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Abstract 

Vi ställer frågan om vad som påverkar rapportering av naturvetenskap i svensk 

morgonpress. Vi har frågat redaktionellt ansvariga beslutsfattare på fyra morgontidningar 

hur de motiverar sin naturvetenskapliga rapportering. Vi har även frågat hur de motiverar 

att ha eller inte ha specialreportrar och om resonemang kring presentationsformen för den 

naturvetenskapliga rapporteringen. Vi har bett om deras tankar om framtiden och ställt en 

fråga om den integreringstrend som beskrivs för naturvetenskaplig rapportering i 

litteraturen. Norrbottens-Kuriren, Norrköpings Tidningar, Svenska Dagbladet och 

Sydsvenska Dagbladet valdes initialt därför att de har en särskild sektion för 

naturvetenskap på sina hemsidor. I ett andra steg tittade vi närmare på materialet i 

nämnda sektion och bedömde att de behandlade naturvetenskap med ett 

forskningsperspektiv, vilket var ett krav vi hade. Analys och diskussion grundar vi på 

våra intervjuer, samt en kombination av två teorier. McQuail (2005) beskriver 

grundläggande hur ekonomiska och normativa faktorer formar journalistiken medan 

Shoemaker och Reese (1996) presenterar en modell för påverkan på medias innehåll med 

fem påverkansnivåer: individ-, medierutin-, organisations-, extramediär och ideologisk 

nivå. De påverkansfaktorer som framträder tydligast är att de individuellt normativa 

ambitionerna motiverar rapporteringen, att ekonomiska faktorer begränsar den och att 

läsarna har stor inverkan på resonemangen inom redaktionen. Intervjupersonerna 

bedömer mot olika bakgrund att fördelarna med att integrera rapporteringen överlag är 

större än fördelarna med att ha separata sektioner. Reportrarnas personliga intressen är en 

tillgång, när beslutsfattarna upplever att resursbegränsningar försvårar möjligheten att ha 

specialreportrar. Vi kan konstatera att området vetenskapsrapportering i morgonpress 

verkar vara outvecklat och sakna en stabil struktur. Det är därför troligt att det finns en 

stor variation i den naturvetenskapliga rapporteringen bland Sveriges tidningar. 

Nyckelord: Journalistik, naturvetenskap, nyhetsvärdering, press, publicistiska beslut, 

specialreporter. 
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1. Introduktion 

För oss som blivande vetenskapsjournalister är naturvetenskaplig rapportering som 

fenomen intressant. Framför allt är vi nyfikna på vilka beslut och resonemang som leder 

till den naturvetenskapliga rapportering vi ser i Sverige idag.  

En stor del av den naturvetenskapliga forskningen finansieras med skattepengar – 

sammanlagt årligen 6,8 miljarder kronor i Sverige (Bilaga 1). Utifrån det kan man 

argumentera att vetenskaplig verksamhet inom naturvetenskap bör behandlas i medierna i 

minst lika stor utsträckning som andra skattefinansierade områden av motsvarande 

omfattning. Naturvetenskap är viktigt för utvecklingen i samhället och påverkar våra 

levnadsförhållanden (Allan, 2002, s. 55). 64 procent av Sveriges befolkning uppger också 

att de är intresserade av naturvetenskap (Finer, 2005, s. 12). När människor har lämnat 

utbildningssystemen är nyhetsmedier den viktigaste källan för information om vetenskap 

(Allan, 2002, s. 71). Rapportering om naturvetenskap gör det möjligt för allmänheten att ta 

del av och ifrågasätta naturvetenskaplig forskning. I viss mån kan allmänheten då också ta 

ställning till forskningsmetoder och beslut om vilken forskning som bör finansieras med 

offentliga medel. Detta, allmänhetens möjligheter att ifrågasätta politiska beslut, är 

grundläggande i ett demokratiskt samhälle (Gripsrud, 2002, s. 398).  

Argumenten ovan kan ses som incitament för att rapportera om naturvetenskap. Vi är 

intresserade av om den typen av resonemang finns ute redaktionerna. Vi tycker också att 

det är relevant att fundera över hur man inom pressen resonerar kring vetenskapsreportrar, 

eftersom egna intressen och kunskaper hos specialreportrarna alltid påverkar 

rapporteringen. (Djerf Pierre, 1996, s. 384-387) Det finns en trend där naturvetenskapligt 

material integreras i övriga nyhetsbevakningen istället för att synas på egna ämnessidor 

(Finer, 2005, s. 28). Samtidigt finns det exempelvis konkurrensmässiga fördelar med 

ämnessektioner (Hadenius & Weibull, 2003, s. 314 ff.). Därför tycker vi att det är 

intressant att undersöka hur redaktioner resonerar kring specialsektioner för 

naturvetenskapligt material. 



6 

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att kartlägga och analysera vilka faktorer beslutsfattare inom morgonpress 

väljer att lyfta fram som viktiga för att motivera sin naturvetenskapliga rapportering, deras 

valda presentationsform för denna, valet att ha eller inte ha specialreportrar för 

naturvetenskap, samt vad de väljer att berätta om redaktionernas framtidsplaner. 

Vi vill med vår undersökning bidra till en bättre förståelse för hur man på olika 

tidningsredaktioner resonerar om naturvetenskaplig rapportering.  

2. Bakgrund 

Idag finns det fyra myndigheter som huvudsakligen finansierar den naturvetenskapliga 

forskningen: Vinnova, Vetenskapsrådet, Formas och Rymdstyrelsen (Regeringen). 

Sammanlagt får de 6,8 miljarder kronor av staten att använda till forskningsanslag varje år. 

(Bilaga 1) Utöver det får Sveriges högskolor och universitet fakultetsbidrag för att 

finansiera löner, lokalhyra och forskning. I förhållande till hur mycket av statens pengar 

som varje år går till forskning, rapporteras det lite om naturvetenskap (Finer, 2005, s. 57). 

Enligt Finer (2005) är diskussionen om vetenskapsjournalistik aktuell. Diskussionen 

handlar bland annat om vetenskapsrapporteringens kvalitet, utbildning av 

vetenskapsjournalister och om medieforskning. (Finer, 2005, s. 27) Under de första åren av 

2000-talet satsade många redaktioner på vetenskapsrapportering. En av orsakerna till detta 

kan ha varit att det gjordes läsarundersökningar som visade att det fanns ett stort intresse 

för naturvetenskap. (Finer, 2005, s. 30 och 33) 

I Tidningsutgivarnas (TU) lista över morgonpress (Tidningsutgivarna, 2009) är det drygt 

en tiondel av tidningarna som idag har en naturvetenskaplig sektion, enligt vår 

kategorisering. Vi har tittat på vilken typ av material tidningarna presenterar i sina 

sektioner och exempelvis huruvida de refererar till forskning.   
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Hadenius och Weibull (2003) beskriver att under 1920- och 1930-talen blev en ny typ 

redigering av tidningar vanligare. Den möjliggjordes av bättre teknik. Ett resultat av detta 

var delvis att indelningar i ämnessektioner blev mer utbrett. Under den perioden växte 

sportsektioner fram i morgontidningarna. Dagens Nyheter var först med att införa en 

sportsektion och långsamt kom många andra tidningar att göra detsamma. Det ökade 

antalet sportsektioner var delvis ett resultat av standardiserad redigering, men också av 

stora idrottsframgångar för Sverige under 1920- och 1930-talen. Även senare, från 1980-

talet fram till 2003, har sektioner och särskilda vinjetter i tidningarna blivit vanligare. 

(Hadenius & Weibull, 2003, s. 314-316) Inom vetenskap har trenden de senaste åren dock 

gått åt andra hållet. Det är därför en något motstridig bild vi ser. Å ena sidan finns trenden 

att ha det journalistiska materialet exklusive naturvetenskapligt material, uppdelat i 

sektioner. Å andra sidan finns en tendens från att vetenskapsnyheterna har funnits i 

sektioner, till att de vävs in i det övriga nyhetsflödet. Det här fenomenet är intressant för 

oss, eftersom våra studieobjekt har valt att använda sig av ämnesspecifika sektioner.  

Svenska Journalistförbundet har inga siffror på antalet aktiva vetenskapsjournalister. 

Räknar man däremot medlemmarna i Sällskapet Svenska Medicinjournalister, 

Miljöjournalisternas förening och Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik har de 

tillsammans cirka 370 medlemmar. En styrelsemedlem i Svenska föreningen för 

vetenskapsjournalistik säger att uppskattningsvis fem till tio stycken av deras medlemmar 

även är medlemmar i Sällskapet Svenska Medicinjournalister, så det finns ett överlapp 

mellan organisationerna. (Bilaga 2) Uppskattningsvis finns det i föreningarna ovan knappt 

360 journalistmedlemmar, eller 2 procent av antalet medlemmar i Svenska 

Journalistförbundet (Svenska Journalistförbundet, 2009). Samtidigt blir antalet 

utbildningar för forskningskommunikation på landets högskolor och universitet fler (Finer, 

2005, s. 27-28). Södertörns högskola och Umeå Universitet är två av de skolor som 

utbildar vetenskapsjournalister idag (Högskoleverket, 2009). Vetenskap tar allt mer plats i 

den allmänna rapporteringen medan det material som är producerat av särskilda 

vetenskapsjournalister minskar. (Finer, 2005, s. 28) Detta är också en intressant 
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iakttagelse: vi utbildar fler vetenskapsjournalister, men mängden material producerat av 

specialreportrar minskar.  

3. Teori och tidigare forskning   

Ett exempel på forskning om förekomsten av vetenskapsjournalistik finns i Djerf Pierres 

avhandling Gröna Nyheter (1996). Här behandlas miljöjournalistikens framväxt i TV. I sin 

avhandling drar författaren slutsatser om hur reportrarna påverkar rapporteringen. Detta är 

intressant för oss eftersom vi undersöker redaktioners resonemang kring för- och nackdelar 

med specialreportrar för rapportering om naturvetenskap, om än i morgonpress. Författaren 

kommer fram till att förekomsten av specialreportrar inom miljöämnet inte garanterar 

rapportering om miljön i större utsträckning än på en redaktion utan specialreportrar, 

åtminstone inte inom TV. Däremot visar hon att reportrarnas ”egna motiv, kunskaper och 

intressen” alltid påverkar det journalistiska materialet på miljöområdet. Personligheten 

spelar också roll för vilken karaktär miljöjournalistiken får. Författaren menar att 

personligheten påverkar hur hon eller han hävdar sig och sitt bevakningsområde gentemot 

andra ämnen i nyhetsbevakningen på redaktionen. Författaren kommer också fram till att 

medieorganisationens olika lösningar och förutsättningar för miljöbevakning och 

rapportering i vissa fall har påverkat miljöreportrarnas utveckling. (Djerf Pierre, 1996, s. 

384-387) 

Finer (2005) anser att vetenskapsjournalister till viss del inte behöver ta hänsyn till det 

vanliga nyhetstänkandet, när de får avsatta sidor att skriva på. Finer (2005) skriver att det 

allt för sällan sker en integrering av andra aspekter som påverkar vetenskapen i 

rapporteringen, men ämnessektioner innebär mer tid och plats för granskning och 

fördjupning (Finer, 2005, s. 50) Det finns dock konkurrensmässiga fördelar med att ha 

ämnessektioner (Hadenius & Weibull, 2003, s. 314 ff.), även om integreringen med andra 

ämnesområden enligt Finer (2005) inte fungerar som den borde. När konkurrensen om 

läsarnas tid hårdnar, är det en fördel att göra det lätt för läsarna att hitta det som intresserar 

dem (Hadenius & Weibull, 2003, s. 314 ff.). Större delen av forskningen kring 
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vetenskapsjournalistik har behandlat journalisterna och vetenskapsartiklarnas innehåll. 

Finer (2005) redogör i sin bok Fokus forskning för ett stort antal tidningsartiklar och 

vetenskapliga artiklar på området vetenskapsjournalistik. Förutom de områden vi redogör 

för här finns det enligt Finer också rikligt med studier om mottagarna av 

vetenskapsjournalstik. (Finer, 2005, s. 113) Finer (2005) berättar även om hur ett antal 

personer insatta i journalistiken ser på vetenskapsjournalistik. En av dem var tidigare 

chefsredaktör på Dagens Nyheter. Han säger att vetenskapsjournalistiken är en motvikt till 

tendenser inom övrig journalistik, som i för hög grad eftersträvar dramatisering. Han säger 

att han ville höja utbildningsnivån bland vetenskapsjournalisterna på Dagens Nyheter och 

att vetenskap inte alltid borde behöva konkurrera med övriga nyheter och skulle gynnas av 

reserverade sidor. (Finer, 2005, s. 101) I en undersökning bland svenska 

medicinjournalister har Finer och Björkman (1997) undersökt journalisternas syn på 

miljörapporteringen: de viktigaste uppgifterna, svårigheter och etiska funderingar. Som 

viktigaste uppgifter med rapporteringen tar deras intervjuobjekt upp att förmedla fakta, 

stimulera publiken och journalistens kritiska funktion. (Finer & Björkman, 1997) 

Chefsredaktören och företagsledningen har olika mycket inflytande på olika tidningar. 

Oavsett hur stort inflytandet är, har de framförallt ansvar för den långsiktiga planeringen 

snarare än det löpande redaktionella arbetet. (Hadenius & Weibull, 2003, s. 119-120) Vi 

kopplar den typen av ansvar främst till medierutin- och individnivåerna. Därför är det 

intressant att prata med chefsredaktörer för att få en bild av tidningens långsiktiga 

planering och strategier för rapporteringen av naturvetenskap.  

Sedan 90-talet har det ekonomiska fokuset ökat på tidningsredaktionerna i Sverige 

(Underwood, 1995 och Hultén 1999 i Nygren, 2008 s. 33). Inom tidningsbranschen har 

också stora nedskärningar varit nödvändiga de senaste åren. Hittills har tidningarna främst 

dragit ner på administrativ personal, vilket inte har påverkat innehållet särskilt mycket. 

Ytterligare nedskärningar skulle dock leda till att journalister börjar avskedas och det 

påverkar innehållet i medierna. (Hadenius & Weibull, 2003, s. 103) 
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Miljörapportering avviker från annan rapportering, genom att intresset för ämnet är relativt 

konstant. Andersson beskriver Downs cykler som vanligtvis syns i nyhetsflödet genom att 

publikintresset för ett ämne varierar. Cyklerna går dock inte att urskilja lika tydligt för 

miljörapportering. (Downs, 1972 och Downs, 1973, i Anderson, 1997, s. 30 ff.) Andersson 

kritiserar delar av resonemanget, då Downs inte särskiljer ämnena på området miljö, utan 

klumpar ihop all miljörapportering. Dessutom, skriver Anderson (1997), utelämnar Downs 

många andra påverkansfaktorer, såsom politiker eller oberoende organisationer som lobbar 

för miljöbudskapet (Anderson, 1997, s. 32). Downs resonemang är ändå intressant för oss 

och miljörapportering är en stor del av den naturvetenskapliga rapporteringen idag 

(Olausson, 2007 och Finer, 2005, s. 12-13). Om intresset för miljörapportering, och 

därmed en stor del av den naturvetenskapliga rapporteringen, är relativt konstant, så borde 

det motivera bildandet av sektioner för naturvetenskap. Det skulle kunna betyda att trots 

förändringar i publikintresse, så finns det en jämn efterfrågan på den typen av rapportering 

och då kan det vara motiverat att införa en ämnessektion.  

Vad som blir innehållet i medier påverkas av olika faktorer. Det finns ett stort intresse för 

vad som styr medieinnehållet, men forskningen har främst varit inriktad på ett 

mikroperspektiv kring hur medieprodukterna tas emot av publiken (Shoemaker & Reese, 

1996, s. 1). McQuails teori (2005) om ekonomiska och normativa påverkansfaktorer på 

medieorganisationen och villkoren för det journalistiska arbetet, har å andra sidan ett 

mycket brett perspektiv (McQuail, 2005).  

I McQuails (2005) modell ses medieorganisationens målsättningar och intressen som 

tudelade. Dels finns de normativa intressena, med det allmännas bästa i fokus och dels 

ekonomiska intressen, men den ena målsättningen dominerar vanligtvis. (McQuails, 2005) 

En medieorganisation kan drivas som ett företag med vinstintresse men vid sidan av detta 

ha ett ideal, som man önskar kunna leva upp till, utan att äventyra den rent ekonomiska 

vinsten. Alternativt kan företaget ha som huvudmål att följa ett visst normativt ideal och 

därför prioritera bort ekonomisk vinst. Olika intressen inom medieorganisationen går ofta 

att kombinera, genom det gemensamma intresset ”läsarna”. Eftersom en stor läsekrets är 
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målsättningen både för dem som har ett ekonomiskt perspektiv och för dem som vill 

utbilda eller påverka en publik, så kan det gå att kombinera ekonomiska och normativa 

intressen inom en organisation. Ett alternativt sätt att kategorisera intressena inom 

medieorganisationer är att beakta vem eller vilka, som huvudsakligen vinner på 

organisationens aktiviteter. McQuail (2005) skriver att dessa vinnare i huvudsak borde vara 

publiken, eftersom det är genom den de ekonomiska och normativa intressena kan 

kombineras. (McQuail, 2005, s. 283) McQuail gör en distinktion mellan externa och 

interna påverkansfaktorer. De externa faktorer som påverkar innehållet i tidningen är andra 

medier, ägare, marknadsförare och publik. De interna faktorerna består av motsättningar 

inom organisationen som uppstår, då olika intressen inom medieföretagen kolliderar. 

(McQuail, 2005, s. 276 ff.) Spelregler som ofta är outtalade finns inom alla organisationer 

och det är en av de faktorer som påverkar medieorganisationens relationer till det övriga 

samhället. På medieorganisationerna kan sådana spelregler vara grundläggande regler 

kring tryckfrihet, men också etiska spelregler för hur det praktiska arbetet skall 

genomföras. (McQuail, 2005, s. 280) 

I vår uppsats är detta perspektiv för övergripande för att i sig självt vara intressant. I 

princip alla medieorganisationer drivs och begränsas av ekonomiska intressen (Shoemaker 

& Reese, 1996, s. 173) samtidigt som normativa värderingar är vanliga bland 

journalisterna som jobbar där (Finer & Björkman, 1997). Vi kan därför vänta oss att båda 

dessa faktorer spelar in mer eller mindre, när redaktionerna i vår undersökning fattar beslut 

om tidningens innehåll. Vi är intresserade av vilka påverkansfaktorer som kan ligga till 

grund för resonemangen hos våra undersökningsobjekt, vilket McQuails teori (2005) bara 

till viss del kan användas för att analysera. Därför tar vi hjälp av en teori som är mer 

detaljerad, nämligen Shoemaker och Reeses modell (1996), som vi använder som verktyg i 

analysen. 

Shoemaker och Reeses (1996) modell beskriver mer ingående de inre och yttre faktorer 

som påverkar vilka beslut en redaktion fattar om medieinnehållet. Deras modell bygger på 

ett system med fem nivåer. Man kan se de fem faktorerna som cirklarna på en piltavla där 
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varje faktor har sin cirkel. Faktorn längst ut har påverkan på alla de andra nivåerna. 

Faktorn i mitten påverkas av alla de övriga nivåerna, men påverkar inte själv någon av de 

andra faktorerna. Faktorn i mitten kallar Shoemaker och Reese (1996) påverkan på 

individnivå.   

 Individnivå 

Journalistens bild av journalistrollen och hennes syn på yrkesetik är det som framförallt 

påverkar medieinnehållet på individnivå. Denna bild ligger till grund för vad 

journalisten bedömer som värt att föra vidare till publiken och hur det utformas. 

Däremot skriver Shoemaker och Reese att reporterns bild av den journalistiska rollen 

och yrkesetiken i sin tur påverkas av personliga erfarenheter såsom utbildningsnivå, 

tidigare yrkeserfarenheter och personliga attityder. Teorin kan tolkas som att en 

specialreporter, med sina specialkompetenser, gör en annan bedömning av hur 

rapporteringen ska se ut än en allämreporter. Det kan jämföras med Finer (2005) som 

redogör för resonemanget att vetenskapsreportrar inte är lika benägna att dramatisera, 

som journalister över lag är.   

 Medierutinnivå 

Medierutinerna utgör miljön i vilken journalisterna är verksamma och har därför 

betydelse för förhållandena på individnivån. Arbetsfördelningen på redaktionen är en 

del av dessa rutiner. Rutinerna kan vara begränsande eftersom medieorganisationerna 

har begränsade resurser. Även publikens uppmärksamhet är begränsad, vilket är en 

påverkan från den extramediära nivån (se s. 12) på medierutinerna. Shoemaker och 

Reese (1996) skriver, att om dessa rutiner begränsar journalisten, ska rutinerna i sig ses 

som begränsande faktorer som påverkar medieinnehållet. Även läsarna påverkas av 

medierutinerna. Till exempel kan de lättare ta till sig innehållet om de känner rutinerna. 

Applicerat på vår undersökning kan man tänka sig att en rutin som underlättar för 

läsarna skulle kunna vara en återkommande vetenskapsvinjett. Läsaren är då bekant 
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med vinjetten och tar lättare till sig innehållet, än om materialet dyker upp lite då och 

då.    

 Organisationsnivå 

Om medierutinerna utgör miljön för de individuella förhållandena, är 

organisationsnivån den struktur som medierutinerna formas i. Ägarna, styrelse eller 

ledning påverkar medieinnehållet på organisationsnivå huvudsakligen genom de 

system för anställningar och befordran som finns inom organisationen. 

Organisationsstrukturen påverkar innehållet i medierna, genom att strukturen påverkar 

synen på journalistrollen och andra roller i organisationen. Dessutom har 

organisationsstrukturen inverkan på hur stor frihet medieföretaget har i förhållande till 

”de större bolagsstrukturer, som de nu så ofta är en del i” (vår översättning, 

Shoemaker & Reese, 1996, s. 173). Organisationsnivån ligger närmast över den nivå 

där våra intervjupersoner huvudsakligen utövar sin påverkan. Från organisationsnivån 

kommer påtryckningar på våra intervjupersoner från ägare och andra intressenter inom 

organisationen. 

 Extramediär nivå  

På den extramediära nivån bestäms spelreglerna för organisationsstrukturerna. På nivån 

platsar alla externa aktörer, som inte är aktiva inom organisationen. Publiken som 

extramediär faktor har effekt på två plan. Dels känner utgivaren i regel till publiken så 

väl att denne skapar rätt profil för medieinnehållet, för att attrahera en viss publik. Den 

viktigaste rollen publiken spelar för innehållet är dock som dragplåster för annonsörer. 

De externa aktörernas påverkan på medieinnehållet är varierande. De som kan utöva 

ekonomiska påtryckningar på medierna är i regel framgångsrika i att påverka 

medieinnehållet. Andra externa faktorer med inflytande på medieinnehållet är hela den 

marknad där mediet är verksamt och det rådande ekonomiska klimatet. 

 Ideologisk nivå 

Ideologierna är inte något konkret och uttalat. Det handlar inte om en specifik ideologi 
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utan om alla samhällets ideologier som tillsammans bildar en helhet. Ideologierna finns 

i vårt samhälle, till exempel i våra lagar. De innefattar också den journalistiska kulturen 

och synen på olika roller i medieorganisationen. Ideologierna har effekt på 

medieinnehållet i ett stort samhälleligt perspektiv, eftersom de påverkar alla människor, 

även dem i medieorganisationen. Dessa människor utgör i sin tur medieorganisationen 

och därför kommer ideologierna att ha effekt på såväl organisationsstrukturen som på 

medierutinerna och den enskilda journalistens beslut. Även McQuails (2005) externa 

faktorer påverkas av ideologierna. Läsare, annonsörer och andra aktörer är en del av det 

samhälle som påverkas av ideologierna. (Shoemaker & Reese, 1996)  

Ser man till det svenska medielandskapet tror vi att de ideologiska faktorerna som rör 

media, i relativt stor utsträckning stämmer överrens med de spelregler för press, radio och 

TV som journalistförbundets medlemmar skriver under (Svenska Journalistförbundet, 

2009). Det gör att ideologierna som rör media i princip är desamma som McQuails (2005) 

normativa faktorer. De normativa faktorerna och ambitionerna står i vår uppsats för det 

journalistiska uppdraget: viljan att rapportera för att upplysa allmänheten. Med de 

normativa ambitionerna menar vi allt sådant som människor inom journalistiken tycker är 

viktigt att rapportera om. Dessa ambitioner har inte något att göra med ekonomiska 

ställningstaganden men ekonomisk vinning kan ändå bli ett resultat av sådan rapportering. 

Vi kommer också att diskutera specifika normativa ambitioner hos individer, till exempel 

hos de personer vi intervjuar. Vi kallar dem då för individuella normativa ambitioner.  

Shoemaker och Reese (1996) lägger i sin modell fokus på vilka faktorer som påverkar 

medieinnehållet och hur dessa faktorer förhåller sig till varandra. McQuails (2005) modell 

tar i stället fasta på en grundläggande motsättning som formar journalistiken, nämligen den 

mellan normativa och ekonomiska målsättningar. Enligt vår tolkning överlappar 

modellerna i viss utsträckning varandra, om man ser till de stora dragen. McQuails 

ekonomiska perspektiv är främst synligt i Shoemaker och Reeses extramediära nivå, 

medan den normativa faktorn är synlig redan på den ideologiska nivån. Det gör att 

McQuails normativa faktor vägs in i hela Shoemaker och Reeses modell och den 
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ekonomiska faktorn syns på alla nivåer utom den ideologiska. Tar vi dessutom hänsyn till 

McQuails indelningar i interna och externa faktorer är det än mer tydligt att modellerna har 

mycket gemensamt. McQuails interna faktorer finner vi på Shoemaker och Reeses 

organisations-, medierutin- och individnivåer. De externa faktorerna återfinns på de 

extramediära och ideologiska påverkansnivåerna. När vi till sist lägger till McQuails 

resonemang om spelregler inom massmedia, ser vi att viktiga inslag i de här två 

modellerna är desamma. McQuail skriver om etiska spelregler för journalistiskt 

yrkesutövande. Detta kopplar vi till Shoemaker och Reeses ideologiska nivå, som bland 

annat innefattar outtalade regler för journalistiken. Även McQuail skriver att dessa regler 

ofta är just outtalade. Vidare skriver han om lagar och regler som en del av spelreglerna, 

vilka återfinns i den ideologiska nivån hos Shoemaker och Reese, i form av det lagstiftande 

organets inflytande på journalistiken. 

Det är dock relevant för oss att använda båda dessa modeller. Om vi hittar en 

påverkansfaktor som vi bedömer som ekonomisk, kan vi sedan analysera den mer konkret 

med hjälp av Shoemaker och Reeses modell. Då kan vi urskilja hur faktorn förhåller sig till 

exempelvis en individ i organisationen och hur den individen kan tänkas påverka innehållet 

i tidningen. Vi tar även hjälp av McQuails teori om den normativa påverkansfaktorn när vi 

vill rama in den del av den ideologiska nivån, som framförallt påverkar vår undersökning. 

Att använda båda modellerna hjälper oss att röra oss mellan olika abstraktionsnivåer i vår 

analys och diskussion.   

4. Frågeställning 

Hur motiverar man på Sydsvenska Dagbladet, Norrköpings Tidningar, Svenska Dagbladet 

och Norrbottens-Kuriren sin rapportering om naturvetenskap? Vilka resonemang ligger 

bakom valet av innehåll och presentationsform? Hur resonerar man på dessa tidningar om 

för- och nackdelar med specialreportrar för naturvetenskap? Hur ser man på framtiden för 

den naturvetenskapliga rapporteringen? 
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5. Metod 

5.1 Definitioner 

I vår definition av naturvetenskap utgår vi ifrån Nationalencyklopedins (NE) beskrivning 

av begreppet. De räknar in kemi, biologi, fysik, astronomi, geovetenskap, teknik, medicin 

och naturfilosofi. Naturvetenskap är enligt NE ” … den sammanfattande benämningen på 

de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar”. (Nationalencyklopedin, 

2009)  

På TU: s hemsida kan man under rubriken dagspress finna indelningarna: dagstidning, 

morgontidning, gratistidning och övriga. TU definierar dagspress som de tidningar som 

kommer ut minst en gång i veckan och som uppfyller TU: s krav på god journalistik. Det 

innebär bland annat att annonserna inte ska vara fler än de journalistiska texterna. 

Dagspressen innefattar morgonpress men i morgonpressen är de tre kvällstidningarna 

Aftonbladet, Expressen och GT inte medräknade. Det är på detta sätt TU beskriver 

morgonpress. (TU, Rogberg, 2009)  

En specialreporter är enligt vår definition en reporter som aktivt och kontinuerligt bevakar 

sitt ämnesområde. Det utesluter inte att man samtidigt arbetar med andra typer av 

rapportering. 

Med en sektion menar vi en tydligt markerad avdelning i tidningen eller på tidningens 

hemsida. En sektion har en vinjett eller annan markering knuten till sig. En sektion på 

hemsidan skall ha en egen flik med sektionens namn, men vi har inte ställt några krav på 

regelbunden uppdatering. 

5.2 Förstudie 

Vi gjorde en förstudie för att få klart för oss vem på en redaktion som är lämplig att 

intervjua. Vi ville även lära oss lite mer om tidningarna, för att snäva av urvalet. I 

förstudien kontaktades alla de tidningar i TU: s lista över morgonpress, som har 
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ämnesspecifika sektioner med naturvetenskap på sina hemsidor. Webben var endast en 

hjälp i urvalsprocessen. Vi gör ingen jämförelse mellan sektioner på webben eller i 

papperstidningen. Det är presentationsformen i sig vi är intresserade av. Dock valde några 

intervjupersoner att resonera om webbens unika möjligheter. I några fall tog vi fasta på det 

och det återkommer vi till i analysen. Vid rundringningen pratade vi med personer på olika 

positioner på tidningarna eftersom det varierade vem som bäst kunde besvara våra frågor. I 

flera fall kopplades vi till nyhetschefen, men hamnade också hos chefsredaktören, 

chefsredaktörens assistent och i receptionen. Vid denna första kontakt fick vi veta lite mer 

om hur redaktionerna jobbar med sina sektioner och hur länge de har funnits. Det 

underlättade för nästa steg i urvalet. 

5.3 Kvalitativ metod 

Vi använder oss av kvalitativa intervjuer i vår undersökning. Det har betydelse att vi som 

blivande vetenskapsjournalister är insatta i området. Det ger oss bättre möjligheter att 

förstå intervjupersonens resonemang och att ställa relevanta frågor. Forskningsintervjun 

beskrivs för den kvalitativa metoden som ett samtal, som liknar det vardagliga samtalet, 

men med några viktiga skillnader. Vi som intervjuare bestämmer ämne för samtalet och 

styr det genom förbestämda frågor eller teman och genom att följa upp intressanta uppslag 

under samtalets gång. (Kvale, 1997, s. 13) För analysen använder vi ett hermeneutiskt 

angreppssätt, där Kvales (1997) hermeneutiska cirkel beskriver vår metod. Kvale skriver 

att metoden är ett sätt att röra sig från att se till delarna i intervjun för att sedan komma 

tillbaka till helheten. Delarna förstås utifrån helhetsintrycket av texten, men den närmare 

förståelsen av delarna kan förändra synen på helheten. Så fortsätter analysen i ett 

cirkelmönster, tills en enhetlig tolkning av texten finns. Kvale beskriver fyra principer för 

hermeneutisk analys och vi jobbar huvudsakligen utifrån den fjärde, som går ut på att 

innehållet i samtalen ligger i fokus vid analysen. Den fjärde principen passar oss bäst, 

eftersom det är just intervjupersonernas resonemang vi är intresserade av. Detta innehåll 

bearbetar vi sedan i förhållande till de teorier vi har presenterat. Intervjupersonernas 

biografi är mindre viktig. Vi följer upp intervjuerna med nya frågor när det finns stora 
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oklarheter i intervjutexten och det angreppssättet placerar Kvale under den tredje principen 

för hermeneutisk analys. (Kvale, 1997, 50-51) 

När det gäller utformningen av frågeställningen använder vi oss av den explorativa 

(utforskande) designen. Den explorativa designen är att föredra när vi undersöker ett 

tidigare outforskat forskningsområde, som vi gör, eftersom den innebär att vi är flexibla 

och öppna för anpassning till oväntade omständigheter. (Østbye et al, 2008 s. 266) 

5.4 Valet av tidningar 

Att alla våra undersökta tidningar kommer ut minst 6 gånger i veckan ger oss goda 

möjligheter att jämföra resonemang och tillvägagångssätt mellan de olika 

tidningsredaktionerna. Vi har valt att studera tidningar som är förhållandevis stora
1
 då 

mindre tidningar har färre sektioner. Vi undersöker endast morgonpress, dels för att man 

inom morgonpress har olika redaktionstyper i större utsträckning än annan dagspress 

(Hadenius & Weibull, 2003, s. 120) och dels för att annan typ av dagspress tenderar att gå 

mot att vara fackpress. Facktidningar riktar oftast in sig på ett specifikt ämne och har 

därför inte sektioner i samma utsträckning som morgonpress. Vi valde att titta på tidningar 

med tidningssektioner inom ett specialområde som berör naturvetenskap. En ämnessektion 

tar per definition upp det aktuella ämnet, exempelvis Miljö eller Klimatet. Vi har definierat 

naturvetenskap och är medvetna om att det finns gränsområden, såsom neuropsykologi 

eller arkeologi, som är svårplacerade. I vårt urval av vilka tidningar som kan anses ha en 

naturvetenskaplig sektion, har vi dock inte stött på några sådana gränsämnen och ser därför 

inte detta som något som minskar undersökningens giltighet. Det är ett problem för oss att 

vissa ämnesspecifika sektioner även rapporterar om samhällsvetenskaper och humaniora. 

Å andra sidan vet vi att naturvetenskap framhävs i svenska medier i större utsträckning än 

                                                 

1
 Upplaga: Sydsvenskan 121 900, NT 46 500, SvD 195 200 och Norrbottens-Kuriren 25 200 

(Tidningsutgivarna, 2009) 
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humaniora och samhällsvetenskap, enligt Finer (Finer, 2005, s. 14). Han visar dock inte 

någon tydlig definition av ämnesområdena och det är oklart huruvida ekonomi inkluderas i 

det samhällsvetenskapliga området hos Finer (2005). Ekonomi täcks dessutom in i en egen 

sektion hos de tidningar vi har valt ut. När det gäller naturvetenskap tror vi att en 

ämnesspecifik sektion på en tidning är en bra indikation på att tidningen rapporterar om 

naturvetenskap i större utsträckning än andra tidningar. Vi valde tidningar med sådana 

sektioner också därför att sektionerna är en antydan om ett ställningstagande kring 

naturvetenskaplig rapportering. Efter urvalet för förstudien valde vi ut de tidningar, som på 

hemsidan har en sektion med en tydlig koppling till naturvetenskap. Vi sorterade dem 

genom att titta på vad det var för artiklar som publicerades under sektionen. Vårt krav på 

artiklarna var att de skulle innehålla referenser till forskning, uttalanden från forskare eller 

en ansats till att beskriva ett brett fält där kunskapen kommer från naturvetenskapligt 

arbete. Av de cirka 140 tidningarna som står i TU: s lista över morgontidningar sorterade 

vi ut drygt 10 stycken tidningar med någon typ av naturvetenskaplig sektion. Av dessa 

valde vi sedan fyra tidningsredaktioner, som vi bedömde som extra intressanta. Vi 

intervjuade chefsredaktörer eller andra beslutsfattare på redaktionen. Det var viktigt att 

prata med just dem, eftersom de ansvarar för den övergripande och långsiktiga 

planeringen. De fyra tidningarna har bra geografisk spridning och täcker in både 

storstadspress och medelstora landsortstidningar. Det gör att de på olika sätt täcker in några 

vanliga typer av morgontidningar i Sverige.  

 

5.4.1 Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladet (SvD) har en uttalad vetenskapssektion på webben. På tidningens 

hemsida ligger vinjetten Vetenskap som en underrubrik till Inrikes. Den ligger i sin tur 

under vinjetten Nyheter. Den är lätt att hitta och ligger tillsammans med vinjetterna 

Nyhetsdygnet, FRA-lagen, Viktoria och Daniel med fler. När vi valde SvD som ett av våra 

studieobjekt var det vetenskapssektionen vi utgick från. Hos SvD finns det ingen 

vetenskapssektion i papperstidningen. Tidningen har dock andra vinjetter i 
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papperstidningen som vi klassar som vetenskapssektioner, till exempel återkommande 

medicinkrönikor och tema Innovation i Näringslivs-delen på lördagarna. Redaktionen 

kallar dock inte dessa för vetenskapssektioner.  

SvD representerar tillsammans med Sydsvenska Dagbladet storstadspressen i vår 

undersökning (Hadenius & Weibull, 2003, s. 86). Redaktionens attityder till den (natur-) 

vetenskapliga rapporteringen är intressanta därför att SvD är en av de rikstäckande 

morgontidningarna, som i princip tar ställning till målgruppen ”hela svenska folket”. 

Kravet på närhet i nyheterna är ett annat än för lokalredaktioner och det perspektivet är 

viktigt för oss att täcka in. SvD kommer ut 7 gånger i veckan och har en vardagsupplaga på 

195 200 exemplar. Tidningen ägs till största delen av Schibsted. (Bilaga 4) 

5.4.2 Sydsvenska Dagbladet 

Sydsvenska Dagbladet (Sydsvenskan) är med i vårt urval, då de presenterar sitt 

naturvetenskapliga material i form av en vetenskapsblogg. Sydsvenskans vetenskapsblogg 

finns som länk på förstasidan och är lätt att hitta. Bloggformen ser vi som ett otraditionellt 

sätt att presentera journalistiskt material. Det är intressant att undersöka om detta val av 

presentationsform kan ha något att göra med att innehållet är delvis naturvetenskapligt. Det 

är intresseväckande att i vår studie av ett stort antal tidningar, är Sydsvenskan den enda 

tidningen som väljer att lägga sitt vetenskapliga material i en blogg. Tidningen har en 

upplaga på 121 900 exemplar, kommer ut 7 dagar i veckan och ägs av Bonnier AB. 

Utgivningsorten är Malmö. Inom utgivningsområdet finns många universitet och 

högskolor, vilket kan påverka vad redaktionen väljer att lyfta fram som anledningar till 

deras naturvetenskapliga rapportering. Sydsvenska Dagbladet representerar tillsammans 

med SvD storstadspressen i vår undersökning (Hadenius & Weibull, 2003, s. 86). (Bilaga 

4) 
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5.4.3 Norrköpings Tidningar 

Vi har valt Norrköpings Tidningar (NT) för att de har en sektion – Väder & Klimat – på 

hemsidan där de samlar väder- och klimatrelaterat material från papperstidningen. Med den 

här presentationsformen antyder de att dessa ämnen förtjänar att lyftas fram separat, men 

av någon anledning gör man det inte i tidningen. Detta är ett intressant ställningstagande. 

Tidningen ligger i gränslandet mellan att ha en vetenskapssektion och inte, eftersom de 

sorterar ut det naturvetenskapliga materialet men inte producerar det aktivt för sektionen. 

NT: s Väder & Klimat-sektion ligger som en underrubrik till Övrigt på hemsidans 

förstasida. Här ligger den tillsammans med vinjetterna Kolmårdens djurpark, Dating, 

Vimmelbilder med mera. Klickar man på länken kommer Väder & Klimat-artiklarna upp 

och vinjetten står som överrubrik till texterna.  

NT kommer under våren 2009 också att börja ge ut en lördagsbilaga tillsammans med 

Östgöta-Correspondenten (Corren). I bilagan på 24 sidor kommer det att finnas en 

vinjetterad miljösida. Vi är nyfikna på resonemangen om miljösidan och Väder & Klimat-

vinjetten. Tidningen har en upplaga på 46 500 exemplar och den kommer ut 6 gånger i 

veckan. NT ägs av Norrköpings Tidningar AB. I Norrköping, som är utgivningsorten, 

ligger till exempel SMHI. Det kan påverka vilka faktorer tidningen väljer att lyfta fram 

som viktiga när det gäller rapporteringen av naturvetenskap. (Bilaga 4) 

 

5.4.4 Norrbottens-Kuriren 

Norrbottens-Kuriren (Kuriren) publicerade under 2008 en artikelserie om klimathotet i 

papperstidningen. Den artikelserien finns idag på tidningens hemsida under vinjetten 

Klimatkrisen. Kuriren har Klimatkrisen-vinjetten en bit ner på hemsidans förstasida. När 

man klickar på vinjetten Klimatkrisen, radas alla artiklarna upp under varandra. Materialet 

ligger på nätet men bearbetas inte mer av tidningsredaktionen. I samband med 

publiceringen i papperstidningen gav de ut ett särtryck med materialet till skolor och andra 
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intresserade läsare. Det tyder på att redaktionen har reagerat på en samhällstrend – 

klimatdebatten (Världsnaturfonden, 2009) – och aktivt har valt att delta i debatten och 

bidra till det allmänna intresset för den. Det faktum att de gav ut material till skolor 

indikerar normativa ställningstaganden. Denna typ av rapportering går ifrån den 

traditionella rapporteringen och är därför intressant att undersöka. Vi vill undersöka varför 

de gjorde en särskild artikelserie, men inte har fortsatt att skriva om ämnet och vilka 

framtidsplaner som finns. Vid vår första rundringning antydde nyhetschefen att en 

uppföljning kan bli aktuell. Det är ett unikt tillfälle att få höra resonemanget kring att ha 

eller inte ha den typen av material under en särskild rubrik i tidningen. Kuriren har en 

upplaga på 25 200 exemplar och kommer ut 6 dagar i veckan. Den ägs av Norrköpings 

Tidningar AB och utgivningsorten är Luleå. Inom utgivningsorten finns det bland annat 

Luleå universitet som behandlar naturvetenskapliga ämnen, vilket kan påveraka 

resonemangen om att rapportera om naturvetenskap. (Bilaga 4) 

5.5 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna gjordes med beslutsfattare på två storstads- och två landsortstidningar, för att 

kunna jämföra hur de resonerar kring sin naturvetenskapliga rapportering. På Sydsvenskan 

pratade vi med nyhetschef Karin Zillén, på SvD med redaktionschef Martin Jönsson, på 

NT med chefsredaktör Charli Nilsson och på Kuriren med chefsredaktör Mats Ehnbom. 

Två av intervjuerna – den med Mats Ehnbom och den med Martin Jönsson – gjorde vi via 

telefon, eftersom vi inte hade möjlighet att träffa dem personligen. Den förra på grund av 

geografiskt avstånd och den senare, därför att intervjupersonen inte hade tid att träffa oss 

personligen. 

Vi har valt kvalitativ intervju som undersökningsmetod. Tillvägagångssättet faller sig 

naturligt, då vi är intresserade av människors sätt att resonera kring ett ämne. Dessa 

resonemang och de mönster vi hittar säger någonting om hur man på redaktionerna tänker 

och resonerar om naturvetenskaplig rapportering, men inte nödvändigtvis om hur 

redaktionerna faktiskt handlar. Det är inte heller vår avsikt att undersöka de faktiska 
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förhållandena. Vid intervjun är vi som forskare och intervjuare det viktigaste redskapet. Vi 

presenterar oss som blivande vetenskapsjournalister för våra intervjupersoner.  Det vi i 

första hand fokuserar på under intervjun, är att följa upp de delar av samtalet som ger svar 

på våra forskningsfrågor och kontakten med intervjupersonen. (Widerberg, 2002, s. 16) I 

det som Kvale (1997) kallar professionella samtal ingår forskningsintervjun. Där är det 

vanligt med en maktasymmetri, det vill säga att samtalet inte sker på lika villkor för alla 

som deltar. Det är exempelvis vi som intervjuare som bestämmer samtalets ämne, ställer 

frågor och styr samtalet. Det är inte heller ovanligt att de som deltar i intervjun har olika 

avsikter med intervjun. (Kvale, 1997, s. 26) Vi har för avsikt att ta reda på hur 

intervjupersonerna resonerar kring ett antal frågor eller teman. De kan i sin tur ha en egen 

agenda och justera sina svar därefter. Det är möjligt att de vill visa att de tycker att 

vetenskapsrapportering är viktig, då de känner till att vi som intervjuar är blivande 

vetenskapsjournalister. Det kan hända att de betonar sådana åsikter mer, än om 

intervjuaren hade varit vilken journaliststudent som helst.  Vi samtalar dessutom med 

personer som är vana vid att själva leda intervjusituationen och som kan förväntas ha goda 

teoretiska och praktiska kunskaper om intervjuer som arbetsmetod. Hur det påverkar 

svaren är svårt att säga. De kan tänkas anstränga sig mer för att driva sin egen agenda. 

Samtidigt är de kanske mer bekväma i intervjusituationen än någon som är ovan. Det tror 

vi gör att de vågar ta ut svängarna i resonemangen och utveckla dem. Vi ser också att vi 

mestadels har ställt korta frågor och fått långa svar i våra intervjuer, vilket tyder på att 

intervjupersonerna talar relativt frispråkigt under intervjuerna. Även den rådande 

finanskrisen (Konjunkturinstitutet, 2009) kan ha påverkat intervjupersonernas svar. Det 

kan ha funnits en onormalt stor tonvikt på ekonomiska faktorer i deras resonemang. 

Principerna för resonemangen borde dock vara desamma oavsett om det är finanskris eller 

ej. Det är huvudsakligen dessa principer vi är intresserade av. Vi tror därför inte heller att 

finanskrisen är ett problem i vår undersökning. På grund av tidsbrist har vi inte tittat på 

tidningarnas ekonomiska situation. När vi diskuterar tidningarnas resurser utgår vi från hur 

intervjupersonerna resonerat om resurstillgångar. 
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Vår intervjuguide var utformad utifrån fem huvudteman. De är dels kopplade till vår 

frågeställning och vårt syfte med uppsatsen och dels till vår tänkta analys av intervjuerna 

(Widerberg, 2002, s. 68). 

1. Varför rapporterar den här redaktionen om naturvetenskap? Detta är ett tema i 

analysen och en av våra forskningsfrågor. Vi försökte att både ställa frågan rakt ut 

och beröra den mer allmänt under samtalet. Detsamma gäller också för våra teman 

i punkt två och tre nedan.  

2. Har redaktionen specialreportrar? För- och nackdelar med det? Här försökte vi 

att utveckla diskussionen kring för- och nackdelarna med att ha specialreportrar 

och även få en bild av hur det har sett ut på redaktionen tidigare.  

3. Varför väljer redaktionen att presentera materialet i en sektion på webben? Hur 

motiverar redaktionen presentationsformen för det övriga naturvetenskapliga 

materialet, exempelvis i papperstidningen? För SvD ställde vi även frågan: Varför 

väljer ni att inte ha en sektion för Vetenskap i papperstidningen, när ni har det på 

webben? Vad finns det för fördelar med att inte ha sektioner? Det gjorde vi, 

eftersom intervjupersonen på SvD spontant sa att det är ofruktsamt att ha en 

vetenskapssektion i papperstidningen. Samtidigt har man på SvD mycket 

naturvetenskapligt material i papperstidningen.  

4. Det finns en trend, att naturvetenskap mer och mer integreras i den vanliga 

nyhetsrapporteringen. Vi bad intervjupersonen att utgå från sitt eget perspektiv 

och kommentera påståendet. Syftet med att ta upp detta som en egen punkt, var att 

göra en koppling till samhällstrender och få veta hur intervjupersonerna tänker 

kring dem. Frågan har också en klar koppling till punkt tre ovan, eftersom den 

öppnar för en vidare diskussion om ämnessektioner och deras möjligheter och 

problem.   
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5. Framtidsutsikter för den naturvetenskapliga rapporteringen. Det här temat är 

viktigt, därför att det är en öppen fråga, som ger intervjupersonen friheten att ta 

upp sådant hon eller han tycker är viktigt i sammanhanget. Frågan kan vara 

känslig, därför att intervjupersonerna inte vill avslöja sina planer. Vi försökte dock 

att göra tydligt, att vi är intresserade av resonemangen och inte de faktiska 

planerna på redaktionen.   

Under intervjuerna var vi båda aktiva. Vi försökte att formulera huvudfrågorna snarlikt i 

alla intervjuerna, men samtidigt vara öppna för att följa upp och ställa följdfrågor. 

Intervjun med Sydsvenska Dagbladet gjordes av endast en av oss. Den längsta intervjun 

var ungefär 45 minuter lång och den kortaste ungefär 15 minuter lång. I vissa fall 

kontaktade vi intervjupersonerna igen för att komplettera intervjun, då via e-post.  

5.6 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna spelades in och sedan skrev vi ut samtliga intervjuer och lade även in 

kompletterande frågor och svar vid respektive intervju (bilaga 4). Det gjorde vi dels för att 

gå igenom materialet ordentligt och dels för att få en god överblick och lätt kunna hitta 

olika delar av intervjuerna. Det blev också lättare att jämföra svaren i de olika intervjuerna, 

eftersom vi eftersträvade att ställa samma frågor i alla intervjuerna. Att skriva ut 

intervjuerna möjliggjorde en mer ingående tolkning av detaljer, såsom ordval och 

fördröjningar, än vad ett sammandrag skulle erbjuda. Dessutom fick vi möjlighet att 

bedöma hur vi som intervjuare kan ha påverkat svaren genom hur vi formulerade våra 

frågor. (Widerberg, 2002, s. 115) När vi skrev ut intervjuerna utelämnade vi svordomar 

och beskrivningar av personer som dök upp under samtalen. Sådana uttalanden bedömde vi 

inte som relevanta i undersökningen och de skulle kunna vara stötande.  

Efter att ha skrivit ner intervjuerna gjorde vi en typ av meningskategorisering av 

intervjuerna (Kvale, 1997, s. 174). Vi skapade tabeller med våra huvudfrågor. I dessa fanns 

olika svarskategorier som vi kunde förvänta oss utifrån teorin, eller som vi tydligt kunde 

urskilja i intervjuerna. Där fanns också de olika tidningarna listade. Vi kunde på så sätt 
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kryssa i de svarsalternativ som stämde för respektive tidning. Därefter sorterade vi 

svarsalternativen i fem huvudsakliga kategorier – samma som de fem påverkansfaktorer vi 

jobbar med. Det är dessa kategoriseringar vi har utgått ifrån i vår analys av intervjuerna. I 

vår diskussion utgår vi från de teorier vi använder oss av och försöker att se mönster och 

intressanta avvikelser i intervjuerna.  

När det handlar om hur vi refererar till källorna har vi valt att skriva ut sidnumren för att 

förenkla för läsaren att hitta referensen. I de fall där vi refererar till en övergripande teori 

från en bok har vi inte något sidnummer. Sidnummer anges inte heller när det gäller 

artiklar, eftersom dessa ofta är kortare och då vi framförallt pratar om de övergripande 

resultaten och resonemangen. 

Eftersom vi har gjort en kvalitativ studie med endast fyra intervjuer, begränsas våra 

möjligheter att generalisera kring redaktionernas resonemang om naturvetenskapliga 

sektioner. Primärt drar vi slutsatser om våra fyra tidningar och intervjupersoner, men i de 

fall då vi ser tydliga mönster och dessa stämmer överens med teorin, kan vi resonera kring 

mer generella drag. 

6. Analys 

6.1 Varför rapportera om naturvetenskap? 

Resonemangen om varför man bör rapportera om naturvetenskap är snarlika hos våra 

undersökningsobjekt. 

”Vi är ju verksamma i en väldigt forskningsintensiv region /…/. Väldigt 

många människor berörs av faktisk forskningsverksamhet, rent konkret” 

(Zillén, Sydsvenskan)  

Zillén (Sydsvenskan) och Ehnbom (Kuriren) är de som tar upp att det finns lokala 

anknytningar till forskning. De säger att det är på grund av dessa lokala anknytningar, 
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som de drar slutsatsen att det finns ett läsarintresse och det motiverar rapporteringen av 

naturvetenskap. Ehnbom (Kuriren) uttrycker sig mer konkret och det gör även Jönsson 

(SvD) och Nilsson (NT): 

”… (vetenskap i olika former) speglar intresset hos våra läsare och det 

speglar intresset hos redaktionen.” (Jönsson, SvD) 

Dock är deras situationer olika. Jönsson (SvD) talar om tidningens profil och en 

högutbildad läsekrets, som är intresserad av akademiska ämnen, såsom naturvetenskap. 

Nilsson (NT) utgår å sin sida från en läsarundersökning: 

”Här kom det fram att /…/ vetenskap i olika former har ett större intresse 

bland våra läsare, än vi trodde. Framförallt hos kvinnor”. (Nilsson, NT)  

Precis som McQuail (2005) förutsäger, så prioriteras en av Shoemaker och Reeses 

extramediära faktorer – läsarnas intressen – i bedömningen. Dessutom är Ehnbom 

(Kuriren), Nilsson (NT) och Zillén (Sydsvenskan) inne på mer normativa motiv till att 

rapportera om naturvetenskap. Zillén (Sydsvenskan) är den som tydligast uttrycker det 

bakomliggande resonemang vi tycker oss se: 

”… (naturvetenskapen är) en blick in i framtiden. /…/ (Forskning) ger 

djupare insikter om hur världen och samhället fungerar, både på kort och 

lång sikt” (Zillén, Sydsvenskan)  

Nilsson (NT) för samma resonemang, med tillägget: 

”… idag är tidningen den största folkbildaren” (Nilsson, NT) 

De visar att andra motiv än de direkt ekonomiska är drivkrafter för att rapportera om 

naturvetenskap. Ehnbom (Kuriren) vässar resonemanget ytterligare när han säger: 
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”… man visar att man som tidning bryr sig om samhällsutvecklingen. Att 

man inte bara är en anonym rapportör utan man kan faktiskt, och får 

faktiskt, engagera sig i frågor som rör vår framtid”. (Ehnbom, Kuriren)  

Han säger också att de som tidning oftast är anonyma rapportörer även när det handlar 

om vetenskap, men med just klimatfrågan tänkte de annorlunda. Redaktionen gjorde ett 

tydligt ideologiskt ställningstagande i klimatfrågan. Han berättar att ställningstagandet 

ledde till reaktioner och heta debatter med läsarna. Ställningstagandet var alltså mer än att 

rapportera om det de trodde att läsarna ville se i tidningen, eftersom många läsare blev 

upprörda och tyckte att tidningen gjorde fel som tog ställning. Sådana reaktioner är det 

bara Ehnbom (Kuriren) som berättar om, men resonemangen som ledde till beslutet om 

rapportering av naturvetenskap är ändå återkommande hos både Ehnbom (Kuriren), 

Nilsson (NT) och Zillén (Sydsvenskan).   

En punkt som Nilsson (NT) tar upp i ett av citaten ovan och som avviker helt från vad de 

andra intervjupersonerna säger, är att kvinnor har ett starkt intresse för 

vetenskapsrapporteringen. Han fortsätter det ideologiska resonemanget: 

”… följer man forskningen i stort, så anses kvinnor vara en eftersatt grupp 

hos svenska tidningsmakare.” (Nilsson, NT) 

Nilsson (NT) låter kvinnornas intresse i kombination med påståendet ovan motivera att 

de har just kvinnor som huvudsaklig målgrupp för sin nya miljösida.  

Här ser vi att flera av intervjupersonerna för resonemang som inte alls rör ekonomiska 

ställningstaganden. Motiven för att rapportera om naturvetenskap verkar röra sig kring 

ideologiska resonemang, till stor del det som McQuail (2005) kallar normativa faktorer. 

När det enbart gäller motiven för att rapportera om naturvetenskap kan McQuails modell 

tillämpas, eftersom de ekonomiska faktorerna är små eller obefintliga som motiv. De 

ekonomiska faktorerna är dock viktiga för att förstå förutsättningarna för den 

naturvetenskapliga rapporteringen, då det är de som begränsar möjligheterna.  
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Vi upplever att intervjupersonerna ogärna lyfter fram ekonomin som en viktig 

begränsning för rapporteringen, utan hellre poängterar vilka normativa ställningstaganden 

som ligger till grund för besluten på redaktionen. Sydsvenskans nyhetschef, Zillén, 

berättar om förändringar för det som idag är en vetenskapsblogg: 

”… även om han (reportern som skriver bloggen) fortfarande har ögonen 

på forskarvärlden och vetenskap så, ja, vi får se hur det blir med det”. 

(Zillén, Sydsvenskan) 

Hon beskriver bloggen som tids- och resurskrävande, vilket vi i förlängningen tolkar som 

ett ekonomiskt problem med bloggen. Zillén (Sydsvenskan) säger också att en blogg är 

personlig och knuten till just den journalist som skriver den. Samtidigt säger hon att 

reportern har fått andra uppdrag på tidningen och vi tolkar det som att andra ämnen har 

prioriterats framför (natur-) vetenskapen. NT: s chefsredaktör säger att det är 

resursbegränsningar som gör att de inte satsar mer på naturvetenskap i tidningen, men 

undviker att använda ordet ekonomi: 

”… just nu är ju den här branschen helt down ” och samtidigt ”Nu är vi ju 

ett ekonomsikt stabilt företag, så för oss är det ingen kris…”. (Nilsson, NT) 

 På NT och Sydsvenskan är det ekonomiska faktorer, såsom tidsbrist och det något 

otydliga begreppet ”resurser”, som nämns som begränsande faktorer för 

naturvetenskaplig rapportering. Samtidigt säger Nilsson på NT i andra sammanhang:  

”Klarar vi inte av att ha det (en sektion för naturvetenskap) i vanliga 

tidningen som en fast punkt, så ska vi i alla fall klara av att ha det i en 

bilaga” (Nilsson, NT) 

Han skulle gärna se en naturvetenskaplig sektion i den dagliga papperstidningen, men 

resurserna begränsar möjligheterna. Både NT och Kuriren har resursproblem, men de 

hanterar dem olika. NT går ihop med Östgöta-Correspondenten och gör en bilaga. I den 

ska det finnas en miljösida, då de inte har de ekonomiska förutsättningarna för att ha en 

egen sektion i den vanliga papperstidningen. Kuriren tar upp en annan typ av problem 

som blev aktuella inför Klimatkrisen-serien. 
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”Det är ju kostsamt, men inte i pengar utan mer i arbetstid” (Ehnbom, 

Kuriren) 

De går runt resursproblemet genom att i förväg utforma grafiken till artikelserien. Enligt 

vår uppfattning är även brist på tid en ekonomisk begränsning. Den skiljer sig dock från 

rent ekonomiska begränsningar, eftersom de kommer runt problemet genom god 

framförhållning. 

Redaktionen på Sydsvenskan håller på att diskutera hur man ska göra med 

vetenskapsrapporteringen framöver.  

”… (vi är) en dagstidning, och med begränsade resurser måste annat 

nyhetsmaterial ofta prioriteras” (Zillén, Sydsvenskan) 

Hon poängterar att vetenskap är ett område som redaktionen tycker är viktigt, även om de 

ännu inte vet hur bevakningen kommer att se ut. Enligt Zillén (Sydsvenskan) är 

diskussionen om hur de bäst ska bevaka forskning ständigt aktuell. 

 

Vi tycker att det är tydligt, att ideologiska intressen krockar med de ekonomiska vid 

ställningstaganden om rapportering av naturvetenskap. Den tydligast framträdande 

motiveringen till att rapportera om naturvetenskap är läsarintresset och det finns med i 

samtliga resonemang. Det är dock svårt att avgöra om det är den ekonomiska eller 

normativa anpassningen till läsarintresset som avgör. De ekonomiska faktorerna 

begränsar helt klart möjligheterna för redaktionerna, som visar att de skulle vilja utveckla 

sin naturvetenskapliga rapportering om dessa begränsningar inte fanns. Läsarnas intresse 

– en påverkansfaktor på extramediär nivå – är en länk mellan normativa och ekonomiska 

faktorer och verkar vara en grundförutsättning för att den naturvetenskapliga 

rapporteringen ska bli av hos de tidningar vi har studerat.  

6.2 Presentationsform - sektionens möjligheter och problem 

När det gäller formen för de naturvetenskapliga sektionerna hos våra 

undersökningsobjekt ser vi inga tydliga mönster. Samtliga tidningar har en sektion, enligt 
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vår bedömning, men de ser olika ut på de olika tidningarna. Det varierar också vad dessa 

sektioner har för namn och hur nischade de är inom det naturvetenskapliga 

ämnesområdet.  

Zillén (Sydsvenskan) och Jönsson (SvD) rör sig delvis kring samma resonemang, när det 

gäller fördelar med att inte ha specifika sektioner för (natur-) vetenskap. 

”… kommer (det) en intressant vetenskapsnyhet eller en kringnyhet en 

tisdag så vill vi inte vänta till vi har en vinjetterad avdelning en söndag” 

(Jönsson, SvD) 

Kommentaren gäller vetenskapsnyheter i allmänhet och där stämmer resonemanget med 

vad Zillén på Sydsvenskan säger. Vi kopplar resonemanget snarast till de rutiner som 

finns på tidningarna. Nyhetsbevakningen är en naturlig del i arbetet och en ämnesspecifik 

sektion kräver andra rutiner. När Jönsson pratar om de mer nischade sektionerna med 

naturvetenskapliga ämnen i SvD, resonerar han lite annorlunda. Det återkommer vi till 

längre fram i analysen. 

Trots resonemangen om att integrera vetenskapsnyheterna i den övriga bevakningen, 

säger Zillén (Sydsvenskan) om att ha en vetenskapssektion i papperstidningen: 

”… nej, det har vi inte…” och ”… det är naturligtvis ett val men det är 

också så att vi inte riktigt har haft resurser att ha en renodlad 

vetenskapsreporter…”.(Zillén, Sydsvenskan) 

Hon säger att de hade velat ha en sektion i papperstidningen, men att de begränsas av 

resurserna. Hon konstaterar sedan att de troligen kommer att gå över till att integrera 

naturvetenskapen helt i den vanliga nyhetsrapporteringen. Bloggen försvinner och 

slutresultatet liknar alltså det som Jönsson (SvD) beskriver, men motiven är olika. I 

Zilléns (Sydsvenskans) fall tolkar vi svaret om begränsade resurser som en extramediär 

faktor. Det ekonomiska läget vid intervjutillfället kan påverka attityden hos Zillén 

(Sydsvenskan) och på redaktionen i stort. Jönsson motiverar alltså SvD: s frånvaro av en 
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sektion på temat ”vetenskap” i papperstidningen, med att det skulle skada rapporteringen. 

Zillén (Sydsvenskan) å andra sidan vill ha en sådan sektion, men prioriterar andra saker 

när resurserna fördelas.  

Det Jönsson tar upp gällande SvD: s nischade naturvetenskapliga sektioner, stämmer 

mestadels med de andra intervjupersonernas resonemang om sina sektioner. 

”Det gör att man kan bli mer fördjupad inom respektive område än om allt 

är samlat…” (Jönsson, SvD)  

Han säger att det finns fördelar med att ha smalare specialområden än vetenskap och för 

dessa smalare områden är fördjupningar och analys viktiga inslag. Det resonemanget 

finns i någon mån hos alla intervjuobjekten. Om den bredare vetenskapsvinjett som finns 

på SvD: s hemsidan säger Jönsson: 

”… på nätet har det här materialet en längre livslängd, det är sökbart, 

många människor kommer idag in – särskilt när det gäller sådant här 

material – via Google… /…/ Då underlättar det för läsaren om /…/ man 

hittar många artiklar i ett liknande ämne”. (Jönsson, SvD)  

Detta är delvis representativt för våra undersökningsobjekt. Ehnbom (Kuriren) och 

Nilsson (NT) tar spontant upp att sektionen, oavsett om den ligger på webben eller i 

papperstidningen, gör det lättare att hitta specifikt material. Vi ser återigen ett fokus på att 

gå läsarintresset till mötes. Zillén (Sydsvenskan) å andra sidan, nämner inte alls att 

sektioner underlättar för läsarna, utan för ett mer rutininriktat resonemang kring att 

sektionen är tidskrävande, men praktisk. Ehnbom (Kuriren) ser ytterligare möjligheter 

med att ha en vinjett, något som återigen gör att han utmärker sig bland 

intervjupersonerna: 

”… (syftet med att ha Klimatkrisen-vinjetten) var ju att markera att det här 

är en jätteviktig fråga och att vi som tidning och vi som medborgare måste 

hjälpas åt”. (Ehnbom, Kuriren) 
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När vi pratar om fördelar med att presentera materialet just på webben återkommer 

Kurirens chefsredaktör också till det här med reaktioner från läsarna: 

”Det har visat sig vara lättare att göra det på nätet.” (Ehnbom, Kuriren) 

Vi tycker att han med resonemangen ovan visar, att redaktionen lägger stor vikt vid 

individuellt normativa resonemang och att det smittar av sig på hur redaktionen ser på 

journalistrollen. De tycker att det är viktigt att engagera läsarna och att tidningen och 

journalisten har en roll utöver att rapportera händelseförlopp. Det är Ehnbom (Kuriren) 

som tydligast uttrycker den typen av resonemang bland våra intervjupersoner, men en 

ambition om att få läsarmedverkan och interaktivitet finns även hos Nilsson (NT) och 

Zillén (Sydsvenskan).  

På Kuriren var det Ehnbom (Kuriren), alltså chefsredaktören, som beslutade att de skulle 

göra artikelserien Klimatkrisen, medan idén att göra ett särtryck kom från annat håll: 

”… (en läsare) ville ta del av det här /…/ och det var nog då vi liksom kom 

på att det här måste vi göra ett särtryck av…” (Ehnbom, Kuriren) 

Totalt ser vi inga tydliga mönster när det gäller initiativen till sektionerna. Det är bara 

Ehnbom (Kuriren) som helt på eget initiativ ville starta en naturvetenskaplig sektion. 

Jönsson kan inte säga så mycket om initiativet, utan berättar bara att SvD: 

”… i decennier (har haft) mycket omfattande bevakning av vetenskap”. 

(Jönsson, SvD) 

Det skulle kunna betyda att inställningen till (natur-) vetenskaplig rapportering ”sitter i 

väggarna” och därmed är en del av de normativa värderingar som formar tidningen. På 

NT och Sydsvenskan har reportrarna varit delaktiga i införandet av en naturvetenskaplig 

sektion: 

”Det är de (arbetsgruppen som ledningen har tillsatt) som har sagt att ´Vi 

vill göra en miljösida´” (Nilsson, NT)  
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”… (journalisten) som startade bloggen, var ganska intresserad av 

bloggverktyget och bloggens uttryckssätt, medel och möjligheter. Så det var 

ju på hans förslag helt enkelt.” (Zillén, Sydsvenskan) 

Initiativen kommer alltså från reportrarna, men situationerna är ändå väldigt olika. På NT 

(och Corren) hade ledningen tillsatt en arbetsgrupp, som ville införa en miljösida på 

tidningen. Här väljer beslutsfattarna alltså att lyfta fram journalisternas intressen, attityder 

och synsätt och ber dem aktivt att påverka innehållet. Här finns det en tydlig koppling 

mellan beslut på organisationsnivån och individnivån. Resultatet blir en påverkan på det 

naturvetenskapliga innehållet i tidningen.   

Det finns teori som berör fördelarna med att rapportera om särskilda ämnen i sektioner 

(Hadenius & Weibull, 2003 och Finer, 2005). Samtidigt redogör Finer (2005) för en trend 

där naturvetenskapen integreras i den allmänna nyhetsrapporteringen. Det är denna trend 

vi ser tecken på hos tre av våra fyra tidningar, även om motiven att integrera 

naturvetenskapen skiljer sig mellan dem. 

6.3 Argument för och emot specialreportrar  

Nilsson (NT) och Zilléns (Sydsvenskans) resonemang om specialreportrar följer 

samma linje. Zillén på Sydsvenskan uttrycker det genom att säga att redaktionen 

är för liten för att de ska ha resurser för en specialreporter som bara bevakar 

vetenskap. 

”Vi har ingen som är DEN vetenskapsreportern men vi har ett par personer 

som skriver mycket vetenskap.” (Zillén, Sydsvenskan) 

Den beskrivningen – reportrar med ett stort intresse och/eller vana av att rapportera om 

naturvetenskap – ser vi också hos Ehnbom (Kuriren). Även på SvD finns reportrarnas 

intressen med i tankegången:  
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”… (naturvetenskap) speglar intresset hos våra läsare och det speglar 

intresset hos redaktionen.” (Jönsson, SvD) 

Nilsson (NT) tar upp personliga intressen som både ett problem och som en tillgång. Han 

tycker att det är problematiskt att reportrarnas intressen ofta starkt påverkar vilka ämnen 

som hamnar i tidningen.  

”Vad jag menar /… / är att varje tidning måste ha en linje och den ska 

styras av ett läsarperspektiv. Däremot gäller det självklart att ta tillvara på 

de specialintressen som finns på redaktionen.” (Nilsson, NT) 

Nilsson (NT) tar även upp fördelen med att ha en anställd vetenskapsreporter. 

”Då finns det ett behov. En inriktning som tidningsledningen beslutat sig 

för. Alltså inget slumpmässigt.” (Nilsson, NT) 

Av våra fyra tidningsredaktioner är det bara SvD som har specialreportrar för att 

rapportera om naturvetenskap.  

”De kan också jobba med andra saker, men det är reportrar som har 

väldigt hög specialkompetens och som jobbar väldigt mycket med att ha en 

kontinuerlig bevakning.” (Jönsson, SvD) 

Jönsson (SvD) säger också att den här typen av komplicerat material ”ställer ofta 

väldigt stora krav på skribenterna”. Samtidigt gör de mindre tidningarna andra 

ställningstaganden: 

”… de som jobbar hos oss måste vara allmänreportrar i grunden, för att 

kunna bevaka allt, så vi har valt att gå ifrån att ha specialreportrar”. 

(Ehnbom, Kuriren) 
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Ehnbom berättar att Kurirens redaktion istället, som en introduktion till arbetet med 

Klimatkrisenserien, tittade på Al Gores film om klimatkrisen. På så sätt skulle reportrarna 

få bättre ämneskunskaper. Ehnbom (Kuriren) kommenterar effekten: 

”… ju mer man lär sig om en fråga, desto mer medveten blir man även i den 

övriga journalistiken”. (Ehnbom, Kuriren) 

Han säger att en av fördelarna med att de gjorde en artikelserie om klimatet är, att den har 

ökat reportrarnas kunskaper och medvetenhet i ämnet. Detta anser han också smittar av 

sig i den övriga rapporteringen så att klimatfrågan kommer att dyka upp även när 

rapporteringen inte direkt handlar om klimatet. Detta ställer sig Ehnbom (Kuriren) positiv 

till. Jönsson (SvD) och Zillén (Sydsvenskan) pratar båda om ökad kontinuitet i 

bevakningen och fördjupning i ämnet som fördelar med att ha specialreportrar för 

vetenskap. 

NT saknar liksom Sydsvenskan och Kuriren specialreporter för rapportering av 

naturvetenskap. De kommer däremot att ta in en eller flera krönikörer för att skriva för 

miljösidan. 

”… för att få en oberoende tyckare som kan tycka, ställa frågor, som kan 

ifrågasätta på ett annat sätt än en anställd journalist kan göra”. (Nilsson, 

NT) 

Nilsson på NT utvecklar detta och säger att journalisten lätt kan få förtroendeproblem om 

han eller hon är krönikör inom ett så avancerat ämnesområde som miljö. 

Det tydligaste generella resultatet från våra intervjuer på morgontidningarna, när det 

gäller specialreportrar, är att specialreportrar anses innebära bättre möjligheter till 

fördjupade, kritiska och analyserande artiklar. Det är dock bara en tidning som att har 

specialreportrar inom naturvetenskapliga ämnen. Begränsningarna som de andra 

intervjupersonerna upplever finns på olika nivåer. De normativa motiven har betydelse 

för resonemangen om specialreportrar, eftersom prioriteringar kring resursfördelning 
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rimligtvis påverkas av normativa ambitioner. På rutinnivån finns en del av 

begränsningarna – det är kostsamt, tidsödande och ibland opraktiskt att ha 

specialreportrar, eftersom de måste kunna sköta även annan rapportering, oftast av 

ekonomiska skäl. På individnivån, hos de intresserade reportrar som finns på tidningarna, 

finns många av incitamenten till att rapportera om naturvetenskap. Snarare än att 

tidningarna anställer specialreportrar, verkar de ta till vara reportrarnas intressen och/eller 

kunskaper och använda dem i rapporteringen. Det är de intresserade och kunniga 

journalisterna som får sköta den naturvetenskapliga rapporteringen, men de har hos tre av 

fyra inte statusen av specialreporter på tidningen och jobbar även med andra frågor.   

6.4 Resonemang om framtiden 

Alla intervjupersonerna tar på olika sätt upp att det är viktigt att fortsätta rapportera om 

naturvetenskap. Framtidsplanerna skiljer sig dock åt mellan redaktionerna.  

”Vi har en ganska bra nivå på det, men jag tror att området vetenskap som 

sådant kommer att vara extremt viktigt.” (Jönsson, SvD) 

Varken på SvD eller på Kuriren kommer det att ske någon förändring av rapporteringen 

av naturvetenskap. Ehnbom (Kuriren) talar om klimatdebatten: 

”Den har blivit en naturlig del, den är inte bara en egen fråga, utan en 

naturlig del av allt som diskuteras” (Ehnbom, Kuriren) 

Till skillnad från SvD och Kuriren kommer NT, tillsammans med Corren, att utöka sin 

rapportering av naturvetenskap. De kommer i april 2009 att starta en ny lördagsbilaga där 

det kommer att finnas en sida med vinjetten och temat Miljö. Beslutet om att ha en 

miljösida kom från den arbetsgrupp som tidningsredaktionerna tillsatt för att bestämma 

bilagans innehåll.  

”Vi har också sagt att det skall inte vara pekfingersjournalistik, som det lätt 

blir.” (Nilsson, NT) 
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I ryggen har redaktionen en undersökning som visar att det finns ett stort läsarintresse för 

naturvetenskap, framförallt hos kvinnor +35 år. Den viktigaste faktorn som påverkar 

införandet av miljösidan kommer från läsarna, som hör till den extramediära nivån. Detta 

påverkar i sin tur rutinnivån där redaktionsledningen fattar beslutet om sidan. 

Framtiden för Sydsvenskans vetenskapsblogg skiljer sig något från de andra tidningarnas 

rapportering.  

”… jag vet inte om de stora vetenskapsjobben kommer att vara en del av 

söndagstidningen /… / vi återgår nog som det har varit tidigare, 

vetenskapsartiklar. Man skriver när något är intressant och då blir det rena 

nyhetsartiklar.” (Zillén, Sydsvenskan) 

Just när det gäller vetenskapsbloggen tror Zillén (Sydsvenskan) inte att den kommer att 

finnas kvar så länge. Varför den eventuellt ska läggas ner är otydligt men ett argument är 

att det tar mycket tid för journalisten, som även arbetar med andra typer av rapportering. 

Hon säger också att diskussionen om rapporteringen av vetenskap pågår och för tillfället 

är den lite ”hemlös”. Det är bara Zillén (Sydsvenskan) som uttryckligen tar upp resurser 

som ett problem för den framtida rapporteringen av naturvetenskap. 

”Det är /… / ett ämne som redaktionsledningen anser är viktigt. Samtidigt 

är vi en dagstidning, och med begränsade resurser måste annat 

nyhetsmaterial ofta prioriteras.” (Zillén, Sydsvenskan) 

Ehnbom resonerar på ett liknande sätt och anser att det skulle finnas material att fylla 

sektionen med, men att sektionen skulle dominera tidningen för mycket. Resonemanget 

om vetenskapsreportrar följer samma spår. 

”… vi är lite för liten tidning för att ha det (vetenskapsreportrar). /… / det är 

lite tufft att ha en som bara sysslar med det.” (Ehnbom, Kuriren) 



39 

 

Sydsvenskan är den enda av tidningarna som enligt vår tolkning går mot att i mindre 

utsträckning än tidigare rapportera om naturvetenskap. Både NT och SvD har 

läsarundersökningar i ryggen som gör att de konkret kan säga att det finns ett 

läsarintresse för den här typen av rapportering. Kuriren rapporterar om naturvetenskap för 

att läsarna bör ta del av miljöfrågan eftersom den berör oss alla. Redaktionen har ingen 

läsarundersökning i ryggen men de normativa ambitionerna dominerar och verkar vara 

det som huvudsakligen gör att de rapporterar om naturvetenskap. 

7. Slutsatser och diskussion 

Vi kan urskilja att de undersökta tidningarna drivs som företag med vinstintressen och att 

de, vid sidan av detta, har ett ideal som de önskar att leva upp till. Var tyngdpunkten 

ligger mellan dessa två förhållningssätt varierar dock. I denna odetaljerade beskrivning 

stämmer våra resultat väl överrens med McQuails (2005) modell. Vi kommer i 

diskussionen som följer att försöka reda ut mer detaljerat hur den balansgången förs hos 

våra undersökningsobjekt, alltså huruvida motiven till rapportering av naturvetenskap 

återfinns i de ekonomiska eller i de normativa intressena. Att alla intervjuobjekten låter 

läsarna stå i fokus stämmer bra med McQuails (2005) beskrivning av medieföretag. Han 

visar att genom läsarna kan normativa och ekonomiska motiv till viss del vara förenliga 

inom företaget, då båda förhållningssätten gör att företaget eftersträvar en stor publik. 

McQuail (2005) säger också att de som vinner på organisationens aktiviteter i huvudsak 

borde vara publiken och det stämmer med vår analys. Samtliga våra studieobjekt visar 

att läsarnas intresse har stor betydelse för rapporteringen av naturvetenskap. Det betyder 

att en stor del av påverkan på medieinnehållet framträder i den extramediära nivån i 

Shoemaker och Reeses (1996) modell. Läsarintresset har betydelse för både 

medierutinerna och individernas syn på journalistrollen. Den naturvetenskapliga 

rapporteringen motiveras huvudsakligen med redaktionernas normativa ambitioner och 

intervjupersonernas individuella normativa ambitioner. Vi upplever att det som 

begränsar utvecklingen av naturvetenskaplig rapportering hos de tidningar vi har 
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undersökt, är ekonomiska resurser. Däremot uttalar sig intervjupersonerna sällan direkt 

om det. Istället nämner de tidsbrist, resurser i största allmänhet eller att det är en ”liten 

tidning”, som förklaringar till att de inte kan utöka eller utveckla den naturvetenskapliga 

rapporteringen. 

Vi ser ett tydligt mönster när det gäller presentationsformen. Tre av våra fyra 

undersökningsobjekt går mot att integrera naturvetenskapen i den övriga rapporteringen. 

Vad vi kan se i vår studie, så beror integreringen på olika faktorer på olika tidningar. I ett 

fall beror integreringen på resursbrist. I ett annat fall motiveras den med vad som bedöms 

vara bäst för rapporteringen – ett normativt motiv - och att integreringen gynnar 

tidningens profil. I det tredje fallet beror integreringen på rutiner och återigen tidningens 

profil, men den här gången som en begränsning för en liten tidning. Shoemaker och 

Reese (1996) skriver att profilen till stor del skapas som en anpassning till läsarna. I den 

här frågan stämmer det bara hos ett av våra undersökningsobjekt. Det gör att McQuails 

(2005) ekonomiska faktor verkar vara en av anledningarna till att naturvetenskaplig 

rapportering integreras, hos två av tre redaktioner som integrerar materialet. Jämför vi 

med Hadenius och Weibulls (2003) beskrivning av sportsektionernas etablering i 

morgonpressen ser vi också, att det tar tid för nya ämnen att etablera sig i egna sektioner 

på tidningarna. Samtidigt visar vår analys att tre av fyra tidningar verkar ha valt att 

integrera det naturvetenskapliga materialet i den övriga nyhetsrapporteringen. Det ligger i 

linje med Finers (2005) beskrivning av utvecklingen. I kontrast till integreringstrenden 

står fördelarna med sektioner, som Shoemaker och Reese (1996) Hadenius och Weibull 

(2003) och även Finer (2005), tar upp. Det finns konkurrensmässiga fördelar med 

sektioner, därför att materialet synliggörs för läsarna och Finer (2005) tror att 

rapporteringen av naturvetenskap på avsatta sidor ger högre kvalitet på rapporteringen. 

Dessa fördelar syns också i våra intervjupersoners resonemang. Vår undersökning visar 

dock, att tre av våra intervjupersoner och deras redaktioner, mot olika bakgrund, bedömer 

att fördelarna med att integrera rapporteringen överlag i dagsläget är större än fördelarna 
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med att ha sektioner. Det vore intressant att följa upp utvecklingen på dessa tidningar i 

realtid, för att se vad som faktiskt händer. 

Vi ser för övrigt få likheter i resonemangen om presentationsformen. Tidningarna har 

idag olika sätt att presentera materialet och har därför olika utgångspunkter för sina 

resonemang om formen. Det är antagligen en del av förklaringen till att vi inte ser tydliga 

mönster kring hur de resonerar. De har i och med tidningarnas olika medierutiner och 

upplägg, bland annat vad gäller specialreportrar, också olika erfarenheter. Rutiner och 

strukturer har förmodligen vuxit fram på olika sätt på de olika redaktionerna. Som vi ser i 

Shoemaker och Reeses (1996) modell, påverkar de rutinerna hur en individ på tidningen, 

exempelvis chefsredaktören, ser på den journalistiska rollen. Därmed påverkas också 

intervjupersonernas syn på sin tidnings rapportering av naturvetenskap. Resonemangen 

handlar till stor del om resurser och vad som är praktiskt möjligt i förhållande till 

redaktionsstrukturen. Medierutinerna verkar ha betydelse för resonemangen om sektioner 

och delvis för resonemangen om specialreportrar. Skillnaderna i medierutiner tror vi dock 

är den huvudsakliga anledningen till att resonemangen skiljer sig åt.  

Intervjupersonerna beskriver också att individuella intressen hos reportrarna på 

redaktionerna får gehör hos beslutsfattarna. Det stämmer överens med Djerf Pierres 

(1996) slutsatser om betydelsen av reportrarnas personliga intressen. I vår undersökning 

tycker intervjupersonerna över lag att personliga intressen är någonting positivt. På tre av 

tidningarna blir reportrarnas personliga intressen en tillgång, när beslutsfattarna upplever 

att resursbegränsningar försvårar möjligheten att skaffa specialreportrar. Det kan förklara 

Djerf Pierres (1996) beskrivning. Hon skriver att miljöreportrar inte garanterar en 

kvantitativ ökning av miljörelaterat material. Om intresserade allmänreportrar ”fyller i” 

när specialreportrar saknas, blir det ingen eller liten skillnad på materialet kvantitativt 

sett. Det är också den bild Finer (2005) beskriver: material producerat av specialreportrar 

minskar idag, men mängden naturvetenskapligt material ökar totalt sett. Däremot kan det 

vara så att kvaliteten på rapporteringen är högre med specialreportrar, men det är inte 

något vi har undersökt. I ett fall i vår undersökning nämns att specialreportrar har en unik 
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fördel gentemot allmänreportrar med specialintressen. Den fördelen är, att redaktionen 

väljer ut reportrar med särskilda intressen och kunskaper, istället för att slumpmässiga 

intressen hos reportrarna får styra rapporteringen. Ett resultat av det kan eventuellt vara 

högre kvalitet på rapporteringen och rapportering som ligger bättre i linje med tidningens 

profil. Detta vore intressant att få veta mer om i kommande undersökningar.   

Intervjupersonernas uppfattning om oss som intervjuar kan ha påverkat deras svar. Det är 

därför inte omöjligt att ekonomiska faktorer spelar en större roll än vad som framgår av 

våra intervjuer. Vi hade inte för avsikt att belysa viljan att prata om ekonomiska faktorer. 

Antydan om att beslutsfattarna ändå skulle undvika att tala om ekonomiska begränsningar 

för sin rapportering, tycker vi är intressant. Det är ett ämne som skulle vara givande att 

undersöka närmare.  

Intervjupersonerna är individer och de påverkas på individnivån i Shoemaker och Reeses 

(1996) modell. Det gör att det de berättar för oss ytterst är format av de samlade 

ideologier som finns i det svenska samhället – vår kultur – och av svenska lagar och den 

svenska marknaden. Läsarna, organisationsstrukturen och medierutinerna är också delvis 

ett resultat av de samlade ideologierna i det svenska samhället. De påverkansfaktorer som 

tydligast går att urskilja i vår analys är att de individuellt normativa ambitionerna 

motiverar rapporteringen, att ekonomiska faktorer begränsar den och att läsarna har stor 

inverkan på intervjupersonernas resonemang. 

7.1 Slutdiskussion 

Nivån på de normativa ambitionerna och resurstillgångarna är kända för redaktionen. För 

läsarintresset skiljer det sig mellan redaktionerna huruvida de känner till läsarintresset 

eller gör en uppskattning av det. De redaktioner som vet att det finns ett stort intresse för 

naturvetenskap, kan med viss trygghet ta vara på sina normativa ambitioner för 

naturvetenskaplig rapportering. De som inte med säkerhet känner till läsarnas intresse, 

måste göra en egen bedömning innan de kan ta ställning till sin ambitionsnivå och sina 

resurser. Vi ser då att Sydsvenskan väljer att ta det säkra före det osäkra och använda sig 
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av traditionell nyhetsvärdering för naturvetenskap. Kuriren har en agenda som, i större 

utsträckning än hos de andra tidningarna, har med den normativa ambitionen att upplysa 

läsarna att göra. Vi tror att den högre ambitionsnivån är främsta anledningen till att 

redaktionen på Kuriren är villig att satsa på rapportering av naturvetenskap, trots att de 

liksom Sydsvenskan, saknar läsarundersökningar som beskriver intresset hos sina läsare. 

Vi tänker oss att det finns tre punkter som våra intervjupersoner huvudsakligen tar 

ställning till när det gäller den naturvetenskapliga rapporteringen över lag.  

 Nivån på de normativa ambitionerna – synen på det journalistiska uppdraget är 

kärnan här. 

 Resurstillgången – de ekonomiska förutsättningarna på redaktionen. 

 Läsarintresset – kan vara känt eller okänt. Om det är okänt gör redaktionen en 

uppskattning som de utgår ifrån. 

 

Tidningarna verkar inte ha hittat ett tillfredsställande sätt att arbeta med sin 

vetenskapsrapportering. De strävar efter att hitta en balans mellan att vara resurseffektiva, 

ha god kvalitet på rapporteringen och att gå läsarna till mötes. Det mönster vi kan se är att 

de just nu tenderar att integrera naturvetenskapen i den övriga rapporteringen. Det är 

dock osäkert om detta är en bestående trend och framtida undersökningar på området kan 

bidra till bättre förståelse. Eftersom området vetenskapsrapportering i morgonpress 

verkar vara outvecklat och sakna en stabil struktur är det troligt att det finns stor variation 

bland Sveriges tidningar. Det är troligt att det finns andra tidningar vars 

vetenskapsrapportering är exempel på ytterligheter som vi inte ser i vår undersökning. Vi 

hoppas på framtida studier som kan belysa området ytterligare. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Forskningspengar 
 

Vinnova 1,8 miljarder  

Rymdstyrelsen 785 653 000  

Vetenskapsrådet 3,5 miljarder (varav merparten är naturvetenskaplig forskning)  

Formas 730 miljoner kronor 

Totalt: 6,8 miljarder 

Källor 

Respektive myndighet via mejl 

+ Årsredovisning vetenskapsrådet: 

http://www.vr.se/download/18.ead945b11f699b508580003175/%C3%85rsredovisnin

g+2008.pdf 

Skattepengar till forskning: 

www.regeringen.se/sb/d/3368 

Hämtat: 2009-02-22, kl. 15.00 



48 

 

Bilaga 2, Vetenskapsjournalister i Sverige 
 

Svenska förbundet för vetenskapsjournalister (SFVJ) har 98 medlemmar (2009). 

Uppskattningsvis är 5-10 även medlemmar hos Sällskapet Svenska 

Medicinjournalister. 

Sällskapet Svenska Medicinjournalister (SSM) har cirka 170 medlemmar (februari 

2006).  

Svenska Journalistförbundet har 18 000 medlemmar. 

Källor 

Svenska förbundet för vetenskapsjournalister: 

Anneli Megner Arn, styrelsen för SFVJ 

Kontakt via e-post: 2009-02-22 

Sällskapet Svenska Medicinjournalister: 

http://www.svenskamedicinjournalister.se/index.php?option=com_content&task=blo

gcategory&id=13&Itemid=26 

Hämtat: 2009-04-02, kl. 16.30 

Svenska Journalistförbundet: 

http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38376&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

Hämtat: 2009-04-02, kl. 12.30 
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Bilaga 3, Utbildningar för vetenskapsjournalister 
 

Södertörns högskola: Journalistik, människa och miljö, 180 hp. (Före år 2007 

benämnt Journalistik med naturvetenskap)  

Umeå Universitet: Programmet för vetenskapsjournalistik, 120 hp 

Källa 

Högskoleverket: 

https://www.studera.nu/aw/courseGuideResult.do?period=HT+2009&subject=50.60

0&publisher=All&intensity=&distance=&fetchSize=100&page=&orderByName=&

method=&origin=4&destination= 

Hämtat: 2009-03-02, kl. 17.20 
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Bilaga 4, Tidningsfakta 
 

Fakta hämtat från TU: s snabbfakta om tidningarna, NE med respektive 

tidningsnamn som sökord och tidningarnas egna hemsidor. 

Källor 

Tidningsutgivarnas lista över morgonpress: http://www.tu.se/tidningarna.asp 

Här finns länkar till respektive tidning för de olika tidningarna. 

Nationalencyklopedin: http://www.ne.se 

Med respektive tidningsnamn som sökord. 

 

http://www.tu.se/tidningarna.asp
http://www.ne.se/

