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Sammanfattning 

I en tid där ’fejkade nyheter’ och ’alternativa fakta’ sprids allt snabbare i ett stadigt växande 

medielandskap minskar tilltron till vetenskap och bilden av den oberoende forskaren. 

Papperstidningar kan, som ett traditionellt långsamt och noggrant medium, motverka denna 

utveckling och upprätthålla tilltron till evidensbaserad vetenskap. 

För att belysa hur journalistiken använder sig av vetenskap undersöks en veckas alla artiklar 

med någon anknytning till vetenskap i Aftonbladet och Dagens Nyheter. De valda 

metodologiska redskapen omfattar en innehållsanalys för att kartlägga tendenser i materialet 

samt en tvådelad textanalys där utvalda delar av materialet undersöks närmare. Textanalysens 

första steg är en analys av legitimeringar som belyser vilka uppgifter som används för att 

försäkra läsaren om den vetenskapliga expertisens trovärdighet och relevans. Andra steget 

utgörs av en modalitetsanalys som fokuserar framför allt modalitetsmetaforer för att reda ut 

om de bedömningar som görs är subjektiva eller objektiva. 

Innehållsanalysen visar att vetenskaplig expertis används i tre funktioner: 1) att förmedla 

forskning, 2) att kommentera en icke-forskningsrelaterad händelse, 3) att motivera en åsikt. 

Analysen av legitimeringar pekar på att urval och antal uppgifter varierar inom de tre 

funktionerna. Största antalet uppgifter nämns vid kommentarsfunktionen, däribland oftast 

namn och forskningsområde. För förmedlingsfunktionen används mest institutet som enda 

legitimerande uppgift bredvid beteckningen som forskare. Just slagorden ’forskare’ eller 

’forskning’ anses vara tillräckliga för att använda forskning som argument i 

motiveringsfunktionen. Modalitetsanalysen visar att forskare som uppträder som 

kommentatorer använder mest modalitet, oftast som subjektiva modalitetsmetaforer. När 

vetenskapliga experter fungerar som forskningsförmedlare framstår de som mest objektiva. 

Den stadiga användningen av vetenskaplig expertis i alla tre funktioner tyder på en stark 

tilltro till vetenskap, både hos tidningsredaktionerna och de enskilda skribenterna. 

Avsaknaden av relevanta, tydliga uppgifter är dock slående för förmedlingsfunktionen, men 

särskilt för motiveringsfunktionen. Att skribenter med olika bakgrunder likaväl använder 

’forskning visar’ som ett tomt argument utnyttjar den befintliga tilltron till vetenskap 

samtidigt som det kan skada den. 

Nyckelord 

Vetenskapsjournalistik, diskursanalys, legitimitet, modalitet 

  



Abstract 

In a time where 'fake news' and 'alternative facts' are easily spread in an ever-expanding 

media landscape, confidence in science and the image of the independent researcher is 

decreasing. Printed newspapers, as a traditionally slow and accurate medium, can counteract 

this development and maintain confidence in evidence-based science. 

To illustrate how journalism uses science, one week's articles containing a reference to 

science are examined in Aftonbladet and Dagens Nyheter. The chosen methodological tools 

include a content analysis for mapping trends in the material as well as a two-part text 

analysis in which selected parts of the material are examined more closely. The first step of 

the text analysis is an analysis of legitimations that illustrates which credentials are used to 

assure the reader of the credibility and relevance of the scientific expertise. The second step is 

a modality analysis focusing mainly on modality metaphors to determine if the assessments 

made are subjective or objective. 

The content analysis shows that scientific expertise is used in three functions: 1) to 

communicate research; 2) to comment on a non-research-related event; 3) to justify an 

opinion. The analysis of legitimations indicates that the selection and number of credentials 

vary within the three functions. The largest number of credentials is mentioned in the 

commentary function, including most often the name and research area of the scientific 

expert. For the communication function, the institute is the only legitimizing credential next to 

the description ‘forskare’. The catchwords 'forskare' or 'forskning' are even considered 

sufficient for using research as an argument in the justification function. The modality 

analysis shows that researchers who act as commentators use most modality, usually in the 

form of subjective modality metaphors. When scientific experts act as science 

communicators, they appear to be most objective. 

The steady use of scientific expertise in all three functions indicates strong confidence in 

science, both in the newspaper editors and in the individual writers. However, the lack of 

relevant, clear credentials is striking for the communication function, though especially for 

the justification function. Writers with different backgrounds using 'forskning visar' as an 

empty argument exploit the existing trust in science, possibly damaging it in doing so. 
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1. Inledning 

Forskning har visat att ”forskning har visat” används alltför ofta i svenska tidningar utan att 

forskningen ifråga går att identifiera. Det behövs tydliga källangivelser så att man – utan att 

behöva vara journalist eller forskare – kan granska nyheter och vad som ligger bakom. Vår tid 

av ’alternativa fakta’ och ’fejkade nyheter’ som snabbt och utan granskning sprids i digitala 

medier och sociala nätverk kan även påverka bilden av den oberoende forskaren och tilltron till 

vetenskap. Tendensen att förbigå forskningsrön och låta känslor och egna erfarenheter avgöra 

i opinionsbildningen ger upphov till rörelser som #hurvetdudet. Traditionella papperstidningar 

påverkar den offentliga opinionsbildningen genom sin bevakning av vetenskap och sin 

användning av vetenskaplig expertis. 

Eurobarometern 2007 visar att svenskarna är ledande i sitt intresse för vetenskapsförmedling i 

medierna, samtidigt som hälften av svenskarna uttrycker ett missnöje med den nuvarande 

vetenskapsförmedlingen. Bland annat krävs större medialt utrymme åt forskning och forskare 

samt att vetenskapsförmedling sker genom forskarna själva. Vetenskapsjournalistiken verkar 

falla i god jord i Sverige. 

Men vad är egentligen vetenskap och vetenskapsförmedling? Ett traditionellt synsätt på ”public 

communication of science” grundar i Snows The two cultures (1959) där naturvetenskap och 

humaniora kontrasteras och bedöms som oförenliga – inte minst på grund av de respektive 

forskarnas sätt att tänka och betrakta världen på. De så kallade STEM-ämnen (science, 

technology, engineering, mathematics) rapporteras om i tidningarnas vetenskapssektioner 

medan humaniora och samhällsvetenskap (som även kallats för ’the third culture’) återfinns i 

tidningens övriga sektioner, dock sällan explicit benämnd som vetenskap. Trots att hela 

forskningsbredden faktiskt presenteras i tidningar är begreppet vetenskapsförmedling bara till 

för de traditionella naturvetenskaperna, medicin och teknik. David Finer, vetenskapsjournalist 

och forskare, drar slutsatser: ”Förklaringarna av hur forskningen fungerade separerades från 

den kulturella förståelsen av dess konsekvenser. De flesta läsare fick därmed en ensidig bild, 

eftersom få läser alla delar av tidningen.” (Finer 2005:106) 

Vilken funktion fyller vetenskap och vetenskaplig expertis i våra tidningar? Hur når 

forskningsresultat ut i allmänheten? Vilken roll spelar forskare i rapporteringen av vardagliga 

händelser? Hur påverkar vetenskaplig expertis den offentliga debatten? 
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Syfte 

Uppsatsens syfte är att visa hur vetenskaplig expertis används i svenska tidningar och hur detta 

bidrar till den offentliga bilden av forskning och forskare. Studien består av både en kvantitativ 

och en kvalitativ undersökning. I den kvantitativa undersökningen lägger jag fram materialet 

och dess tendenser, på vilka jag sedan baserar urvalet av enskilda artiklar för en närmare analys. 

Den kvalitativa undersökningen fokuserar forskarens expertroll. Mer precist är det följande 

frågor som ska besvaras: 

1. Vilka uppgifter används om en forskare för att legitimera dess auktoritet? Hur skiljer sig 

det från icke-vetenskapliga experter? 

2. Hur säkra och objektiva framstår forskare i sina bedömningar? Hur skiljer sig det från 

icke-vetenskapsbaserade bedömningar? 

Delfrågorna syftar först på forskare, sedan på andra, icke-vetenskapliga experter. En sådan 

jämförelse mellan experter tjänar till att uppvisa forskarens särställning. Jämförelsen är dock 

inte likvärdig, eftersom icke-vetenskapliga experter uppträder bara i sammanhang där 

vetenskapliga experter förekommer i första hand. 

Beteckningen ’vetenskaplig expert’ används i denna studie synonymt med ’forskare’ för att 

kunna avgränsa mellan dessa och ’icke-vetenskapliga experter’. I materialet benämns en 

vetenskaplig expert tydligt som sådan, genom titel, yrkesbeteckning, tillhörighet till ett 

forskningsinstitut eller ämne, så att tidningsläsaren kan identifiera hen som vetenskaplig expert. 

En icke-vetenskaplig expert är en person som intar en expertposition utan en tydlig anknytning 

till vetenskap. 
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2. Forskningsbakgrund 

Forskningsöversikten kommer att vara tredelad, där varje del utgör ett steg närmare in i ämnet. 

Första delen av min forskningsöversikt omfattar kommunikationsvetenskapliga studier av 

själva vetenskapsjournalistiken. Centrala frågor är hur forskningsfrågor bevakas – hur mycket 

utrymme de får och i vilka av tidningens sektioner de rapporteras om. Nyare studier ifrågasätter 

allt oftare den snäva definitionen av vetenskapsjournalistik som brukade användas inom fältet. 

Definitionen behövde tydligen utvidgas för att återge den faktiska bredden av 

forskningskommunikation, som i sin tur återspeglar inverkan som forskning har på våra liv. 

Nästa steg är att närma sig dem som är ansvariga för vetenskapsjournalistik – journalisterna. 

Hur ser arbetssättet och -villkoret inom vetenskapsjournalistiken ut och huruvida skiljer det sig 

från annan journalistik? Fokus läggs på journalisternas användning av expertkällor och 

resonemanget bakom detta. Forskningen ifråga härstammar främst från medie- och 

kommunikationsvetenskap. 

Sista delen kretsar om samma företeelse utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv. Medan det 

förra steget handlar om hur journalister tänker att de gör handlar sista steget om hur de faktiskt 

gör. Studierna ifråga undersöker dels användning av expertkällor, dels andra journalistiska 

grepp. 

Vetenskapsjournalistik 

“In a classic sense science journalism deals with results, institutions, and processes in science, 

technology, and medicine. Its main occasions have been publications in journals, lectures at 

conferences, and prizes (such as the Nobel Prize). Science reporting is not necessarily prompted 

by the science system. The occasion may also arise from interesting phenomena in daily life or 

from general news (such as the scientific explanations behind a tsunami).” (Wormer 2009:4512) 

Wormer skiljer mellan den klassiska definitionen av vetenskapsjournalistik och en bredare 

variant. Men vad säger forskning om vetenskapsjournalistik? Hur definieras 

vetenskapsjournalistik där och vad förväntas av den? 

Eurobarometern om Scientific research in the media (2007) undersöker och sammanfattar 

européers åsikter om vetenskapsförmedling. I rapporten saknas en tydlig definition av vad 

forskning omfattar men den antydas i enkätens svarsalternativ. De av enkätens deltagare som 

uttryckte ett visst intresse för forskning fick utveckla sina svar genom att ange vilka ämnen som 

de tyckte var mest intressanta. Alla sju ämnen som hamnade i topp härstammar från mediciniska 

eller tekniska områden. Eurobarometerns definition av vetenskap verkar alltså fokusera 

naturvetenskap, teknik och medicin. 
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Enligt Eurobarometern intar Sverige en intressant position i jämförelse med andra europeiska 

länder. Exempelvis anger svenskarna att forskning är det mest intressanta nyhetsrelaterade 

ämnet (ännu före politik, ekonomi och sport) och fyra av fem svenskar anser sig vara 

intresserade av vetenskap (och är därmed ledande inom EU, där genomsnittet är 57 %). Vad 

som gäller det prefererade mediet följer traditionella tidningar strax efter tv-program. 43 % 

tycker att forskning inte får tillräckligt mycket utrymme i medier medan 53 % tycker samma 

sak om forskare. Mest vikt vid vetenskapsförmedling läggs vid forskningens ämne och relevans. 

Frågan om vetenskap bäst förmedlas av journalister eller forskare besvaras med 16 % respektive 

61 %. Den tydliga preferensen av forskningsförmedling genom forskare själva motiveras med 

högre trovärdighet och objektivitet. Mer än hälften av svenskarna (60 %) föredrar att läsa om 

vetenskap i speciella vetenskapssektioner. Vid framför allt detta sista resultat måste man dock 

ta hänsyn till att Eurobarometerns definition av vetenskap omfattar traditionella 

naturvetenskaper, medicin och teknik, samtidigt som definitionen av vetenskapsjournalistik är 

snäv. 

Den snäva definitionen av vetenskapsjournalistik som används i Suleski & Ibaraki (2010) 

skiljer sig från Eurobarometerns definition. Här fokuseras inte naturvetenskap och teknik utan 

det undersöks bara rapporteringen av forskning som genomgått peer-review, nämligen vid två 

tidpunkter, åren 1990 och 2001. Studiens författare kommer fram till att ”[i]f the output of 

science articles were the volume of a swimming pool, the total papers that made it to a 

mainstream audience through news media would fill only a quart, and the non-health/medicine 

papers would be just two tablespoons.” (Suleski & Ibaraki 2010:119) Som möjliga orsaker 

nämns det höga antalet vetenskapliga artiklar som publiceras, forskares ovillighet att samarbeta 

med journalister samt det låga och stadigt minskande antalet vetenskapsjournalister. En viktig 

faktor som dock inte tas hänsyn till är journalisters arbetsvillkor, övertygelsen att “’scanning 

journals’ is not ‘real’ journalistic work” (Hansen 1994:117). Denna särställning som 

vetenskapligt granskade artiklar intar i vetenskapsjournalistiken ska diskuteras utförligare i 

nästa avsnitt. 

Schäfer (2010) erbjuder en forskningsöversikt över studier från 1956 till 2009 som i sin tur 

undersöker hur forskningsresultat rapporteras om i medierna. Han kommer fram till tre 

slutsatser som visar på olika begränsningar: För det första fokuserar dessa studier 

naturvetenskapliga discipliner (där medicin ingår) som utgör över 90 % av det samlade 

materialet, medan samhällsvetenskap och humaniora förekommer med ca 6 % respektive 1 %. 

Andra slutsatsen är att främst västliga länders medier undersöks, dock med en rad olika länder 

bredvid USA och UK, som utgör de mest undersökta länderna. För det tredje finns det en 
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distinkt preferens för traditionella medier, däribland framför allt tryckta, kvalitativa tidningar. 

Det finns dock undantag för dessa tre preferenser: i Evans (1995), Hijmans et al. (2003) och 

Summ & Volpers (2016) ingår samhällsvetenskap och humaniora, Evans et al. (1990) jämför 

kvalitativa tidningar med kvällspress, Šuljok & Brajdić Vuković (2013) undersöker 

vetenskapsjournalistik i Bulgarien, för att bara nämna några få. 

Just Summ & Volpers (2016) visar i en tvådelad analys av tyska tidningar att en för snäv 

definition av vetenskapsförmedling påverkar förhållandet mellan olika vetenskapsgrenar. Den 

traditionella definitionen av vetenskapsjournalistik avser rapportering om naturvetenskap, 

medicin och teknik, främst av en specialiserad vetenskapsjournalist. För en bredare definition 

av vetenskapsjournalistik följer Summ & Volpers istället Wormer (2009) och påstår att ”general 

news can turn into science journalism when the journalist refers to scientific expertise, cites 

studies, or includes scientific actors in the story to help explain certain events and incidents.” 

(Summ & Volpers 2016:776) Att inkludera även sådan vetenskapsjournalistik leder till att det 

procentuella antalet artiklar förknippade med humaniora eller samhällsvetenskap mer än 

fördubblas (25 % vid den snäva definitionen, 57 % vid den bredare definitionen; Summ & 

Volpers 2016:784). 

Summ & Volpers (2016) är inne på ett spår när de använder en bred definition av 

vetenskapsjournalistik. Albaek et al. (2004) visar att den behövs när de undersöker förekomsten 

och användningen av vetenskap och vetenskapliga experter i danska tidningar i fem decennier. 

Studiens slutsatser är att det totala antalet forskare i medier har ökat kraftigt (från 89 till 562) 

samtidigt som det har hänt en förskjutning ifråga vilka forskare som oftast kommer till tals (från 

naturvetenskap till samhällsvetenskap). En annan förskjutning gäller temat som kommenteras 

av forskare: under åren 1961-1971 kommenterades egen eller någon annans forskning i 66 % 

av artiklarna, under åren 1991-2001 bara i 42 %. Istället kommenteras ’andre begivelser’ allt 

oftare, särskilt av samhällsvetare och humanister. Dessa resultat bekräftas ett decennium senare 

av Wien (2014) som kommer fram till att forskare från humaniora och/eller samhällsvetenskap 

oftast används för att kommentera samhällsfenomen eller -händelser utan anknytning till ett 

forskningsprojekt. 

Den klassiska vetenskapsjournalistiken får därmed allt mindre utrymme i medierna samtidigt 

som vetenskaplig expertis används på ett annat sätt: för att sätta in icke-forskningsrelaterade 

händelser i ett sammanhang. 
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Vetenskapsjournalister 

Vad används forskarna och deras kunskap alltså till? Hur tänker journalisterna omkring detta? 

Forskning om (vetenskaps-)journalisters arbetssätt och -villkor kan belysa artiklarnas 

produktionsprocesser. 

I sin avhandling undersöker Engström (2008) hur forskning refereras till på tal om genus i 

svenska tidningar, närmare bestämd Dagens Nyheter och Aftonbladet. Hon uppmärksammar 

även skillnaden mellan traditionell vetenskapsjournalistik (som framför allt rapporterar om 

naturvetenskap, medicin och teknik) och kulturjournalistikens vetenskapsjournalistik, där 

humaniora och samhällsvetenskap får störst utrymme. Ett resultat av innehållsanalysen är att 

ett stort antal artiklar saknar uppgifter om forskaren ifråga, som namn, institut eller 

forskningsområde. Enligt Engström fungerar forskning i just sådana artiklar som 

legitimitetsmarkör, men hon tillägger att detta även kan ”gälla för forskare och forskning som 

presenteras mer utförligt, men i artiklarna utan källa menar jag att det sker ”per automatik”, att 

nämnandet av forskning inte kan ha någon annan funktion än som markör av legitimitet och 

trovärdighet.” (Engström 2008:119) Att genom vetenskaplig expertis legitimera en artikels 

utsagor är därmed ett gängse journalistiskt grepp. Hur motiveras det av journalisterna? 

Hansen (1994) intervjuer flera vetenskapsjournalister verksamma vid brittiska tidningar. Dessa 

journalister uppger att de identifierar sig själva först som journalister och sedan som specialister 

inom sitt respektive område (medicin, teknik, miljö osv.). Grundläggande för deras arbete är 

källor, och som andra, icke-specialiserade journalister lägger de stor vikt vid ”such standard 

clues as qualification, age, seniority, and institutional affiliation” (Hansen 1994:131) som ett 

sätt att försäkra sig och läsaren om källans trovärdighet. Eftersom vetenskapsjournalisterna är 

särskilt beroende av vetenskapliga expertkällor är de noggranna med att citera dessa rätt för att 

inte riskera det fortsatta samarbetet. Vetenskapligt granskade artiklar intar en särställning bland 

källorna. Å ena sidan anses de som korrekta och trovärdiga så att de inte behövs kontrolleras 

genom ytterligare kontakter. Å andra sidan finns det en motvilja att använda dem, ”a notion that 

this practice is a threat to fundamental aspects of what it means to be a journalist, both in terms 

of the pre-selection which has taken place and in terms of contacts/sources being served on a 

platter” (Hansen 1994:117). Vad innebär ett sådant synsätt för den klassiska 

vetenskapsjournalistiken, som ju handlar om att rapportera forskningsresultat? Att 

vetenskapligt granskade artiklar är en bra källa vad gäller trovärdighet – och en mindre bra källa 

när nyhetsvärde kommer in i bilden. 
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Trovärdighet är därmed bara en faktor som är viktig för urvalet av källor. Vilka andra faktorer 

finns det? Conrad (1999) undersöker hur vetenskapsjournalister använder sig av vetenskapliga 

källor i nyheter om genforskning. Konkret handlar det om rapporteringen om genombrott i 

genforskning i sammanhang med respektive alkoholism, psykisk sjukdom och homosexualitet. 

Conrad använder sig av både intervjuer med vetenskapsjournalister och ett antal artiklar 

(alkoholism 45; psykisk sjukdom 117; homosexualitet 104) med totalt 757 citat av 

vetenskapliga experter. I intervjuerna redogör journalisterna för vad som utgör en bra 

expertkälla och hur de går tillväga (tillgänglighet, citerbarhet, trovärdighet). Några av de 

intervjuade journalisterna påpekar att en expertkälla även kan tjäna till att uttrycka journalistens 

egen åsikt, vilket nog strider mot journalistikens krav om objektivitet. I en analys av artiklarna 

kommer Conrad fram till flera funktioner som citaten av expertkällor kan uppfylla: att sätta in 

studien i ett större sammanhang, att legitimera studien, att förklara studien, att rapportera om 

båda sidorna i fall av en kontrovers eller uppmana till försiktighet, att peka ut möjliga slutsatser. 

Ett enskilt citat kan naturligtvis uppfylla flera av dessa funktioner. Forskare används alltså för 

att öka trovärdigheten, att motivera, men även för att förklara och kommentera. I jämförelse 

med icke-vetenskapliga expertkällor visar sig att vetenskapliga experter alltid förknippas direkt 

med deras egenskap som forskare. De benämns explicit som forskare eller professorer för att 

särskilja dem från lekmän. 

Ett fall som visar hur valet av expertkälla påverkar en artikel presenteras i Allgaier (2010). 

Allgaier undersöker hur journalister specialiserade inom olika områden (bl.a. forskning och 

utbildning) rapporterar om ett speciellt fall av undervisning i kreationism i en brittisk skola. 

Han både analyserar artiklarna ifråga och intervjuar journalisterna bakom dessa. Det visar sig 

att journalisterna föredrar källor som ligger nära sina specialområden, alltså skolrektorn och 

utbildningsministern i fallet av utbildningsjournalisten och forskare i fallet av 

vetenskapsjournalisten. Därutöver rapporterade just sistnämnda påfallande ensidigt om fallet 

och medgav att de flesta av sina källor var ”academics hostile to the idea of teaching 

creationism.” (Allgaier 2010:458) Allgaiers studie är visserligen begränsad till bara ett enskilt 

fall med en enskild vetenskapsjournalist men pekar ändå på att just vetenskapsjournalister är 

benägna att använda vetenskapliga expertkällor – kanske även på ett okritiskt sätt.  

Men hur går interaktionen mellan forskare och journalister till? Albaek (2011) redogör för detta 

i en studie baserad på intervjuer med vetenskapsjournalister. Det visar sig att det är främst 

journalisterna som tar första steget för kontakt med forskarna. I drygt en tredjedel brukar 

journalisterna ta kontakt med mer än en forskare, dock citeras oftast bara en på grund av 

artikelns längd eller att ytterligare samtal med andra forskare bara tjänar till att samla in 



8 

 

bakgrundinformation. Studien slutar med ett upprop till de främst samhällsvetenskapliga 

forskarna i medierna att upprätthålla en distinktion mellan deras forskning och kunskap som 

härrör därifrån och deras egna personliga åsikter. 

Kristiansen (2008) visar hur forskare använder det utrymmet de får i medierna i fallet av PISA-

studien. Det undersöks hur PISA-studien rapporteras i medier: drygt en tredjedel av artiklar 

med anknytning till PISA-studien handlar faktiskt om forskningsinnehållet. Forskarna som 

kommenterar studien gör så genom sin forskningsbaserade kunskap eller så utnyttjar de 

debatten för ”at bringe eget forskningsområde på mediedagsordenen” och för att framföra ”et 

forskningsbaseret argument” till politiska skäl (Kristiansen 2008:7).  

I sin avhandling undersöker J:son Lönn (2005) arbetsmiljöbevakningen i svenska tidningar 

genom en innehållsanalys, ramanalyser och intervjuer med vetenskapsjournalister. Enligt 

innehållsanalysen utgör vetenskapliga experter upp till 20 % av huvudkällorna. En vidare 

distinktion av källorna i aktiva och passiva aktörer visar att 89 % av forskarna var aktiva (J:son 

Lönn 2005:116f). Dessutom får forskare i fyra av fem artiklar uttala sig som expert, och ännu 

oftare får denna utsaga stå ensamt (87 %, jämför med 57 % för övriga, icke-veteskapliga källor). 

Analysen av nyhetsramar visar att forskarna och deras utsagor framställs som objektiva och 

sanna. I intervjuerna kommer det bland annat fram att forskare, i samarbetet med journalisterna, 

ofta får uppgiften att bekräfta hypoteser och dra slutsatser, något som journalisterna inte vågar 

göra. Forskare får därmed en nyckelroll i den journalistiska bevakningen av arbetsmiljön. J:son 

Lönn betonar dock att urvalet av forskare som källor görs av journalister: ”Även om de enskilda 

forskare som framträdde i medierna hade ett definitionsföreträde ligger det ett slags 

tolkningsföreträde i själva urvalsprocessen.” (J:son Lönn 2005:242) 

Vad dessa studier visar om vetenskapsjournalistikens praktik är att varken journalister eller 

forskare kan vara helt objektiva. Å ena sidan påverkar journalisternas urval av expertkällor 

vilka röster som får utrymme i medierna. Å andra sidan kan forskarnas kunskap inte granskas 

av journalister, bara av andra forskare, och får därmed ofta stå oemotsagd. 

Vetenskapsjournalistikens språk 

Vad betyder denna svårighet att vara helt objektivt för de konkreta texterna? Hur uttrycker sig 

det i språket? De följande, främst språkvetenskapliga studierna visar hur språket används av 

journalister för att framställa forskare (och andra källor) som trovärdiga och övertygande. 

I krishantering är trovärdighet lika svårt att uppnå som det är viktigt. Calsamiglia & Ferrero 

(2003) undersöker hur vetenskapliga expertkällor används i fallet av BSE (bovin spongiform 



9 

 

encefalopati, allmänt känd som galna ko-sjukan). Mer precist använder de den franska teorin 

om énonciation för att visa hur den indirekta anföringen av expertkällor förändras beroende på 

i vilken fas BSE-krisen befinner sig. Inom journalistiken utgör citat och indirekt anföring ett 

objektivt sätt att auktorisera och legitimera de uttryckta åsikterna. Författarna hävder dock, i 

enlighet med Conrad (1999), att indirekt anföring påverkar hur nyheten ramas in och slutligen 

uppfattas. De kommer fram till att krisen rapporterades om i tre faser där varje fas karakteriseras 

av en viss representation av forskare. I den första fasen framställs forskare som generella 

(’forskare’) eller kollektiva (’WHO experter’). Verb som används för den indirekta anföringen 

uttrycker allt från varsamhet till bestämdhet. I andra fasen individualiseras forskare (förnamn 

och namn, profession, institution) och assimileras (dvs. olika vetenskapliga expertgrupper 

nämns ihop eller ställs mot varandra). Vetenskapliga expertkällor objektifieras även genom att 

bara nämnas genom ’studier’ som ’visar’ något. Här är det oftast markörer som ’enligt’ och 

samma verb som i fas 1. Tredje fasen utgörs bara av en enskild expertkälla som representerar 

den vetenskapliga utvecklingen som pågick under krisens gång och som refereras till på samma 

sätt som i de första två faserna. I studien räknas även vilka andra expertkällor citeras, nämligen 

oftast individer, däribland främst politiker. Däremot uppträder vetenskapliga expertkällor oftast 

som kollektiva eller objektifierade. I fall av individualisering finns det alltid personliga 

uppgifter med. Calsamiglia & Ferrero drar slutsatsen att individuella forskare tillskrivs en ännu 

mindre tung roll än forskarkollektivet, som i sin tur innehar en mindre tung roll än politiska 

aktörer. Detta beror på att 

[…] the demands of media information and the nature of scientific information collide. They 

reflect two ways of representing knowledge: science based on ongoing search, on the discussion 

of hypotheses, with no conclusive evidence; the media representation based on the idea that 

scientists are able to provide an account that will bring a quick solution to the problem. 

(Calsamiglia & Ferrero 2003:169) 

Det undersökta fallet handlar dock om krishantering och skiljer sig därmed från de mer 

vardagliga händelserna som utgör mitt material. 

Expertkällor är avgörande även i vanlig nyhetsrapportering. Smirnova (2012) undersöker hur 

indirekt anföring används i brittiska tidningar för att underbygga journalistens underliggande 

argumentation. Hon utgår från två typer av argumenterande element: en tes, alltså ett påstående 

som uttrycker skribentens åsikt, och ett argument, som stödjer tesen. Beroende på vilken 

funktion citatet fyller reproduceras det på vissa av sex möjliga språkliga nivåer: fonetisk, 

lexikal, syntaktisk, semantisk, pragmatisk och retorisk. Om ett citat används som tes 

reproducerar journalisten den ursprungliga utsagan på bara två nivåer, nämligen semantiskt och 

pragmatiskt. Om det däremot används som argument reproduceras citatet på semantisk, lexikal 
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och syntaktisk nivå: ”Commitment to faithful and unbiased presentation of the initial utterance 

adds credibility and weight to the argument to authority and other types of arguments contained 

in reported speech.” (Smirnova 2012:250) En tidningsläsare vet naturligtvis inte hur mycket av 

den ursprungliga utsagan reproduceras och kan därmed inte bedöma journalistens källmaterial 

men kan ändå övertygas mer eller mindre av argumentationen. 

Exemplen på hur systemisk-funktionell grammatik kan användas för att visa hur journalistens 

eller redaktionens värderingar påverkar rapporteringen finns i Jullian (2011) och Seo (2013). 

Jullian (2011) använder appraisal theory för att undersöka hur journalister kan använda 

noggrant utvalda citat för att indirekt bedöma händelsen de rapporterar. Hon ansluter sig till 

bl.a. van Dijk (1988) och Fairclough (1992) i att journalistiska texter inte kan vara fria från 

ideologi. Trots att det undersökta fallet inte handlar om vetenskapliga expertkällor bidrar 

studien till att påpeka journalistikens icke-objektivitet. Seo (2013) undersöker transitivitet i 

rubriker om slaget om Tripoli i en brittisk och en kinesisk tidning. Den brittiska tidningens 

rubriker präglas av materiella processer med brittiska deltagare medan rubriker i den kinesiska 

tidningen innehåller flest verbala processer. Seo drar slutsatsen att båda tidningars rubriker 

”tend to represent and reaffirm the ideologically-based choices and practices of the different 

national newspapers.” (Seo 2013:789) 

Andra metoder för en mer allmän analys av nyhetsdiskurser erbjuds av Bickes et al. (2014) och 

Bednarek & Caple (2014). Bickes et al. analyserar metaforiskt språkbruk i tre tidningar från 

Tyskland, England och USA i rapporteringen om finanskrisen i Grekland, Italien och Spanien. 

Studien visar hur olika metaforer används för att förklara finanskrisens tillkomst och utveckling 

samt för att positionera de utsatta och de redovisande länderna i och utanför den Europeiska 

Unionen. Bednarek & Caple (2014) redogör för hur korpuslingvistik kan användas tillsammans 

med en kritisk diskursanalys av nyhetsdiskurser. Särskilt vikt fästas här vid traditionella 

nyhetsvärden (närhet, aktualitet, personalisering osv.) och hur dessa uttrycks. Dessa resultat 

kan i sin tur användas för att dra slutsatser om vilka nyhetsvärden som betonas i olika typer av 

nyhetsartiklar eller vid rapportering om särskilda händelser eller deltagare.  

Den enda icke-språkvetenskapliga studien härstammar från psykologin. Thon & Jucks (2017) 

redogör för hur experters legitimationsuppgifter och språkbruk påverkar användares tilltro till 

hälsoinformation på nätet. Studien visar att användare bedömer information försedd med 

uppgifter om författarens medicinska expertis som i hög grad trovärdig. Om en sådan uppgift 

finns spelar språkbruket ingen större roll, dvs. experter kan använda både vardagligt och 

tekniskt språk, medan icke-experter som använder tekniskt språk uppfattas som inte trovärdiga.  
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Sammanfattningsvis så visar alla dessa studier på mångfalden av språkliga redskap som 

journalister har till sitt förfogande för att framställa en nyhet och dess expertkällor på ett visst 

sätt.  
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3. Teori 

I det följande avsnittet presenterar jag teorin som denna studie förankras i. Det inleds med en 

redogörelse för kritisk diskursanalys, följt av ett avsnitt om legitimering. Till sist presenteras 

den systemisk-funktionella grammatiken. 

Jag har valt att inta ett diskursanalytiskt perspektiv eftersom jag undersöker en journalistisk 

praktik som påverkar bilden av vetenskap samtidigt som den påverkas av den. Jag anser att 

Faircloughs kritiska diskursanalys låter sig med fördel kombineras med teorier om människors 

behov: behovet att legitimera ett visst beteende samt behovet att uttrycka sig. Dessa teorier är 

tämligen förankrade i praktiken så att en tydlig gräns mellan teori och metod är svår att dra. 

Därför har jag valt att i teorikapitlet redogöra för teoriers bakgrund medan de konkreta 

metodologiska redskapen presenteras närmare i metodavsnittet. 

Diskursanalys 

Studien förankras alltså teoretiskt i kritisk diskursanalys såsom den bedrivs av Norman 

Fairclough (1995). Centralt för kritisk diskursanalys är det socialkonstruktivistiska synsättet att 

språk inte beskriver världen utan bara ett sätt att se på den. Språket skapar därmed vår 

uppfattning av världen, en uppfattning som kan förändras i och med att språket förändras.  

Language use – any text – is always simultaneously constitutive of (1) social identities, (2) social 

relations and (3) systems of knowledge and belief […] Language use is, moreover, constitutive 

both in conventional ways which help to reproduce and maintain existing social identities, 

relations and systems of knowledge and belief, and in creative ways which help to transform them. 

(Fairclough 1995:55) 

En enkel textanalys kan, enligt Fairclough, inte belysa sammanhangen mellan text och sociala 

och kulturella processer. Han presenterar därför en tredimensionell modell för diskursanalys, 

där man undersöker texten, textens diskursiva praktik samt textens sociala praktik. Fairclough 

föreslår att använda Hallidays systemisk-funktionella grammatik för textanalysen, som jag 

återkommer till senare. Att analysera den diskursiva praktiken innebär att få reda på textens 

produktions- och konsumtionsvillkor, dvs. vilka redan bekanta diskurser och genrer som 

används för att producera och konsumera den aktuella texten. Den centrala frågan i analysen av 

den sociala praktiken är huruvida textens diskursiva praktik reproducerar eller förändrar den 

sociala praktiken. Jørgensen och Phillips (2002) sammanfattar Faircloughs modell såhär: 

The main aim of critical discourse analysis is to explore the links between language use and social 

practice. The focus is the role of discursive practices in the maintenance of the social order and 

in social change. Investigation proceeds by the analysis of specific instances of language use, or 

to use Fairclough’s terminology, the analysis of the communicative event in relation to the order 

of discourse. Every communicative event functions as a form of social practice in reproducing or 
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challenging the order of discourse. This means that communicative events shape, and are shaped 

by, the wider social practice through their relationship to the order of discourse. (Jørgensen & 

Phillips 2002:69) 

Fairclough betonar att det är möjligt att, inom modellens ram, fokusera på vissa analysnivåer 

medan andra bara behandlas i korta drag. Jag har valt att ägna mest utrymme åt texten och dess 

diskursiva praktik. Den sociala praktiken är svårast att fånga in eftersom den kan analyseras på 

olika abstraktionsnivåer, från textens situationella kontext till massmediernas roll i samhället 

(jmf Fairclough 1995:62). Textens diskursiva praktik, alltså dess produktion och konsumtion, 

är för omfattande att undersöka helt inom ramen för masteruppsatsen. För att åtminstone kunna 

förstå en del av processerna bakom textens produktion använder jag mig därför av tidigare 

forskning om (vetenskaps-)journalisters arbetssätt. 

Legitimering 

Ett sätt att närma sig texten och dess diskursiva praktik är att undersöka legitimeringar och hur 

dessa realiseras i texten. Att citera forskare och på det sättet reproducera en vetenskaplig diskurs 

i skapandet av nyhets- eller debattartiklar är ett vanligt grepp i journalistiken, där legitimeringar 

används för att skapa och upprätthålla sociala praktiker och maktförhållanden.  

With respect to sources, one striking feature of news production is the overwhelming reliance of 

journalists on a tightly delimited set of official and otherwise legitimized sources which are 

systematically drawn upon […]. These include government and local government sources, the 

police, employers’ organizations and trade unions, scientific and technical experts from 

universities. […] Ordinary people, including rank-and-file members of organizations, feature as 

typifications of reactions to news, but not as news sources […] (Fairclough 1995:49) 

Enligt van Leeuwen kan det variera hur mycket av en texts utrymme ägnas åt legitimering: 

Some texts are almost entirely about legitimation or delegitimation, and make only rudimentary 

reference to the social practices they legitimize or delegitimize. In other texts, legitimation plays 

a minor role, or is absent altogether. […] This of course makes this kind of text all the more 

important to study. Commonsense practices are the most deeply ideological of all, and it often 

turns out that they were hotly debated when they first became institutionalized. (van Leeuwen 

2008:20) 

Jag följer van Leeuwen (2008) samt Gustafsson (2009), Rehnberg (2014) och Westberg (2016) 

för de svenska termerna. Legitimeringar finns till som svaret på frågor av typen ’varför är det 

så här?’ eller ’varför gör vi det så här?’. Van Leeuwen (2008) urskiljer fyra huvudkategorier av 

legitimering, som dock inte är ömsesidigt uteslutande: 

1. Auktoritetslegitimering, där legitimeringen sker genom referens till tradition, lagar och 

personer med institutionell auktoritet. 

2. Moralisk legitimering, där legitimeringen sker genom referens till värdesystem. 
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3. Rationalisering, där legitimeringen sker genom referens till mål och syfte och det som är 

förnuftigt. 

4. Mytopoesis, där legitimering sker genom berättelser där legitima handlingar belönas och 

illegitima handlingar bestraffas. 

Dessa legitimeringstyper är dock ganska allmänna, i synnerhet för ett material där speciellt 

vetenskaplig expertis ska undersökas, och kommer därför att diskuteras utförligare i 

metodkapitlet. 

Systemisk-funktionell grammatik 

Systemisk-funktionell grammatik utvecklades av Michael Halliday (2014) som en grammatik 

för det engelska språket. En svensk introduktion erbjuds av Holmberg och Karlsson (2013). 

Den funktionella grammatiken skiljer sig från traditionell grammatik i att språkets funktion, 

inte dess form, utgör grunden för all språklig utveckling. Det handlar om ett sociosemiotiskt 

synsätt på språk, vilket innebär att språk utgör bara ett av flera sätt att uttrycka sig på samt att 

det används i sociala sammanhang (Holmberg & Karlsson 2013:29) 

Inom den funktionella grammatiken kan språk fylla olika metafunktioner: textuell, ideationell 

och interpersonell. Den textuella funktionen hjälper oss att strukturera information medan den 

ideationella funktionen lämnar uppgifter om hur vi ser och beskriver världen. Den 

interpersonella funktionen handlar om utbytet mellan talare och lyssnare, om "enacting our 

personal and social relationships with the other people around us” (Halliday 2014:30) 

Det är en aspekt av den interpersonella funktionen, nämligen modalitet, som fokuseras i studien. 

”Modality refers to the area of meaning that lies between yes and no – the intermediate ground 

between positive and negative polarity.” (Halliday 2014:691) Modalitet kan realiseras 

subjektivt eller objektivt samt kongruent eller metaforiskt: ”Ju mer inkongruent grammatiken 

är, desto större är avståndet [mellan betydelse och lexikalt eller grammatiskt uttryck], och desto 

mer är det som ”händer” i lexikogrammatikens skikt.” (Holmberg & Karlsson 2013:29f) 

Just grammatiska metaforer är intressanta att undersöka när det gäller modalitet eftersom de 

erbjuder ett sätt att antingen betona eller dölja det faktum att man uttrycker sin egen åsikt. 

Halliday framhäver att ”speakers have indefinitely many ways of expressing their opinions – 

or rather, perhaps, of dissimulating the fact that they are expressing their opinions” (Halliday 

2014:689). 



15 

 

Funktionell grammatik kan med fördel användas för kritisk diskursanalys eftersom den utgår 

ifrån att varje utsaga vi formulerar är resultatet av flera beslut som tagits mer eller mindre 

medvetna. En central utgångspunkt är ”[…] att människor när de använder språket gör val i ett 

stort antal system. De flesta val leder vidare till nya val, och varje val bidrar till hur ett yttrande 

konstrueras.” (Holmberg & Karlsson 2013:27) En utsaga och dess betydelse kan alltså belysas 

inför bakgrunden av det som kunde ha sagts men valdes bort. Med Hallidays ord: ”So, when 

we analyse a text, we show the functional organization of its structure; and we show what 

meaningful choices have been made, each one seen in the context of what might have been 

meant but was not.” (Halliday 2014:24) 

Språk förstås alltså som ett system av flera möjliga val men kan anpassas och utvidgas efter 

behov: 

Varje gång språket används måste språkbrukaren förhålla sig till de system som etableras, men 

också ofta konstatera att inget gängse uttryckssätt passar exakt för den betydelse han eller hon vill 

uttrycka. Utifrån det som står till buds kan man då ändra lite, lite (för man måste ju ändå bli 

förstådd), och om det nya uttryckssättet fyller den önskade kommunikativa funktionen har man 

kanske påbörjat en språkförändring. Enligt det här synsättet hänger alltså språket ihop med 

människors uttrycksbehov. (Holmberg & Karlsson 2013:28f) 

Språkets föränderlighet begränsas inte bara till texten utan finns även på en högre nivå, 

nämligen textens diskursiva och slutligen sociala praktik. När andra än de för textens diskursiva 

praktik vanliga diskurser och genrer används för att producera eller konsumera en text, då 

förändras även den sociala praktiken. Förändring börjar alltså i och med att språket förändras. 
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4. Metod 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av en flerdelad analys där jag kombinerar en 

innehållsanalys med en mer djupgående textanalys. Den första metoden har kritiserats på grund 

av sin påstådda objektivitet och jag är medveten om att en kategorisering av artiklarnas innehåll 

nästan alltid innebär en tolkning (jmf. Engström 2008:83). Jag har dock försökt att undvika 

variabler som kräver för mycket tolkning, inte minst på grund av den kompletterande 

textanalysen som erbjuder en mer pålitlig metod. Innehållsanalysen kan ändå tjäna till att 

påpeka och överskådliggöra tendenser i hela materialet som en djupare analys av bara några få 

texter inte kan.  

Textanalysen består av ytterligare två delar, en analys av legitimeringstyper och en 

modalitetsanalys. Forskares expertis och hur den legitimeras undersöks med hjälp av van 

Leeuwens (2008) legitimeringstyper som vidareutvecklas med svensk forskning (Gustafsson 

2009, Rehnberg 2014, Westberg 2016) och med hänsyn till materialet. Holmberg & Karlsson 

(2013) erbjuder en översikt över modalitet i svenska som jag vid behov utvidgar med Halliday 

(2014). Det är främst i jämförelse med andra, icke-vetenskapliga källor som forskarnas 

uttalanden blir intressanta, särskilt medan hänsyn till hur de olika deltagarna använder sig av 

modalitet. 

Innehållsanalys 

Innehållsanalysen ska tjäna till att stödja den efterföljande textanalysen med hänsyn till 

förekomsten av expertkällor. Variablerna kan delas upp i två kategorier: sådana som placerar 

den enskilda artikeln i sitt sammanhang i tidningen och sådana som fångar in presentationen 

och användningen av forskare. Antalet och urvalet av variabler togs fram med Engström (2008) 

och Öhman (2011) som förebild men anpassades till mina forskningsfrågor. 

De variabler som jag anser som mest hjälpsamma för min första forskningsfråga är dem som 

har med legitimitet att göra, å ena sidan den enskilda forskarens legitimitet (beskrivning, 

forskningsområde, personnamn, institut) och å andra sidan legitimitet av just forskning i sig 

(referens till forskningsresultat). För min andra forskningsfråga är antalet vetenskapliga och 

icke-vetenskapliga experter mest intressant. I samspel med dessa variabler kan även texttyp 

eller skribent visa på intressanta sammanhang vad gäller båda forskningsfrågorna. 

Det är främst två variabler som innebär en tolkning av materialet, nämligen ’funktion’ och 

’referens till forskning’. Eftersom båda två är avgörande för indelningen av materialet inför 

analysen anser jag det viktigt att redogöra för hur jag har tänkt. 
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Just variabeln om den vetenskapliga expertisens huvudfunktion kan användas som 

utgångspunkt för att dela in materialet. En av förutsättningar i en innehållsanalys är att 

variabelns kategorier är ömsesidigt uteslutande, vilket inte är fallet vid den här variabeln. 

Vetenskaplig expertis kan mycket väl fylla flera funktioner i en och samma artikel, dock med 

en tydlig huvudfunktion. Jag särskiljer tre funktioner: 

1.  Att förmedla forskning. Denna kategori har sitt ursprung i klassisk 

vetenskapsjournalistik. 

2.  Att kommentera en icke-forskningsrelaterad händelse. Den bredare definitionen av 

vetenskapsjournalistik omfattar denna kategori. 

3.  Att motivera. Forskning/forskare refereras till för att underbygga någons (i 

opinionsmaterial oftast skribentens) åsikt eller tankegång. 

Andra variabeln, ’referens till forskning’, omfattar kategorierna ’ingen’, ’allmän’ och ’spårbar’. 

I en tidigare version försökte jag upprätthålla en tydligare distinktion i ’allmän’, ’delvis spårbar’ 

och ’spårbar’. Materialet visade sig dock omfatta gradvisa skillnader snarare än en helt entydig 

distinktion. För en intresserad och mer kritiskt inställd tidningsläsare gör det skillnad om det 

finns en allmän hänvisning till forskning som ’forskning visar’ eller ’enligt en ny studie’ där 

forskningen ifråga inte är spårbar eller om det finns tillräckligt många uppgifter om studien 

eller författaren för att kunna spåra den. I några fall var det dock snarare något mittemellan: de 

uppgifter som finns tyder på att det handlar sig om en särskild studie, dock är uppgifterna för 

få för att den skulle kunna spåras. Jag menar att kunskap om hur man söka forskning varierar 

mycket bland läsare och har därför valt att bara inkludera sådana artiklar i ’spårbar’ där ingen 

förkunskap krävs och där forskningen ifråga kan spåras genom en enkel sökning på nätet. 

Legitimeringstyper 

De legitimeringstyper som används av van Leeuwen (2008) och i svensk forskning (Gustafsson 

2009, Rehnberg 2014, Westberg 2016) visade sig vara för generella för en mer detaljerad analys 

av expertkällor. Jag ämnar därför utbygga och förfina vissa av van Leeuwens legitimeringstyper 

för att kunna göra materialets bredd rättvisa. Vilka av dessa är alltså relevanta för mitt material? 

Jag menar att det är auktoritetslegitimering, däribland personlig och expertauktoritet, och 

rationalisering, främst vetenskaplig rationalisering. 

Enligt van Leeuwen legitimeras personlig auktoritet utifrån en persons status inom en viss 

institution. Expertens legitimitet skiljer sig i att den beror på expertis snarare än status: 
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This expertise may be stated explicitly, for instance, by mentioning credentials, but if the expert 

is well known in the given context, it may be taken for granted, as in certain types of academic 

discourse which, rather than providing arguments and evidence, quote intellectual megastars, or 

just add their names in parentheses. (van Leeuwen 2008:107) 

Jag anser dock att en sådan expertis medför status och att expertauktoritet därför inte kan hållas 

isär från personlig auktoritet. I det vidare avgör van Leeuwen en skillnad i utsagorna som följer 

de verbala processerna som är typiska för båda typer av legitimeringar. Medan personlig 

auktoritet medför uttryck för hög grad av förpliktelse fungerar expertauktoriteten mest som 

rådgivare med en låg grad av förpliktelse. Även Gustafsson slår ihop personlig och 

expertauktoritet och anser den tvingande modaliteten i bådas utsagor som typisk (Gustafsson 

2009:106f). Enligt Westberg realiseras auktoritetslegitimering på samma sätt som opersonlig 

auktoritet, nämligen i (synvinkel-)omständigheter, som talare i verbala processer eller som 

particip i nominalgrupper (Westberg 2016:205). Modalitet och hur den hänger ihop med 

legitimeringar kommer dock att presenteras utförligare i nästa avsnitt. 

Vad som gäller rationalisering nämner van Leeuwen teoretisk rationalisering, som i sin tur delas 

i erfarenhetsbaserad och vetenskapsbaserad kunskap. Vetenskapsbaserade rationaliseringar 

utgör “‘differentiated bodies of knowledge’ that are developed to legitimate specific 

institutions.” (van Leeuwen 2007:116) Den här legitimeringstypen skiljer sig alltså från 

auktoritetslegitimering i den mån som den är opersonlig och hänvisar till vetenskap och dess 

objektivitet: “In the case of theoretical rationalization, legitimation is grounded […] in whether 

it is founded on some kind of truth, on ‘the way things are’”. (ibid, s.115f) Gustafsson anför 

suntförnuftsauktoritet, dvs. ”hänvisningar till vad sunda förnuftet säger” (Gustafsson 

2009:106f) som en typ av auktoritetslegitimering. Jag menar dock att den är ett slags 

rationalisering – hänvisningar till det sunda förnuftet sker ju utifrån ’hur saker är’. 

Medan van Leeuwen skiljer mellan vetenskapsbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap när det 

gäller rationalisering så väljer Rehnberg att framhäva samma distinktion vad gäller expertis 

(Rehnberg 2014:94). Jag anser att distinktionen i sig är avgörande, inte minst för mitt material, 

men att den borde göras ännu tidigare. Figur 1 visar ett förslag på hur olika kunskapstyper kan 

kategoriseras. I mitt material kan en forskare naturligtvis också yttra sig på grund av sin 

erfarenhetsbaserade kunskap, men genom identifieringen som forskare legitimeras hens 

kunskap som vetenskapsbaserad. 
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Möjliga aspekter som man kan utgå ifrån i kategoriseringen av legitimeringstyper är 

1. skribentens bakgrund. Är skribenten själv forskare? Om en sådan bakgrund nämns ingår 

detta i bedömningen av artikelns legitimitet. 

2. artikelns texttyp. Är artikeln opinionsmaterial? Om artikelns syfte är att påverka läsarens 

åsikter fästs särskild vikt på källorna. 

3. forskarens uppgifter. Här kan det finnas uppgifter om det följande: 

a. Institut. Om forskaren identifieras som tillhörig till ett visst institut bidrar dess 

anseende till legitimeringen. 

b. Titel. Om titeln nämns förutsätter det att forskaren ifråga uttalar sig i just denna 

roll. 

c. Namn. Om forskaren identifieras med personnamnet visar det på att hen tar 

ansvar för sina forskningsresultat och sin åsikt. 

d. Forskningsområde. Ett (för läsaren uppenbarligen) relevant forskningsområde 

kvalificerar forskaren som expert. 

4. vetenskaplig tidskrift. Om en vetenskaplig tidskrift omnämns förutsätter det att den är 

välkänd, vilket i sin tur bekräftar källans legitimitet. 

5. första- eller andrahandscitat. Refererar forskaren till sin egen eller någon annans 

forskning? Ett andrahandscitat har genomgått ett steg till, i den mån som forskningen 

ifråga godkänns även av andra forskare. 

6. forskarens röst. Får forskaren yttra sig/citeras det ur studien eller finns det bara en allmän 

referens? 

Eftersom materialet erbjuder olika typer av artiklar kan det variera vilka aspekter som är de 

mest relevanta och användbara. 

kunskaptyp

vetenskapsbaserad

personlig

opersonlig

erfarenhetsbaserad

privat

professionell

Figur 1. Legitimering av kunskapstyper. Inspirerad av van Leeuwen (2007). 
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Modalitet 

Modalitet är avgörande för hur säkra eller osäkra ens påståenden är. Forskare är i sin natur 

osäkra – i den mån som det vetenskapliga sättet att arbeta förutsätter osäkerhet eller åtminstone 

en viss försiktighet. Forskningsresultat är sällan enkla att generalisera och oftast beroende av 

noggrant utvalda variabler. Journalisterna däremot arbetar på ett annat sätt: visserligen värderas 

objektivitet och faktagranskning även här, men likaså ett vasst och stundom överdrivet språk 

som väcker läsarens intresse. Att undersöka modalitet i just vetenskapsjournalistik, som ju 

resulterar ur ett sådant samarbete, bör därför vara fruktbart. 

Modalitetsanalysen sker i två steg: Först kommer det att undersökas vilka betydelseskalor som 

framträder mest i materialet. Sedan fokuseras det på hur modaliteten realiseras, alltså subjektivt 

eller objektivt och metaforiskt eller kongruent. Tabell 1 erbjuder en översikt över de fyra 

modalitetsskalorna. 

Tabell 1. Översikt över den interpersonella grammatiken för de fyra modalitetsskalorna. (ur Holmberg & Karlsson 2013:70) 

  SANNOLIKHET VANLIGHET FÖRPLIKTELSE VILLIGHET 

Kongruent 

lexikogram-

matik 

modalt verb: Hon lär komma. Hon brukar 

komma. 

Du bör komma. Jag vill 

komma. 

interpersonellt 

satsadverbial: 

Hon kommer 

nog. 

Hon kommer 

ibland. 

 Jag kommer 

gärna. 

både och: Hon lär nog 

komma. 

Hon brukar 

komma ibland. 

Du bör gärna 

komma. 

Jag vill gärna 

komma. 

Metaforisk 

lexikogram-

matik 

subjektiv 

modalitets-

metafor: 

Jag tror att hon 

kommer. 

 Jag önskar att du 

kommer. 

Jag är villig att 

komma. 

objektiv 

modalitets-

metafor: 

Det är troligt att 

hon kommer. 

Det händer att 

hon kommer. 

Det är önskvärt 

att du kommer. 

 

 

Eftersom det rör sig om tidningsartiklar som grundar i utbytet av information förväntar man sig 

mest bedömningar av sannolikhet och vanlighet. Informationsutbyte är även det som styr 

forskaren i alla av hens roller, oavsett om hen kommunicerar sina forskningsresultat eller 

kommenterar en händelse. Modalitetsuttryck för sannolikhet och vanlighet är spännande 

eftersom en hög modalitet uttrycker ännu mindre sannolikhet än en avsaknad av själva 

modaliteten. “The importance of modal features in the grammar of interpersonal exchanges lies 

in an apparent paradox on which the entire system rests – the fact that we only say we are certain 

when we are not.” (Halliday 2014:698) 
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Som legitimerad expertauktoritet kan forskaren dock även uppträda som rådgivare, vilket 

realiseras i mer eller mindre kongruenta uttryck för förpliktelse: 

Med grammatiska metaforer för uppmaning kan alltså graden av förpliktelse varieras. Detta skiljer 

dem från uppmaningssatsen som har ett enda läge för att kräva handling. En annan fördel med 

grammatisk metafor är möjligheten att rikta uppmaningarna till olika personer. 

Uppmaningssatsen saknar ju subjekt och riktar sig direkt till den tilltalade läsaren eller lyssnaren. 

(Holmberg & Karlsson 2013:64) 

Som framgår av J:son Lönn (2005:117) utgör vetenskapliga expertkällor oftast den enda 

kunskapskällan. Med hänsyn till forskarens speciella roll som den ’mest objektiva’ experten 

undersöks det om modalitet realiseras som kongruent eller metaforisk samt om subjektiva eller 

objektiva modalitetsmetaforer är vanligast. 

Grad av modalitet vilar alltid på en bedömning. […] Modalitetsmetaforer, dvs. uttryck för 

modalitet i en extra sats, gör det möjligt att antingen dölja att någon gjort bedömningen eller att 

framhäva det. Modaliteten kan på så sätt antingen bli mer objektivt framställd eller mer subjektivt 

framställd. (Holmberg & Karlsson 2013:69) 

Forskare är vana vid att bedöma både information och händelser, men frågan är om denna 

bedömning sker utifrån forskarens personliga åsikt eller hens vetenskapliga expertis. Det är 

naturligtvis något som bara forskare ifråga kan svara på, men en modalitetsanalys kan 

åtminstone visa hur objektivt en forskare framstår i sina yttranden. 
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5. Material 

I mitt material ingår artiklar ur Dagens Nyheter och Aftonbladet under vecka 9, från februari 

26 till 4 mars 2018. Tidningarna valdes med hänsyn till deras storlek, räckvidd och läsare. 

Tidsperioden valdes eftersom det är en ’vanlig’ vecka utan några större händelser, förutom 

slutet av Olympiska Spelen som rapporterades om i måndagstidningar. En veckas alla dagar 

ingår i materialet för att ta hänsyn till eventuella skillnader i de olika redaktionernas 

publikationer. Materialet omfattar totalt 70 artiklar, varav 48 ur Dagens Nyheter och 22 ur 

Aftonbladet. Det totala antalet sökresultaten var 78 vilket beror på att Mediearkivet räknar en 

kort notis på förstasidan som hänvisar till en eller flera längre artiklar lite längre fram i tidningen 

som självständig artikel. Jag ser en sådan notis dock snarare som ett tillägg till själva artikeln. 

Eftersom innehållet av dessa notiser kan ingå i analysen inkluderas de i sökresultatens urval. 

Dagens Nyheter 48 

Aftonbladet 22 

totalt 70 

Tabell 2. Antal artiklar 

Urval av sökord 

Materialet söktes genom databasen Mediearkivet. Efter några försök med olika sökord och 

kombinationer av dessa kom jag fram till en rad sökord. Sökorden omfattar: *forsk*, 

*vetenskap*, *studie*, *vetar*, *professor*, *institut*, *universit*, *högskol*, *expert*. Med 

dessa sökord hoppas jag kunna fånga in alla artiklar som på något sätt har med forskning och 

vetenskap att göra, där exempelvis en studie refereras till eller en forskare får uttrycka sig i sin 

roll som vetenskaplig expert. 

Sökorden *forsk*, *vetenskap* och *studie* syftar framför allt på sådana artiklar där (nya) 

forskningsresultat presenteras. Det finns stora skillnader i dessa artiklar, från artiklar där ’enligt 

forskning’ anförs som argument utan att forskningen i fråga går att spåra, till artiklar där 

studieresultat förklaras och kontextualiseras för läsaren tillsammans med tydliga referenser till 

forskarna i fråga och även andra vetenskapliga referenser. 

Sökorden *vetar*, *professor*, *expert* och även här *forsk* och *vetenskap* syftar på 

forskare och hur dessa benämns. Dessa forskare kan uppträda i sammanhang med att deras 

forskning presenteras, oftast gäller det dock ett samhällsfenomen eller -händelse som forskaren 

får kommentera eller kontextualisera. Just sökordet *expert* gav en sådan stor mängd träffar 
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att jag valde att specificera sökordet med (*expert* ANDNOT *sport*) för att begränsa 

resultaten. 

Med sökorden *institut*, *universit* och *högskol* ämnar jag få tag på även de forskare som 

exkluderas av de förra sökorden på grund av sin yrkesbeteckning. Det visade sig att långt ifrån 

alla forskare tydligt förknippas med just den beteckning, ’forskare’, särskilt i artiklar där en 

vetenskaplig expert kommenterar ett samhällsfenomen utan att det nödvändigtvis ingår i hens 

forskning. Mer exakta beteckningar som ’lingvist’, ’biolog’ eller ’dialektolog’ är oanvändbara 

just genom deras mångfald. Dessa forskare identifieras emellertid ofta genom sitt institut, vilket 

denna kategori av sökord utnyttjar.  

För att säkerställa att dessa sökord ger ett tillfredsställande resultat lästes en utgåva av 

respektive tidning (måndagsutgåvan 26/2) helt igenom och relevanta artiklar markerades. En 

jämförelse med Mediearkivets sökträffar för just denna dag visade att sökorden är tillräckliga. 

Urval av artiklar 

Jag ville samla in alla artiklar som på något sätt refererar avancerad forskning och dess experter. 

Alla sökträffar lästes igenom och togs med när artikeln visade sig innehåller referenser till 

forskning eller forskare. Några sökresultat innehöll något av sökorden som syftade på något 

annat än det avsedda, exempelvis när det skrevs om elevers studiemiljö eller en pensionerad 

professor som uttalar sig i egenskap av tidningsläsare. När en artikel dök upp bland 

sökresultaten på grund av att själva skribenten beskrivs som forskare eller innehavande av 

någon sorts vetenskaplig expertis utan att själva artikeln innehöll något av sökorden togs den 

inte med. 
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6. Analys 

Analyskapitlet är delat i en kvantitativ analys, en motivering för urvalet av artiklar inför 

närmare analys samt en kvalitativ analys. I den kvantitativa analysen ger jag en överblick över 

innehållsanalysens med hänsyn till forskningsfrågorna viktigaste resultat, som urvalet av 

artiklar baseras på. Den kvalitativa analysen är delad i ytterligare tre delar som också baserar 

sig på den kvantitativa analysen. 

Analysen av de utvalda artiklarna fokuserar först legitimering för att besvara den första 

forskningsfrågans delfrågor: Vilka uppgifter används om en forskare för att legitimera dess 

auktoritet? Hur skiljer sig det från icke-vetenskapliga experter? 

Andra forskningsfrågans delfrågor belysas genom en modalitetsanalys: Hur säkra och objektiva 

framstår forskare i sina bedömningar? Hur skiljer sig det från icke-vetenskapsbaserade 

bedömningar? 

Kvantitativ analys 

Det av innehållsanalysens resultat som ligger till grunds för analyskapitlets struktur är 

fördelningen av den vetenskapliga expertisens funktion (se metodavsnitt om innehållsanalys). 

Figur 2 visar hur dessa funktioner fördelas i materialet. 

 

Figur 2. Den vetenskapliga expertisens funktion 

Kommentarsfunktionen, där forskare kommenterar en icke-forskningsrelaterad händelse, visar 

sig vara den mest använda funktionen, dock med marginell skillnad till motiveringsfunktionen. 

Förmedlingsfunktionen, där syftet är att sprida kunskap, används i drygt en fjärdedel av alla 
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artiklar. Sista funktionen handlar om artiklar där vetenskaplig expertis används för att motivera 

en åsikt eller tankegång. Fördelningen visar att rapporteringen om forskning och forskare är 

ganska balanserad. Framför allt används förmedlingsfunktionen oftare än förväntad utifrån 

tidigare forskning (Albæk 2004, Wien 2014). 

 

Figur 3. Referens till forskning 

Figur 3 visar hur ofta det refereras till forskning i båda tidningar, och hur ofta forskningen ifråga 

går att spåra. Vid tolkning av dessa siffror måste man ta hänsyn till materialets storlek, särskilt 

vad som gäller Aftonbladet med totalt 22 artiklar. Man kan dock urskilja vissa tendenser: För 

det första, att forskning i Aftonbladet sällan går att spåra. För det andra, att vetenskaplig expertis 

i var femte artikel i Dagens Nyheter uppvisar en tydlig referens till forskning. Ändå handlar var 

tredje artikel i Dagens Nyheter som innehåller någon form av vetenskaplig expertis inte explicit 

om vetenskap. 

Hur många vetenskapliga experter behövs då? Figur 4 visar förekomsten av vetenskapliga och 

icke-vetenskapliga experter per artikel. Båda tidningars siffror är sammanlagda i figuren 

eftersom de pekar på samma tendens. 
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Figur 4. Expertkällor 

I hälften av artiklarna förekommer det bara en vetenskaplig expert medan det inte finns några 

vetenskapliga experter i en fjärdedel. Dessa tillfällen överensstämmer oftast med artiklarna med 

en allmän referens till forskning. Sista fjärdedel utgörs av artiklar med fler än två vetenskapliga 

experter. Det exakta antalet varierar mellan två och fyra, där två är vanligast i båda tidningar. 

Antalet icke-vetenskapliga experter gäller fortfarande i relation till artiklar med 

forskningsanknytning. I fyra av fem artiklar kommer ingen icke-vetenskaplig expert till tals 

medan det oftast bara är en enskild icke-vetenskaplig expert i de övriga artiklarna. 

Figur 5 visar tillfällen där vetenskaplig expertis står ensamt. I 42 av totalt 70 artiklar är det en 

eller flera forskare som utgör den enda expertisen, i 29 artiklar får en enda forskare stå ensamt 

som expert. En icke-vetenskaplig expert intar denna position som enda expert vid bara två 

tillfällen. 
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Figur 5. Vetenskapliga experter 

Det totala antalet vetenskapliga experter är 80. 50 av dessa förknippas med varsitt institut 

medan 76 forskare identifieras genom deras namn. Något som inte är särskilt relevant för just 

min studie, men som kan vara intressant i relation till tidigare forskning, är forskningsområden 

som representeras (figur 6).  

 

Figur 6. Forskningsområde 

85 % av artiklarna undertecknades av journalister eller tidningen ifråga medan resten fördelas 

jämnt mellan forskare och andra läsare. 

Urval av artiklar för den kvalitativa analysen 

I urvalet av artiklar följer jag tre ledtrådar, efter den övergripande indelningen i den 

vetenskapliga expertisens funktioner. Första ledtråden är hur tydligt det refereras till forskning. 
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Andra ledtråden är antal experter, såväl vetenskapliga som icke-vetenskapliga, samt relationen 

mellan dessa. Tredje ledtråden handlar om skribentens identitet. Totalt ingår 13 artiklar i 

analysen: fem för förmedlingsfunktionen, fem för kommentarsfunktionen och fyra för 

motiveringsfunktionen. 

För förmedlingsfunktionen använder jag ledtråden om forskningsreferens. I analysen ingår två 

artiklar som kan betecknas som klassisk vetenskapsjournalistik, dock med stor skillnad vad 

gäller referenser till forskning (13 000 000 grenar ger svar om våra gener respektive Vita mäns 

fördel försvinner när ledarskapet sker på distans). En läsarinsänd text tjänar till att tydliggöra 

några typiska drag för vetenskapsjournalistiken (Vetenskaplig förklaring). En artikel visar hur 

forskning kan påverka läsarens vardag medan forskaren fungerar som rådgivare (Lev längre – 

med rätt livsstil). En sista, längre artikel visar hur flera forskare använder sig av sin kunskap 

om forskning för att redogöra för något som man kan kallar för ett vetenskapligt problem utan 

direkt relevans för läsaren (Så skulle världen se ut om kvinnor styrde).  

För kommentarsfunktionen ligger det däremot närmast till hands att följa ledtråden om experter. 

Artiklarna som ingår i analysen innehåller en forskare som enda expert (Vill ändra lagen - och 

sitta livet ut), en vetenskaplig expert bredvid flera icke-vetenskapliga experter (Mystiska platser 

som nästan ingen känner till och Trots storköpen – fordonsjätten avvaktar med styrelseposter) 

respektive flera vetenskapliga experter (Putins nya vapen bakom strålning). I en femte artikel 

uppträder forskaren ifråga inte bara som expert utan även som en person involverad i händelsen 

(Calmfors ekonomiska råd ratas av näringslivet). 

För sista funktionen, att motivera, utgår jag från artiklarnas skribenter. Här är en artikel skriven 

av en forskare som använder forskning som argument (Beskatta resereklam – den får oss att 

tro att vi blir lyckliga av att flyga). I tre andra artiklar är det tidningen själv, en 

vetenskapsjournalist respektive en politiker som står bakom texten (Han sabbar Annie Lööfs 

nya miljöpolitik, Insekterna är livsviktiga för oss respektive "Vi vill utöka vårdpersonalen med 

14 000 personer till 2022"). 

Varje artikel kännetecknas med en siffra som härstammar från innehållsanalysen. 

Kvalitativ analys 

Att förmedla 

Aftonbladets 13 000 000 grenar ger svar om våra gener är ett exempel på klassisk 

vetenskapsjournalistik.  
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(70.1)  Forskare har pusslat ihop världens största släktträd 

(70.2)  Detta faktum har forskare vid Columbia University tagit fasta på då de skapat ett släktträd som 

borde platsas i Guinness rekordbok. 

(70.3)  6000 mindre släktträd, som i genomsnitt sträcker sig elva generationer, har med hjälp av 

tålmodigt arbete fogats samman. Resultatet har presenterats i form av en karta i den 

prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Science. 

(70.4)  Släktträdet, som framför allt innehåller människor med rötter i USA och Europa, visar bland 

annat att gener betyder mycket mindre för den förväntade livslängden än vad forskare tidigare 

trott. Resultatet av bland annat skandinaviska tvillingstudier har givit vid handen att vår 

arvsmassa påverkar livslängden till cirka 25 procent. Den nya forskningen tyder på att den 

siffran bara ska vara 16 procent. 

De för den rapporterade studien ansvariga forskarna identifieras genom sitt institut, i (70.2), 

medan studien i (70.3) kännetecknas av att ha publicerats i ’den prestigefyllda vetenskapliga 

tidskriften Science’. Modalitet används inte. Både fokus på forskningsresultat och avsaknad av 

modalitet pekar på att artikeln är klassisk vetenskapsjournalistik. I (70.4) refereras det även till 

tidigare forskning, ’resultatet av bland annat skandinaviska tvillingstudier’. Dessa studier går, 

precis som den rapporterade studien, inte att spåra, men att det rör sig om just skandinaviska 

studier placerar nyheten lite närmare till läsaren. 

Dagens Nyheters motstycke till Aftonbladets vetenskapsjournalistik utgörs av Vita mäns fördel 

försvinner när ledarskapet sker på distans. 

(57.1)  – Det är vad du gör som räknas, förklarar Lena Zander, professor på företagsekonomiska 

institutionen vid Uppsala universitet. 

(57.2)  Bläcket har inte hunnit torka på “A study of incoming leaders status characteristics and effective 

global team leadership”. Men Lena Zander, som under många år forskat kring ledarskap, ser 

ändå att de preliminära resultaten är så pass tillförlitliga att DN får ta del av dem. Rapporten 

kommer inte att vara helt klar förrän närmare sommaren. 

(57.3)  Det finns ett samband mellan hur ledaren arbetar med ledarskapet, hur tillfredsställda 

gruppmedlemmarna är med ledaren, hur nöjda alla är med teamet och med kommunikationen. 

Däremot ser vi inget samband mellan kön och hur väl de lyckas med grupperna, förklarar Lena 

Zander. 

(57.4)  ”A study of incoming leaders status characteristics and effective global team leadership” ingår 

i ett globalt forskningssamarbete mellan Audra Mockaitis på Monash-universitetet i Australien, 

Peter Zettning på Åbo universitet, Stephan Gerschewski på Hanuk-universitetet i Sydkorea och 

leds av Lena Zander på Uppsala universitet. 

(57.5)  Tidigare forskning från bland annat Stephen Sauer (2008 och 2011) visar att människor ger nya 

gruppledare olika status beroende på kön, hur de ser ut och vilken utbildning de har. De chefer 

som anses ha låg status får svårare i sitt chefskap. Tidigare genusforskning (av bland andra 

Kristyn A Scott och Douglas J Brown, 2006) visar att kvinnliga chefer uppfattas i första hand 

som kvinnor, i andra hand som chefer. Inget av detta uppstod vid virtuellt ledarskap. 

Som forskare identifieras en studieledare med namn, titel, forskningsområde och institut i (57.1) 

samt flera medförfattare i (57.3) med varsitt namn och institut. Studieledaren benämns även 

med tillägget ’som under många år forskat kring ledarskap’, i (57.2). I (57.5) refereras det till 

tidigare forskning, med namn och årtal. Studien presenteras i (57.2) med fullständig titel. 
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Även här saknas modalitet nästan fullständigt, förutom i (57.2), där en subjektiv 

modalitetsmetafor används: ’Lena Zander, som under många år forskat kring ledarskap, ser 

ändå att …’. 

I likhet med den föregående artikeln ligger fokus på forskningsresultaten, som det ägnas mest 

utrymme åt. Skillnaden är dock att de förklaras av forskaren, som i (57.3). Uppgifterna om alla 

ansvariga forskare och hänvisningarna till tidigare forskning är tydliga, vilket bidrar till 

resultatens legitimitet. I (57.2) betonas det att studien inte är klar vid tidpunkten av artikelns 

publicering, något som inte skulle förväntas utifrån tidigare forskning där 

vetenskapsjournalister intervjuades (t.ex. J:son Lönn 2005). 

Vetenskaplig förklaring är en läsarinsänd text som publicerades på Dagens Nyheters Namn och 

nytt. Den är en nyhet om påhittade forskningsresultat på tre meningar och efterliknar klassisk 

vetenskapsjournalistik. 

(30.1)  Forskare vid Melleruds universitet har avslöjat hemligheten bakom de norska framgångarna i 

pågående OS. De beror, enligt rapporten, på att norrmännen har en mer avslappnad syn på det 

hela. Där andra länder ser det som tävlingar på blodigt allvar kallar norrmännen det hela för 

Olympiska Lekar, OL. 

I (30.1) presenteras forskarna med institut samt att en rapport refereras till. Trots textens 

begränsade längd finns det likheter med Aftonbladets klassiska vetenskapsjournalistik, 13 000 

000 grenar ger svar om våra gener. Först identifieras forskare på samma sätt, genom institutet, 

sedan fokuseras en rapport eller studie och dess resultat utan tydliga referenser. Exemplet pekar 

på att läsaren har förstått vilka uppgifter som behövs i vetenskapsjournalistiken. 

Lev längre – med rätt livsstil är en artikel publicerad i Aftonbladet som är upplagd som intervju. 

Den omfattar en expert som fungerar som medicinisk rådgivare. 

(19.1)  Peter M Nilsson är professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet samt 

överläkare vid Skåne universitetssjukhus i Malmö. 

(19.2)  Han svarar på frågor om hjärtkärlhälsa och ger sina bästa råd för hur du ska kunna genomföra 

betydelsefulla livsstilsförändringar. 

(19.3)  Man brukar beräkna den totala risken och inte bara titta på en enskild faktor. 

(19.4)  Vad bör man tänka på vid övervikt? – Man ska försöka vara viktstabil i medelåldern. Man bör 

motionera, även om det inte ändrar vikten i sig så mycket. 

(19.5)  Om jag röker men har svårt att sluta, vad gör jag? – Be om hjälp på en vårdcentral, om du inte 

klarar av att sluta med receptfria nikotinläkemedel. 

(19.6)  - Då måste man acceptera detta med riskminskning, det är min åsikt. 

(19.7)  Svensk forskning visar enligt Peter M Nilsson att snus inte kan leda till hjärtkärlsjukdom, men 

att de som haft en hjärtinfarkt och snusar har en viss ökad risk för en ny hjärtinfarkt. 

(19.8)  Om jag misslyckas sluta röka är det alltså mindre skadligt att övergå till snus eller e-cigaretter? 

– Ja, personligen anser jag att både e-cigaretter och snus kan prövas för storrökare som har svårt 

att minska eller sluta. Modern forskning stödjer detta. 
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(19.9)  Skyddar alkohol mot hjärtkärlsjukdom? – Moderna studier visar att alkohol inte har någon 

skyddseffekt alls för hjärtkärlsystemet baserat på genetiska studier, men en mindre konsumtion 

hänger samtidigt ihop med kostmönster, som medelhavskost. 

I (19.1) presenteras den vetenskapliga experten genom många uppgifter såsom namn, titel, 

forskningsområde, två institut och även yrke. Det förklaras i (19.2) att experten ’ger sina bästa 

råd för hur du ska kunna genomföra betydelsefulla livsstilsförändringar’. Dessa råd legitimeras 

först genom uppgifterna i (19.1), men även igenom hela artikeln. Detta sker på två sätt: antingen 

genom expertens personliga åsikt som i (19.6: ’det är min åsikt’) eller genom en referens till 

forskning som i (19.9: ’moderna studier visar’). I några fall, som i (19.8), förekommer en 

blandning av legitimeringssätt, där både personlig åsikt (’personligen anser jag’) och 

vetenskapligt stöd (’modern forskning’) finns med. Tydligast blir expertens roll i (19.7), 

’svensk forskning visar enligt Peter M Nilsson’, där han fungerar som forskningsförmedlare. 

Man kan utgå från att expertens personliga åsikt grundar i dess kunskap och forskningen och 

därmed snarare kan betecknas som hans professionella åsikt, men den betonas ändå vara 

personlig såväl som vetenskaplig. 

Hur formuleras alltså dessa mediciniska råd? Vad gäller tilltal är det journalistens frågor som 

styr hur läsaren tilltalas även i expertens svar. Som i (19.4) formuleras frågan oftast opersonligt, 

’Vad bör man tänka på vid övervikt?’, och experten använder samma pronomen i sitt svar. I de 

enskilda råden realiseras olika grader av förpliktelse från låg modalitet i (19.8) (’både e-

cigaretter och snus kan prövas’) till medelhög och hög modalitet i (19.4) (’man bör motionera’ 

respektive ’man ska försöka vara viktstabil’). I ett fall, (19.5), används även en uppmaningssats 

utan modalitet, ’be om hjälp’. Att uppmaningen realiseras på detta sätt kan bero på att 

journalisten formulerar sin fråga personligt: ’om jag röker men har svårt att sluta, vad gör jag?’. 

Däremot används en låg grad av modalitet samt ett opersonligt tilltal i (19.8) trots att den 

inledande frågan formuleras på ett liknande, personligt sätt som i (19.5). Experten varierar alltså 

tilltal och grad av förpliktelse för olika råd. När han dock redogör för forskningsresultat används 

nästan ingen modalitet. 

En annan av Aftonbladets artiklar är Så skulle världen se ut om kvinnor styrde, där flera forskare 

redogör för forskning inom ett visst tvärvetenskapligt ämne. 

(9.1)  Vi lät fyra av landets ledande forskare reda ut den omdebatterade frågan. 

(9.2)  Långt ifrån alla som forskat i ämnet är övertygade om att en kvinnligt styrd värld skulle vara 

annorlunda – över huvud taget: - En poäng som ofta görs är att kulturen helt skulle förändras 

med kvinnor vid makten, eftersom man anser att män och kvinnor är fundamentalt annorlunda 

och funtade på olika vis. Men det behöver inte vara så – det kan vara så att kvinnor som kommer 

till en maktposition tar med sig mer av en inlärd kultur än av sin egen biologi, säger historikern 
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Yvonne Hirdman, professor emeritus på Stockholms universitet och den som lanserade ordet 

”genus” i det svenska språket. 

(9.3)  Professor Yvonne Hirdman tror inte att kvinnliga presidenter automatiskt skulle leda till en 

storpolitisk förändring: - Jag tror inte att Hillary Clinton skulle ha varit annorlunda än Barack 

Obama eller Bill Clinton eller någon annan. Det är klart att kvinnor och män är lika goda 

kålsupare, säger hon. 

(9.4)  Enligt Anna Wahl, professor på Kungliga tekniska högskolan, rådet det olika meningar inom 

forskarvärlden om att kvinnor rent biologiskt kan anses vara ”godare” än män: - Det där är en 

het potatis där folk tycker olika. Det finns en risk med den typen av resonemang, att man låser 

in sig i en bild att att [sic!] kvinnan är bättre av naturen. Inte minst feministiska forskare har 

varit kritiska till att man tillskriver kön så stor betydelse, menar Anna Wahl. 

(9.5)  Forskning kan möjligen ge en fingervisning. – Det har forskats en hel del på hur politiken har 

förändrats sedan kvinnliga politiker har vuxit i antal sedan 1970-talet och framåt, inte minst i de 

nordiska länderna, säger Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. 

(9.6)  – Det forskningen visar ganska entydigt är att sånt som skiljer män och kvinnor åt i vardagen 

också avspeglar sig i den politik som förespråkas. Kvinnor är intresserade av att lösa konflikter 

mellan yrkes- och familjeliv, de jobbar för kommunal barnomsorg och de driver 

jämställdhetsfrågor. Det finns också viss forskning som tyder på att barnadödligheten minskar 

när kvinnor är i maktposition eller har större inflytande. 

(9.7)  Miljöforskaren och professorn Arne Jernelöv har skrivit boken ”Amazonia – den framtida värld 

där kvinnor styr”. – Om man gör preferensundersökningar och tittar på vad kvinnor spenderar 

sina pengar på – och vad de tycker att samhället ska spendera sina pengar på – så visar det på 

en systematisk skillnad mellan män och kvinnor, säger han. 

(9.8)  Hypoteser och teorier är än så länge allt vi har. Och kanske får vi aldrig veta hur en kvinnligt 

styrd värld skulle se ut i praktiken: 

I ingressen, (9.1), introduceras forskarna som ’fyra av landets ledande forskare’, varav de tre 

kvinnliga forskarna finns med på bild. Den första forskaren identifieras med namn, titel, 

forskningsområde, institut och tillägget ’den son lanserade ordet ”genus” i det svenska språket’, 

(9.2). Andra forskaren beskrivs i (9.4) med namn, titel och institut, medan tredje forskaren 

presenteras med samma uppgifter samt forskningsområde i (9.5). Att det saknas uppgifter om 

den andra forskarens forskningsområde skulle kanske inte spela roll om hon vore den enda 

experten i artikeln. Den direkta jämförelsen med tre andra experter vars forskningsområden 

nämns kan dock få läsaren att undra om expertens forskningsområde faktiskt är relevant för den 

diskuterade frågan. Den sista, manliga forskaren, som också är den enda utan bild, identifieras 

med namn, titel, forskningsområde och en publikation. 

Samtliga forskare är noga med att påstå att det råder olika meningar om ämnet, dock används 

det mycket lite modalitet. Undantaget till detta är den första experten. I (9.3) realiseras både en 

subjektiv och en objektiv modalitetsmetafor (’jag tror att’ respektive ’det är klart att’). Den 

subjektiva modalitetsmetaforen utgör även det enda tillfället i artikeln där en forskare använder 

sig av det personliga ’jag’ och därmed formulerar en utsaga med sig själv som utgångspunkt. 

Oftast är det forskning och kunskap om denna som får stå för bedömningarna: ’man (som 

forskare)’, ’vi (som forskar omkring det här)’, ’viss forskning’. 
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Hur besvaras alltså frågan som indirekt ställs i rubriken, ’hur skulle världen se ut om kvinnor 

styrde’? De första två forskare grundar sina bedömningar i forskning om kvinnors och mäns 

biologi och menar att världen inte skulle se ut annorlunda. De sista två experter redogör däremot 

för forskning om politik och nämner några aspekter som skulle prioriteras annorlunda av 

kvinnliga politiker. Inte ens journalisten ger ett tydligt svar på frågan. Journalistens röst, som 

framträder i första meningen i (9.5), uttrycker mycket modalitet, genom både modalverbet ’kan’ 

och den interpersonella satsadverbialen ’möjligen’. Samma låga sannolikhet realiseras i 

journalistens bedömning i (9.8), ’kanske får vi aldrig veta’. 

Sammanfattning förmedlingsfunktion 

De första två exemplen, 13 000 000 grenar ger svar om våra gener respektive Vita mäns fördel 

försvinner när ledarskapet sker på distans, visar att det fortfarande finns klassisk 

vetenskapsjournalistik i svensk dagspress. Aftonbladets exempel, 13 000 000 grenar ger svar 

om våra gener, pekar på att forskningsresultat, som utgör nyhetsvärdet, fokuseras mest, medan 

deras ursprung blir tämligen oklart. Som enda legitimeringsuppgift anges institutet och 

benämningen ’forskare’. Den läsarinsända texten Vetenskaplig förklaring i Dagens Nyheter 

tyder på att läsaren har förstått vetenskapsjournalistik fungerar och vilka uppgifter som behövs 

för att efterlikna genren. Dagens Nyheters vetenskapsjournalistik i andra exemplet, Vita mäns 

fördel försvinner när ledarskapet sker på distans, innehåller däremot fler uppgifter, bland annat 

även tydliga hänvisningar till tidigare forskning samt att den ansvariga forskaren själv får 

presentera sina resultat, vilket ökar trovärdigheten. 

De två sista exemplen kan betraktas som forskningsförmedling i vidare mening där det snarare 

handlar om en forskningsöversikt än förmedling av enskilda studiers resultat. I fallet av Lev 

längre – med rätt livsstil använder experten sig av sin professionella kunskap och flera studier 

för att ge medicinska råd med stor relevans för läsaren. Studierna ifråga förblir däremot 

otydliga. Sista exemplet, Så skulle världen se ut om kvinnor styrde, erbjuder återigen en 

forskningsöversikt av fyra forskare. Resultaten har ingen direkt relevans för läsaren men kan 

tjäna som intressant läsning. 

Vad är alltså skillnaden mellan dessa två typer av forskningsförmedling, å ena sidan förmedling 

av enskilda studiers resultat, å andra sidan forskningsöversikter över ett ämne? Den första typen 

behöver bara få legitimeringsuppgifter. Uppgifter om institut och benämningen av aktörer som 

’forskare’ är tillräckliga. Andra typen kräver fler uppgifter om experten, dock inte om 

forskningen som redogörs för. Det används objektiva modalitetsmetaforer som döljer 

bedömningens ursprung. I fallet av subjektiva modalitetsmetaforer utgörs subjektet oftast av 
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antingen forskarkollektivet eller experten i sin professionella roll. I den här typen av 

forskningsförmedling används även mer modalitet än i klassisk vetenskapsjournalistisk, oftast 

för att kunna avväga mellan de olika refererade studierna. 

Att kommentera 

Första exemplet är en artikel publicerad i Aftonbladet som baseras på en nyhet av den franska 

nyhetsbyrån AFP. 

(13.1)  - Jag tror att han kommer vara härskare på livstid och bli 2000-talets Mao Zedong, säger Willy 

Lam, professor i politik vid Chinese university of Hongkong, till AFP. 

Forskaren presenteras med namn, titel, forskningsområde och institut. Det används en subjektiv 

modalitetsmetafor ’jag tror att’ som betonar att det är forskarens personliga bedömning. En 

förkortad version av hans kommentar, som dock fortfarande innehåller den subjektiva 

modalitetsmetaforen, står redan i ingressen. Forskaren är den enda experten i artikeln, som i 

övrigt är ganska kort. 

Mystiska platser som nästan ingen känner till publicerades i Aftonbladet och innehåller en 

vetenskaplig expert som kommenterar ett naturfenomen. Andra, möjligtvis icke-vetenskapliga 

experter får bara minimalt utrymme. 

(46.1)  John England, professor emeritus i geologi och expert på Kanadas polartrakter säger till CBC 

News att den vetenskapliga benämningen för formationer som stenbyxan är ”sjöbåge”. 

(46.2)  England befarar att stenbyxan kan kollapsa och försvinna inom några decennier. 

(46.3)  Andra experter som CBC News pratat med tror att den kan stå kvar i tusentals år. 

I (46.1) legitimeras forskaren inledningsvis genom namn, titel, och forskningsområde. Ett 

tillägg presenterar honom även som ’expert på Kanadas polartrakter’, som kan uppfattas som 

både en översättning av ’professor emeritus i geologi’ och en specificering av 

forskningsområdet. Det är uppmärksammansvärt att källan till artikeln är ett kanadensiskt tv-

bolag. Förutom forskaren ingick även andra experter som kommentatorer, dock behandlas de 

på ett underordnat sätt. I (46.3) introduceras de som ’andra experter som CBC News pratat med’ 

utan en närmare förklaring av denna expertroll och kunskapen därbakom. Forskaren framstår 

alltså som mycket mer trovärdig. 

Både forskaren och de andra experterna bedömer sannolikheten av en händelse. I (46.2) 

används en subjektiv modalitetsmetafor (’England befarar att’) där forskaren framhävs som 

bedömaren, samtidigt som modaliteten även realiseras kongruent (’stenbyxan kan kollapsa’). 

Exakt samma sak återfinns i de andra experternas bedömning i (46.3): ’Andra experter […] tror 

att’ (metaforisk, subjektiv) ’den kan stå kvar’ (kongruent). Det är positioneringen av forskaren 
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som första expert och utrymmet som ägnas åt honom, både vad gäller hans presentation och 

uttalanden, som låter forskaren framstår som den mest trovärdiga experten. 

Artikeln Trots storköpen – fordonsjätten avvaktar med styrelseposter som publicerades i 

Dagens Nyheter är ett exempel på hur vetenskaplig expertis kan utgöra en typ av expertis bland 

andra. Artikeln är även en av fyra artiklar där experter ifråga omnämns på tidningens första 

sida. 

(17.1)  Fordonsforskaren Martin Sköld, vid Handelshögskolan i Stockholm, tycker att petningen av 

Samuelsson är negativ för Volvo. 

(17.2)    Martin Sköld tror att huvudskälet till Geelys aktieköp är att man vill in i branschens lyxsegment. 

(17.3)  På papperet kan den tyckas logisk, men jag ser den mer som ett politiskt spel. Man tappar en 

väldigt kompetent person, säger han. 

(17.4)  - Det är mycket möjligt att de inte vill tränga sig in i styrelserummen, som Cevian försökte på 

sin tid. 

(17.5)  En person med insyn säger dock att Geely inte tänker kräva styrelseposter i fordonsföretagen. 

(17.6)  Personen framhåller att Geely vill att Daimler och Volvo fortsätter som oberoende företag som 

konkurrerar med varandra och att aktieköpen kan ses som att Geely sprider riskerna. 

(17.7)  Men enligt Maria Ulfvensjö Baltatzis, konkurrensråd på Konkurrensverket, strider inte de 

senaste dagarnas händelser mot EU:s regler om företagskoncentration. 

(17.8)  - Även om de är störst kan det finnas tillräckligt många andra som kan rösta på andra sätt, säger 

Maria Ulfvensjö Baltatzis. 

Av totalt tre experter är forskaren den första som nämns, i (17.1). Han presenteras med namn, 

institut och beskrivningen ’fordonsforskare’. Andra experten kommer in i (17.5), ’en person 

med insyn’ som inte vill bli nämnd. Inom artikeln refereras denna expert till genom ’hen’, 

’enligt källan’ och ’personen’. Den sista experten däremot presenteras i (17.7), återigen med 

namn, yrkestitel och institut.  

Modaliteten i forskarens kommentarer varierar beroende på om han citeras direkt eller indirekt. 

Vid indirekta citat som i (17.2) uppstår subjektiva modalitsmetaforer medan (17.4) uppvisar en 

objektiv bedömning av sannolikhet, ’det är mycket möjligt’. Den kongruenta modaliteten i 

(17.3), ’på papperet kan den tyckas logisk’, visar att det finns tolkningsalternativ för händelsen, 

men med ’jag ser den mer som ett politiskt spel’ betonar forskaren att det är en personlig 

bedömning han företar. Den andra, anonyma experten däremot framstår som säkrare i sina 

påståenden eftersom hen ’säger’ och ’framhåller’ snarare än ’tycker’ och ’tror’. Kongruent 

modalitet realiseras i (17.6), ’aktieköpen kan ses’. Sista experten kommenterar en annan aspekt 

och kan därmed inte ingå i en direkt jämförelse. Hon använder dock kongruent modalitet vid 

två tillfällen i (17.8). 

Som i det föregående exemplet ägnas mest utrymme åt forskaren som också placeras först. 

Andra experten belyser händelsen från ett annat perspektiv, nämligen inifrån, och i stort sett 

bara bekräftar forskarens bedömningar. Forskaren får visa en viss osäkerhet i sina bedömningar 
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i jämförelse med den anonyma experten eftersom den sistnämndas legitimitet är tvivelaktig, 

vilket inte är fallet för forskaren. 

I ett annat exempel ur Aftonbladet, Putins nya vapen bakom strålning, kommenterar två 

forskare en händelse utifrån sin expertkunskap. Den första experten presenteras i (69.1) genom 

namn, nationalitet och forskningsområde. Hans uttalande citeras dock indirekt samt i andra 

hand eftersom det härstammar från en artikel i en norsk tidskrift. Den andra experten i (69.2) 

namnges inte eftersom hen ’inte vill citeras med namn’, vilket är ovanligt genom hela materialet 

– antingen benämns forskaren eller inte, men det brukar inte finnas uppgifter om varför det ena 

eller det andra görs. Även om man tar hänsyn till kontexten – att artikeln rör ett sådant känsligt 

ämne som Ryssland och kärnvapen – på sådant sätt uppmärksammas forskaren mer än vanligt, 

vilket kan leda till att dess expertkunskap ifrågasätts. Omständigheten ’med expertis på 

kärnsprängningar’ finns därför till för att säkerställa forskarens legitimitet. Med (69.3) erbjuds 

även ett direkt citat. I jämförelsen med det återanvända citatet av den första experten framstår 

den andra forskaren som mer trovärdig. Även attributet ’svensk’ fungerar som avgränsning mot 

den norske forskaren. 

(69.1)  I artikeln säger den norske kärnfysikern Nils Bøhmer att Rysslands reaktordrivna missiler kan 

ha orsakat vissa radioaktiva utsläpp och hänvisar till liknande tester som USA gjorde på 1950-

talet men aldrig satte i verket. 

(69.2)  En svensk forskare med expertis på kärnsprängningar, som inte vill citeras med namn, menar 

dock att det finns en rad frågetecken kring teorin. 

(69.3)  – Ryssarna har ju en historia av att driva det ena och det andra med reaktorer men det är knappast 

troligt att den här påstådda missilen hänger ihop med de här isotoperna som uppmätts. 

Men vad kan sägas om modalitet i forskarnas uttalanden? Den norske forskaren använder 

modalverbet ’kan’ i (69.1) som signalerar en låg sannolikhet. Att en sådan modalitetsmarkör 

inte uttrycker den låga sannolikheten tillräckligt blir tydligt genom behovet av en expert till. 

Den objektiva modalitetsmetaforen ’det är knappast troligt att…’ i (69.3) som formuleras av 

den svenska forskaren uttrycker en hög negerad sannolikhet. Att den svenska forskaren inte 

anser hela händelsen för särskilt trovärdig märks även genom ordvalet i (69.3): ’Ryssarna har 

ju en historia av att driva det ena och det andra med reaktorer men det är knappast troligt att 

den här påstådda missilen hänger ihop med de här isotoperna som uppmätts.’ (min markering).  

Nyhetsartikeln Calmfors ekonomiska råd ratas av näringslivet publicerades i DN och innehåller 

kommentarer av en forskare som är involverad i händelsen.  

(24.1)  Tråkigt, men inte överraskande, menar rådets ordförande professor Lars Calmfors. 

(24.2)  – Rådet, som består av fyra nationalekonomer med akademisk bakgrund, har kunnat arbeta helt 

oberoende – precis som avsikten var. 
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(24.3)  Men vi kunde inte hålla tyst med vår uppfattning. Det är nödvändigt att öppet kunna diskutera 

hur man i framtiden ska kunna åstadkomma förändringar i relativa löner, exempelvis för att 

offentliga sektorn ska få lättare att rekrytera till välfärdssektorn. 

(24.4)  Nedläggningen, som nu har beslutats av Svenskt Näringsliv, är det pris som man såsom 

oberoende forskare får vara beredd att betala. 

(24.5)  Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson ser däremot beslutet som helt odramatiskt. 

(24.6)  Han försäkrar att arbetsgivarsidan hela tiden har varit införstådd med att oberoende forskare kan 

komma till slutsatser man själv inte delar. 

I ingressen, med (24.1) som andra meningen, introduceras forskaren ifråga som ’rådets 

ordförande professor Lars Calmfors’ och är den första personen som kommenterar händelsen. 

I det vidare upplyser han om rådets sammansättning där medlemmarna beskrivs med 

omständigheten ’med akademisk bakgrund’ i (24.2). I (24.4) benämns forskare med attributet 

’oberoende’, vilket återfinns även i (24.5), där formuleringen tillskrivs en icke-vetenskaplig 

expert. Den icke-vetenskapliga experten presenteras i (24.5) genom namn, yrkesroll och 

institut. 

Kommentaren i (24.3) innehåller hög negerad förpliktelse i den kongruenta ’vi kunde inte hålla 

tyst’ och en objektiv modalitetsmetafor ’det är nödvändigt att’ som också handlar om 

förpliktelse. En sådan realisering av förpliktelse baserar sig på uppfattningen av forskare som 

oberoende. I artikeln framhävs forskarnas oberoende stadigt, från att betona att forskarna ’har 

kunnat arbeta helt oberoende’ i (24.2) till ’det pris som man såsom oberoende forskare får vara 

beredd att betala i (24.4) och ’att oberoende forskare kan komma till slutsatser man själv inte 

delar’ i (24.6). Varje utsaga tillskrivs dock en annan person. (24.2) yttras av forskaren, (24.4) 

framstår som objektiv beskrivning genom journalistens röst och (24.6) formuleras av den icke-

vetenskapliga experten. Att forskare är och arbetar oberoende ifrågasätts alltså inte alls. 

Sammanfattning kommentarsfunktion 

Dessa fem artiklar visar den variation som finns inom kommentarsfunktionen. De första tre 

artiklar, Vill ändra lagen - och sitta livet ut, Mystiska platser som nästan ingen känner till och 

Trots storköpen – fordonsjätten avvaktar med styrelseposter, har gemensamt att det bara finns 

en vetenskaplig expert som kommentator. Första exemplet innehåller en betonad subjektiv 

bedömning som dock anses vara tillräcklig för den korta artikeln. I andra exemplet prioriteras 

den vetenskapliga experten högst upp, medan andra experter bara nämns i förbigående. Det 

saknas även vidare uppgifter om dessa experters kunskap, som likaväl kan vara 

vetenskapsbaserad. I tredje exemplet utgör forskaren en expert bland andra och prioriteras inte 

lika klart som i föregående exempel, dock intar han en viss särställning. 
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Fjärde exemplet, Putins nya vapen bakom strålning, visar hur två vetenskapliga experter 

konkurrerar med varandra. Båda forskare tillskrivs ha expertis i ämnet, men den andra forskaren 

verkar mer trovärdig just genom att hen beskrivs som svensk och citeras direkt. 

Femte och sista exemplet, Calmfors ekonomiska råd ratas av näringslivet, innehåller en 

forskare som är involverad i den rapporterade händelsen. Forskarens kommentarer utgör 

därmed inte bara ett tillägg till händelsen, som i de övriga exemplen, utan är centrala för 

artikeln. Dessa kommentarer baseras på både forskarens profession och dess roll som just 

forskare. 

Att motivera 

Debattartikeln Beskatta resereklam – den får oss att tro att vi blir lyckliga av att flyga 

publicerades i Dagens Nyheters Skriv i DN och är således insänd av en läsare. I artikeln finns 

det fyra konkreta tillfällen där forskning refereras till. 

(31.1)  Som konsumtionsforskare hävdar jag att skam inte är en väg mot minskad konsumtion eftersom 

vårt flygande till sol, shopping och äventyr har kommit att bli en normal del av våra liv, skapat 

av reklam med lyckliga människor på semester i kombination med låga priser. 

(31.2)  Tyvärr ser våra politiker, och inte heller många forskare engagerade i flygdebatten, reklamens 

kraft utan stirrar sig blinda på priset på flygresor. 

(31.3)  Forskning om konsumtion visar att reklamens makt över våra liv är oerhört stark. 

(31.4)  (undertecknad) Cecilia Soler, forskare i hållbar konsumtion vid Handelshögskolan, Göteborg 

Sidvinjetten, rubriken i form av en uppmaning och skribentens uppgifter både bekräftar att 

artikeln uttrycker en personlig åsikt, vilket gör att större vikt än vanligt läggs vid just 

skribentens person. I (31.4) anger skribenten själv sina uppgifter (namn, forskningsområde, 

institut). Genom att identifiera sig som forskare legitimerar skribenten sin debattartikel och 

positionerar sig som expertauktoritet. Att skribenten själv är forskare måste alltså tas hänsyn 

till även i analysen av de andra tillfällen i texten där forskning refereras till. Man kan dock inte 

utgå från att den vanliga läsarten av artiklar innebär att man börjar med skribentens uppgifter. 

Ändå inför redan (31.1), som är andra meningen i artikeln, skribentens expertauktoritet och 

legitimerar därmed det efterföljande påståendet. I (31.2) kritiserar skribenten även andra 

forskare, vilket knappast skulle vara trovärdigt om hon inte själv vore forskare. Formuleringen 

är dock för generell för att kunna utläsa vilka forskarkollegor som avses. I artikelns tredje 

tillfället, (31.3), används ännu en allmän hänvisning till ”forskning som visar”. Visserligen 

saknas konkreta referenser till forskningen ifråga, men forskningsområdet som är skribentens 

eget och den redan etablerade expertauktoriteten bidrar till ett intryck av trovärdighet. 
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I både (31.1) och (31.3) används inkongruent modalitet som framhäver vem som ’hävdar’ eller 

’visar’ något, nämligen ’jag som konsumtionsforskare’ och ’forskning om konsumtion’. Trots 

att ’jag som konsumtionsforskare’ är en subjektiv modalitetsmetafor är det i egenskap av 

forskare som bedömnings görs. För båda modalitetsmetaforer gäller det alltså att bedömningen 

av de följande påståenden görs utifrån forskningen, vilket återigen bekräftar debattörens 

expertauktoritet och objektivitet. 

Nästa artikel publicerades i Aftonbladet under rubriken Han sabbar Annie Lööfs nya 

miljöpolitik. Artikeln står på ledarplats och undertecknades först av tidningen, sedan av 

journalisten. Den utgör därmed en del av opinionsmaterialet och framför redaktionens åsikt om 

klimatförändringen. 

(28.1)  Klimatförändringarna syns överallt numera och 97 procent av världens forskare är överens om 

att det är vi människor som påverkar klimatet. 

(28.2)  Han verkar verkligen gilla koldioxid och han beskriver sig som ”sunt skeptisk” när han tar 

avstånd från 97 procent av världens forskare. 

(28.3)  På klimatförnekarkonferensen lyssnade han hellre på Wei-Hock Soon, en forskare som tagit 

emot 1,2 miljoner dollar från den fossila bränsleindustrin. 

Den vetenskapliga expertisen introduceras i (28.1) och utgörs av ett kollektiv bestående av ’97 

procent av världens forskare’. I (28.2) iscensättas motståndaren, en politiker som distanserar 

sig själv från forskarkollektivet. Den enda forskaren som politikern faktiskt ’lyssnar på’ 

identifieras med namn samt genom att han ’tagit emot 1,2 miljoner dollar från den fossila 

bränsleindustrin’ (28.3). Därmed ifrågasätts hans oberoende och objektivitet, vilket även 

förstärks i avsaknad av uppgifter om institut, forskningsområde och titel.  

Att skribenten håller med forskarkollektivet blir tydligt i frånvaron av modalitet i centrala 

meningar som (28.1): ’97 procent av världens forskare är överens om att det är vi människor 

som påverkar klimatet’ (min markering). 

Insekterna är livsviktiga för oss skrevs av Dagens Nyheters vetenskapsjournalist. I artikeln 

refereras det till forskning flera gånger.  

(50.1)  Studie efter studie har visat hur medlen skadar honungsbin, humlor och vilda bin, på många 

olika sätt, även vid mycket låga doser. 

(50.2)  ”Jag kan inte glömma när jag först fick se kurvorna. Vid de behandlade rapsfälten såg vi över 

huvud taget ingen tillväxt i humlekolonierna. Jag hade inte förväntat mig ett så tydligt resultat”, 

sa Maj Rundlöf vid Lunds universitet, ansvarig för en av de första större studierna som 

publicerades i tidskriften Nature för tre år sedan. 

(50.3)  Men EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har gått igenom fler än 1500 

vetenskapliga studier och dragit slutsatsen att medlen verkligen skadar honungsbin, humlor och 

vilda bin. 

(50.4)  Som den brittiske insektsforskaren Dave Goulson uttrycker det: Det är insekterna som får 

världen att gå runt. Förlorar vi dem kollapsar hela vår miljö. 
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Först omnämns det bara ’studie efter studie’ i (50.1) utan tydlig referens. I (50.2) presenteras 

dock en forskare med namn, institut och tillägget ’ansvarig för en av de första större studierna 

som publicerades i tidskriften Nature för tre år sedan’. Studien ifråga legitimeras alltså både 

genom den ansvariga forskaren och sin publikation i en vetenskaplig tidskrift. Den stora 

mängden av studier som hänvisas till i (50.3) understryker att det finns mycket forskning om 

ämnet som bekräftar EFSAs påståendet ’att medlen verkligen skadar honungsbin, humlor och 

vilda bin’. Till sist citeras en annan forskare, som identifieras genom nationalitet, namn och 

forskningsområde, i (50.4). Modalitet förekommer vid ett enda tillfälle, i den första forskarens 

utsaga i (50.2), ’jag kan inte glömma’. Den höga negerade sannolikheten bekräftar resultatens 

tyngd. Vetenskapsjournalisten själv använder ingen modalitet. 

Sista exemplet är ”Vi vill utöka vårdpersonalen med 14 000 personer till 2022”, publicerat i 

Dagens Nyheter. Det är en debattartikel undertecknad av en politiker. 

(7.1)  Enligt forskningen kan det skilja 18 år i förväntad livslängd, mellan en lågutbildad i Rinkeby 

och en högutbildad i Danderyd. Statistiken är tydlig, klassamhället är dödligt. 

Forskning refereras till vid bara ett tillfälle i hela artikeln. I (7.1) presenteras den som 

’forskningen’ – den bestämda formen tyder på att det är en särskild studie som avses utan att 

den benämns närmare. Medan modalverbet ’kan’ används i första meningen, där forskningen 

refereras, saknas det modalitet i själva tolkningen av forskningsresultat i andra meningen. 

Sammanfattning motiveringsfunktion 

De analyserade artiklarna har en sak gemensamt: det rör sig om opinionsmaterial, dvs. ledare, 

debattartiklar eller insändare. Samtidigt råder det stor variation vad gäller skribenten bakom 

varje artikel. Första exemplet är debattartikeln Beskatta resereklam – den får oss att tro att vi 

blir lyckliga av att flyga. Hela artikeln bygger på skribentens expertauktoritet som skribenten 

själv upplyser om. De enskilda allmänna referenser till forskning som finns skulle förmodligen 

inte ifrågasättas av läsaren. Andra exemplet, Han sabbar Annie Lööfs nya miljöpolitik, kommer 

från tidningen själv. Det refereras till forskarkollektivet, en entitet som inte heller ifrågasätts. 

Skribenten för tredje artikeln, Insekterna är livsviktiga för oss, är tidningens 

vetenskapsjournalist. Hon använder flest legitimeringsuppgifter, däribland namn på två 

forskare och en vetenskaplig tidskrift. Att tidskriften nämns förutsätter att läsaren känner till 

den. Ansvarig för den sista artikeln, ”Vi vill utöka vårdpersonalen med 14 000 personer till 

2022”, är en politiker. Här refereras det till forskning vid ett tillfälle där den tjänar som ett bevis 

i politikerns argumentation. 
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Vad dessa artiklar visar är att forskning kan användas av vem som helst för att stödja vilken 

argumentation som helst. Förutom i vetenskapsjournalistens artikel finns det inget behov av 

tydliga källangivelser, trots att detta skulle stärka argumentationen. Oftast saknas 

legitimeringsuppgifter helt, om man inte räknar slagord som ’forskare’ eller ’forskning’ som 

sådana. Däremot är antalet forskare eller studier som överensstämmer med argumentationens 

syfte avgörande. 
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7. Sammanfattande diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag först metoderna som min analys bygger på, med särskilt 

fokus på deras begränsningar. Sedan följer en diskussion av de enskilda analyskapitlens resultat 

som bygger på samma struktur: förmedlingsfunktion, kommentarsfunktion och 

motiveringsfunktion. Jag har valt denna struktur eftersom den återspeglar hur definitionen av 

vetenskapsjournalistik kan utvecklas. Uppsatsen avslutas med att några allmänna slutsatser 

dras. 

Metodreflexion 

Under analysens gång stötte jag på vissa begränsningar på grund av mitt val av material och 

metod. För det första kan jag tyvärr inte riktigt jämföra vetenskapliga och icke-vetenskapliga 

experter. Detta beror på att ett av materials urvalskriterier var att artikeln innehåller en referens 

till forskning eller en vetenskaplig expert. Materialet saknar därmed artiklar där icke-

vetenskapliga experter får uppträda som enda expert. För uppgifter om hur rollen som enda 

expert fördelas mellan vetenskapliga och icke-vetenskapliga experter får jag därför lita på J:son 

Lönn (2005). 

För det andra är mitt material och dess kriterier ganska omfattande, eftersom jag villa fånga in 

bilden av den vetenskapliga expertisens användning utan några på förhand bestämda 

inskränkningar. Detta ledde till att jag upptäckte en kategori artiklar som inte behandlades i 

tidigare forskning om vetenskapsjournalistik, vilket påverkade diskussionen av resultat. 

För det tredje är en analys av språkliga kategorier som modalitet mycket beroende av en 

noggrann återgivning av det faktiskt sagda. Med hänsyn till studier som Smirnova (2012) kan 

man inte utgå från att direkta citat återges ordagrant, för att inte tala om indirekta. Därutöver 

varierar antal relevanta citat inte bara igenom enskilda artiklar utan skiljer sig helt beroende på 

den vetenskapliga expertisens funktion. 

För det fjärde skulle en kritisk diskursanalys ha varit mer givande om jag hade valt att undersöka 

användningen av vetenskaplig expertis vid två tidpunkter, vilket dock skulle ha krävt en 

begränsning av materialets bredd. En sådan undersökning av läget vid en tidigare tidpunkt eller 

om några år skulle dock kunna visa eventuella utvecklingar. En annan möjlig studie skulle 

kunna fokusera tidningsartiklars konsumtionsvillkor samt läsarattityder om vetenskaplig 

expertis som kunskapsresurs i dagspress. För ett mindre antal artiklar, helst inom en kategori 

av funktionerna, skulle en analys baserade på appraisal teori kunna upplysa om journalistens 

värdering av den vetenskapliga expertisen. 
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Att förmedla 

Förmedlingsfunktionen har sitt ursprung i den klassiska vetenskapsjournalistiken: vetenskapligt 

granskade forskningsresultat sprids för en bredare allmänhet. Denna definition formuleras av 

bl.a. Wormer (2009) och används i flertalet av de studier som sammanfattas i Schäfer (2010). 

Hade jag följt en sådan snäv definition som i Suleski & Ibaraki (2010) skulle mitt material ha 

minskat drastiskt med bara ett fåtal artiklar kvar. Min definition av förmedlingsfunktionen är 

dock lite bredare än den klassiska vetenskapsjournalistiken eftersom den inte fokuserar 

rapporteringen av vetenskapligt granskade forskningsresultat i förstahand. Istället inkluderas 

även artiklar där forskare redogör för forskning som inte nödvändigtvis är deras egen, där de 

erbjuder en forskningsöversikt. 

Enligt Eurobarometern 2007 uttrycker flertalet av svenskar ett behov eller i alla fall ett 

önskemål av att forskning kommuniceras mer av forskare själva, eftersom dessa anses som 

objektiva och därmed trovärdigare. Analysen visar att en sådan forskningsförmedling bedrivs 

av båda tidningar, även om Dagens Nyheter ägnar mer utrymme åt både forskning och 

forskningsförmedling genom forskare. 

För att följa Faircloughs tredimensionella modell ska jag redogöra för de viktigaste resultaten 

på de tre enskilda nivåer. På textnivå visar det sig att forskningsresultat legitimeras genom 

institutet där de producerades medan forskningsöversikter ges bäst av en person med lämpligt 

forskningsområde. Bedömningar är oftast objektiva, om de är subjektiva ansvarar 

forskarkollektivet. Den diskursiva praktiken kännetecknas av att forskningsförmedling tar form 

av en vanlig nyhetsartikel, oftast med inslag av intervju. Genren vetenskapliga artiklar 

artikuleras bara vagt, framför all i de fallen med tydliga referenser. Att forskningsresultat 

förenklas påverkar i sin tur den sociala praktiken: forskning kan uppfattas som enkel, kanske 

även överflödig, särskilt när resultat är otydliga, beror på för många variabler, är icke-

generaliserbara eller helt enkelt saknar relevans för läsaren. Däremot verkar det inte behövas 

tydliga referenser för att forskare anses som objektiva och trovärdiga. Den läsarinsända texten 

Vetenskaplig förklaring är ett exempel för att läsaren har förstått hur klassisk 

vetenskapsjournalistik fungerar och vilka legitimeringar som krävs. 

Att kommentera 

Kommentarsfunktionen bygger på den utvidgade definitionen av vetenskapsjournalistik såsom 

den formulerats av Wormer (2009) och används av bl.a. Albaek et al. (2004) och Summ & 

Volpers (2016). Den innebär att en forskare kommenterar en icke-forskningsrelaterad händelse 
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utifrån sin vetenskapsbaserade expertkunskap. Det måste inte nödvändigtvis finnas tydliga 

referenser till forskning eftersom forskarens kunskap utgörs av mycket mer än enskilda studier 

och går därmed inte att benämna. 

I mitt material intar forskaren en särställning bland experterna eftersom hen får yttra sig först 

eller uppträda som enda expert. Forskaren legitimeras oftast genom namn, institut och 

forskningsområde, som Hansen (1994) kallar för ”standard clues”. Att forskare alltid 

identifieras som just forskare visar redan Conrad (1999). Forskare i mitt material är nästan alltid 

individualiserade, något som var sällsynt i Calsamiglia & Ferrero (2003). Detta kan dock delvis 

förklaras med att forskare i Calsamiglia & Ferrero (2003) fyller fler funktioner: å ena sidan att 

kommentera och förklara BSE-fallet, å andra sidan att erbjuda lösningar på problemet. 

Vid en jämförelse av flera vetenskapliga experter visar sig hur den här typen av journalistik 

fungerar: det är alltid bra med en expert som sätter in händelsen i ett större sammanhang, men 

det är ännu bättre med en expert som känns lite ’närmare till läsaren’ och som kan uttrycka sig 

på ett enkelt, vardagligt sätt. Vetenskapsjournalisterna i Hansen (1994) beskriver balansakten: 

både forskaren och redaktören måste tillfredsställas, på den andras bekostnad. Hur den 

redaktionella processen ser ut i praktiken kan dock variera beroende på tidning och journalist 

och ingår därmed inte i studien. Den diskursiva praktiken för den här typen av artiklar 

överensstämmer med praktiken för vanliga nyhetsartiklar. Experterna introduceras först som 

just sådana och får sedan sätta in den rapporterade händelsen i ett större sammanhang. Någon 

akademisk eller vetenskaplig diskurs saknas då forskare som kommentatorer sällan refererar 

till forskning. För den sociala praktiken innebär detta att vetenskapliga experter avses som 

lämpliga kommentatorer för alla typer av samhällsfenomen och -händelser. Forskare förfogar 

över stora, mycket användbara kunskapsresurser och det har blivit till ett gängse journalistiskt 

grepp att tillgodogöra sig dessa. 

Att motivera 

Motiveringsfunktionen är den del som hittills saknas i den gängse definitionen av 

vetenskapsjournalistik. Jag anser dock att den utgör en väsentlig del av hur vetenskaplig 

expertis används i svenska tidningar och att definitionen därför bör utvidgas. Skälet till detta är 

att vetenskaplig expertis även används med ett annat, oftast mer personligt syfte än att 

kommentera eller förmedla. 

Denna funktion är svårast att diskutera med stöd i tidigare forskning eftersom den inte räknades 

som vetenskapsjournalistik, varken i den klassiska eller den bredare definitionen. Vissa 
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enskilda aspekter kan dock jämföras, exempelvis användningen av legitimeringsuppgifter. 

Thon & Jucks (2017) kommer fram till att uppgifter om skribentens expertis påverkar artikelns 

trovärdighet positivt, något som i viss begränsning kan tillämpas på mina undersökta artiklar. 

Å ena sidan ha bara två av skribenterna en viss relevant expertis (forskaren och 

vetenskapsjournalisten), å andra sidan är det inte nödvändigtvis deras expertis som behöver 

legitimeras. Engström (2008) däremot menar att varje hänvisning till forskning automatiskt 

fungerar som en legitimering av eventuella uttryckta åsikter eller påståenden. Detta gäller 

oavsett antal tydliga uppgifter, men i synnerhet tillfällen med minimalt antal uppgifter, som det 

oftast är fallet för motiveringsfunktionen. 

I två av de undersökta artiklarna, Beskatta resereklam – den får oss att tro att vi blir lyckliga 

av att flyga och Han sabbar Annie Lööfs nya miljöpolitik kritiseras vetenskaplig expertis öppet. 

Vid båda tillfällen sker detta genom en annan vetenskaplig expertis (skribenten som själv är 

forskare respektive forskarkollektivet). Detta tyder på att det krävs vetenskaplig expertis för att 

motsäga vetenskaplig expertis. 

Analys av textnivån visar att legitimeringar såsom de förekommer i de andra funktionerna 

saknas nästan fullständigt. Istället är slagordet ’forskare’ eller ’forskning’ avgörande. För den 

diskursiva praktiken innebär detta att en viss vetenskaplig genre artikuleras bara flyktigt, i den 

mån som det hänvisas till forskning för att underbygga ens argumentation. Annars används 

genredrag för debatt(artiklar). På den sociala praktikens nivå fungerar alltså ’forskning visar’ 

som ett övertygande argument utan att dess trovärdighet påverkas negativt av bristen på 

referenser. 

Slutsatser 

I analysen har jag urskilt tre funktioner. Den första, att förmedla, har sitt ursprung i den klassiska 

vetenskapsjournalistiken. Andra funktionen överensstämmer med den utvidgade definitionen, 

där forskare fungerar som kommentatorer för icke-forskningsrelaterade händelser. Den tredje 

funktionen, att motivera, kan bara delvis räknas som vetenskapsjournalistik. Å ena sidan 

förmedlas forskningsresultat även här, dock oftast bara slarvigt. Å andra sidan sker detta urval 

och denna presentation av forskningsresultat okritiskt och partiskt, då det används i syfte att 

underbygga en viss argumentation. Ändå bidrar även användningen av vetenskaplig expertis i 

motiveringsfunktionen till den offentliga bilden av vetenskap. 

Aspekterna som i den föregående diskussionen kännetecknade den sociala praktiken för de 

enskilda funktionerna kan nu fogas tillsammans för att besvara frågan hur vetenskaplig expertis 
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används i svenska tidningar. När syftet är att förmedla forskning framstår forskare som 

objektiva medan deras forskningsresultat, trots sin ofta begränsade relevans för läsaren, 

fortfarande får ett visst autrymme i tidningar. När forskare används som kommentatorer visar 

dessa upp sina omfattande, mycket användbara kunskapsresurser och sin förmåga att 

kontextualisera och förklara händelser. När ’forskning visar’ fungerar som en motivering till 

någons åsikt kräver detta få uppgifter och ifrågasätts sällan, om ens så av annan vetenskaplig 

expertis. 

Vad innebär dessa resultat för bilden av vetenskap såsom den förmedlas i svensk dagspress? 

Att tilltron till vetenskap fortfarande är mycket stark, åtminstone hos tidningsredaktionerna och 

de enskilda, oberoende skribenterna. Det är ju trots allt skribenterna, oftast journalister inom en 

stor redaktion, men även läsare som skriver insändare, som väljer vem som får komma till tals. 

Dessa skribenter väljer att använda sig av vetenskaplig expertis samt att omöjliggöra en närmare 

granskning av dess expertis. Kampanjer som #hurvetdudet tyder dock på en motsatt utveckling, 

där den ofta för givet tagna vetenskapen och kunskapen som härrör därifrån ifrågasätts. Ett 

sådant ifrågasättande i den offentliga debatten utgör dock inget hot mot vetenskap, tvärtom är 

det bara ett ytterligare steg av granskning. Ett steg som även debattartiklarnas skribenter skulle 

kunna utföra genom att själv svara på frågan: hur vet du det? På så sätt främjas en kritisk 

behandling av vetenskap i offentligheten som slutligen tjänar både vetenskapens och den egna 

argumentationens trovärdighet.  
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