läsaren blir det lättare att ta till sig en nyhet som 
återges på ett enhetligt sätt utan för många åsikter som går isär. 
 
Relationen mellan vetenskap och medier är viktig, men ibland ganska komplicerad. De 
forskare vi har intervjuat är angelägna om att deras resultat ska komma ut till allmänheten 
samtidigt som de ofta måste vara försiktiga i sina uttalanden så att budskapet inte blir fel. 
De flesta intervjupersonerna har större förtroende för vetenskapsjournalister och tycker 
att de är bättre på att hantera forskningsresultat än allmänjournalister. Många 
vetenskapsjournalister har själva en vetenskaplig utbildning eller bakgrund vilket gör att 
de lättare kan sätta sig in i forskarens situation. Men har vetenskapsjournalisten en annan 
åsikt än forskaren så spelar det ingen roll hur duktig journalisten är i ämnet. Ofta blir det 
då ingen balans eftersom journalisten i högre grad än forskaren bestämmer hur budskapet 
läggs fram. 
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7 Forskningsförslag 
Denna studie är begränsad och skulle kunna utökas, kompletteras eller följas upp på flera 
sätt. Ett förslag är att även intervjua de journalister på Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet som skrivit om akrylamidfrågan. De har säkert mycket att säga om sin syn på 
saken och sitt agerande som inte framgår i deras artiklar. 
 
Man skulle också kunna se på hur andra medier har behandlat frågan, till exempel 
kvällspressen eller radio och TV. Eller också skulle man kunna jämföra dagspressens 
presentation av akrylamidfrågan med vad som skrivits i medicinska och vetenskapliga 
tidskrifter samt relationen mellan dess journalister och forskarna. 
 
Ett annat alternativ är att följa upp denna studie om exempelvis ett år och se på vad som 
då har hänt inom forskningen och medierapporteringen. Forskningen och debatten kring 
akrylamidfrågan är långt ifrån löst än. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide, mall 
 
Hur länge har du arbetat med xxx? 
 
Hur upplever du relationen mellan journalister och forskare? 
 
Vad tycker du om mediernas roll i den här frågan? 
 
Vilken inställning har du till journalister i allmänhet? 
 
När blev du först medveten om akrylamidlarmet? 
 
Hur noga har du följt pressens rapporter om akrylamid i maten? 
 
Hur kom du i kontakt med DN/SvD angående akrylamidfrågan? 

– Vem tog kontakt med vem?  
– När kom du i kontakt? 
– Vad var det för form på kontakten? Ex: avslappnat samtal, strikt intervju. 

 
Vad var din inställning till att ställa upp och svara på pressens frågor?  
 
Berätta om hur du upplevde kontakten med pressen! 
  

– Hur mycket styrde journalisten vad ni skulle tala om? 
– Fick du fritt utrymme att berätta om dina kunskaper på området? 
– Vad tyckte du om den tid du fick för att förklara dina kunskaper? 
– Vad diskuterade ni huvudsakligen? 
– Hur pass relevanta upplevde du att journalistens frågor var? 
– Upplevde du någon av journalistens frågor som ledande? 
– Hur pass tydlig anser du att du varit i dina uttalanden till pressen? 
– Kände du att du behövde anpassa språket efter journalistens/allmänhetens 
förkunskaper? 
– Vad vet du om journalistens förkunskaper på det diskuterade området? 
 

 Läste du artikeln där du blev refererad innan den publicerades? 
– I så fall, var det på din egen begäran? 
– Vad kände du när du läste den?  
– Hur pass korrekt upplevde du att referatet var? 
– Om du inte tyckte det var särskilt korrekt, vad tror du att det berodde på? 
– På vilket sätt var det inte korrekt? 
– Har du kontaktat pressen angående dina åsikter om hur du blivit refererad? 

Vad hade du gjort annorlunda om du fick återskapa din kontakt med pressen? 
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Hur pass van är du vid att ha kontakt med massmedia? 
 
Har du vid någon tidigare kontakt med pressen upplevt svårigheter i 
kommunikationen? 
 
Har du något mer att tillägga som du tror skulle vara relevant för vår 
undersökning? 
 
Skulle vi kunna få ta kontakt med dig vid ett senare tillfälle för eventuell 
komplettering? 
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