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Abstract

Syftet	  med	  denna	  undersökning	  är	  att	  se	  hur	  stor	  plats	  forskning	  fått	  i	  dagspress	  mellan	  

1901	  och	  2010.	  För	  att	  avgränsa	  området	  baseras	  studien	  på	  Dagens	  Nyheters	  

bevakning	  av	  Nobelpristillkännagivandena	  i	  kemi	  och	  medicin.

Jag	  har	  gjort	  ett	  urval	  av	  Nobelpristagare	  under	  den	  aktuella	  perioden	  och	  

studerat	  hur	  forskning	  som	  ledde	  till	  Nobelpriset	  presenterats	  för	  allmänheten.	  

Materialet	  består	  av	  artiklar	  från	  Dagens	  Nyheter	  från	  1901	  	  t.o.m.	  2010.	  

Jag	  har	  dels	  analyserat	  vilken	  plats	  forskningen	  fått	  i	  tidningen,	  dels	  vad	  

artiklarna	  egentligen	  handlar	  om:	  är	  de	  pedagogiska	  eller	  refererande,	  har	  de	  ett	  

nyttoperspektiv	  eller	  är	  de	  rent	  av	  akademiska?	  

Studien	  tar	  även	  upp	  två	  andra	  aspekter:	  det	  låga	  antalet	  kvinnliga	  pristagare	  

–	  har	  Dagens	  Nyheter	  presenterat	  dem	  på	  ett	  annat	  sätt?	  Och	  hur	  påverkar	  

pristagarens	  nationalitet	  mediebevakningen?

Resultatet	  visar	  att	  nyheten	  om	  vem	  som	  belönats	  med	  årets	  Nobelpris	  alltid	  

nått	  fram	  till	  förstasidan	  i	  tidningen.	  Rubrikena	  är	  ofta	  stora	  och	  bilder	  är	  vanligt.	  

Studien	  visar	  även	  att	  Nobelpriset	  i	  medicin	  ständigt	  får	  mer	  utrymme	  än	  Nobelpriset	  i	  

kemi.	  Rapporteringen	  skiljer	  sig	  föga	  vid	  en	  kvinnlig	  pristagare	  och	  nationalitet	  har	  inte	  

påverkat	  artiklarnas	  innehåll,	  utom	  möjligen	  då	  en	  av	  pristagarna	  var	  svensk.	  

Nyckelbegrepp:	  Nobelpris,	  forskning,	  vetenskapsjournalistik,	  nationalitet,	  placering,	  

pristagare.	  	  
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1.1	  

Inledning

”The	  Nobel	  Prizes	  receive	  an	  enormous	  attention	  both	  nationally	  and	  internationally.	  

Probably	  it	  is	  the	  event	  for	  which	  Sweden	  is	  best	  known,	  with	  the	  exception	  for	  the	  

temporary	  blooming	  of	  stars	  in	  sports.	  The	  Nobel	  Prize	  is	  the	  only	  prize	  announced	  

on	  the	  front	  page	  of	  dominating	  daily	  newspapers	  and	  on	  prime	  time	  news	  on	  

television.”	  (Norrby,	  E.	  (2010))

Under	  en	  vecka	  i	  oktober	  riktas	  hela	  världens	  medieljus	  mot	  Sverige:	  den	  vecka	  då	  årets	  

Nobelpristagare	  tillkännages	  –	  precis	  som	  Erling	  Norrby,	  före	  detta	  ständig	  sekreterare	  

vid	  Kungliga	  vetenskapsakademin	  som	  utser	  Nobelp4ristagare,	  skriver.	  

Under	  denna	  oktobervecka	  år	  2010	  publicerades	  2	  685	  artiklar	  i	  svensk	  press	  

rörande	  Nobelpriset.	  Internationellt	  steg	  antalet	  till	  7	  700	  stycken	  (Osign.	  Startsida,	  

Retriever.	  https://www.retriever-‐info.com/se/,	  2010-‐11-‐23).	  Men	  vad	  får	  vi	  reda	  på	  i	  

artiklarna?	  Nobelpriset	  i	  sig	  får	  stor	  uppmärksamhet,	  men	  vad	  förmedlar	  media	  för	  bild	  

av	  den	  forskning	  som	  lett	  till	  priset?	  

Denna	  studie	  baseras	  på	  artiklar	  från	  Dagens	  Nyheter	  från	  1901,	  då	  Nobelpriset	  

delades	  ut	  för	  första	  gången,	  till	  2010.	  Har	  rapporteringen	  varit	  pedagogisk,	  

refererande,	  förklarande	  eller	  rent	  av	  hyllande?	  Förmår	  journalistiken	  att	  förmedla	  så	  

pass	  avancerad	  forskning	  till	  allmänheten	  och	  används	  något	  nyttoperspektiv?	  Jag	  har	  

undersökt	  vem	  artiklarna	  skrivs	  för,	  hur	  forskningen	  förklarats	  och	  vilket	  språk	  som	  

använts.	  Studien	  syftar	  till	  att	  se	  vilka	  trender	  som	  funnits	  gällande	  medias	  

forskningsrapportering	  under	  1900-‐talet	  fram	  till	  idag.	  

Med	  hjälp	  av	  dagordningsteorin	  har	  jag,	  genom	  att	  studera	  publiciteten	  kring	  

Nobelprisen	  i	  Sveriges	  största	  dagstidning,	  undersökt	  hur	  stor	  plats	  forskning	  haft	  i	  det	  

svenska	  samhället	  under	  drygt	  hundra	  år.	  För	  att	  avgränsa	  arbetet	  fokuserar	  jag	  på	  

artiklar	  om	  Nobelprisen	  i	  kemi	  och	  medicin	  eller	  fysiologi.	  

En	  annan	  aspekt	  som	  studeras	  är	  det	  låga	  antalet	  kvinnliga	  pristagare:	  sedan	  

starten	  av	  Nobelprisutdelningarna	  1901	  har	  fyra	  respektive	  tio	  kvinnor	  fått	  ta	  emot	  

Nobelpriset	  inom	  kemi	  respektive	  medicin	  eller	  fysiologi.	  Endast	  en	  kvinna,	  Marie	  
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Curie,	  har	  fått	  ta	  emot	  Nobelpriset	  två	  gånger:	  1903	  och	  1911.	  Studien	  granskar	  ifall	  

mediebevakningen	  sett	  annorlunda	  ut	  vid	  en	  kvinnlig	  pristagare.

Ytterligare	  en	  aspekt	  är	  pristagarens	  nationalitet:	  innebär	  en	  svensk	  pristagare	  

automatiskt	  större	  medieutrymme	  i	  svensk	  press?
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1.2	  

Bakgrund	  

Nobelpriset	  har	  delats	  ut	  årligen	  sedan	  1901,	  med	  ett	  fåtal	  undantag,	  till	  exempel	  under	  

första	  och	  andra	  världskriget.	  Initiativtagaren	  till	  priset	  är	  Alfred	  Nobel.	  Han	  föddes	  den	  

21	  oktober	  1833	  i	  Stockholm	  och	  30	  år	  senare	  uppfann	  han	  dynamiten,	  vilket	  gjorde	  

honom	  förmögen.	  I	  sitt	  testamente,	  som	  han	  skrev	  år	  1895,	  lade	  han	  grunden	  till	  dagens	  

Nobelpris	  (Osign.	  Alfred	  Nobel,	  Nobelprize.	  http://nobelprize.org/alfred_nobel/

biographical/timeline/	  2010-‐12-‐20).

Det	  tog	  fem	  år	  att	  få	  ordning	  på	  allting,	  och	  de	  första	  prisen	  delades	  ut	  på	  Alfred	  

Nobels	  dödsdag,	  den	  10	  december,	  år	  1901.	  Enligt	  Nobels	  önskemål	  skulle	  fem	  pris	  

delas	  ut:	  i	  fysik,	  kemi,	  medicin	  eller	  fysiologi,	  litteratur	  samt	  ett	  fredspris.	  

Testamentet	  eick	  korrigeras	  något,	  bland	  annat	  insåg	  man	  att	  ”under	  det	  förlupne	  året”	  

inte	  kunde	  tas	  bokstavligt,	  eftersom	  det	  vanligtvis	  tar	  längre	  tid	  än	  så	  för	  en	  upptäckt	  

att	  få	  genomslagskraft.	  Det	  beslutades	  även	  att	  priset	  inte	  eick	  delas	  på	  eler	  än	  tre	  

personer	  och	  att	  det	  endast	  får	  ges	  till	  fysiska	  personer,	  med	  undantag	  för	  fredspriset	  

som	  även	  kan	  delas	  ut	  till	  institutioner	  (Tore	  Frängsmyr,	  Nobelpris,	  

Nationalencyklopedin.	  http://www.ne.se/lang/nobelpris,	  2010-‐12-‐20).	  Sveriges	  

Riksbank	  instiftade	  ytterligare	  ett	  pris	  år	  1968,	  ”Sveriges	  Riksbanks	  pris	  i	  ekonomisk	  

vetenskap	  till	  Alfred	  Nobels	  minne”,	  som	  till	  vardags	  kallas	  just	  Nobelpriset	  i	  ekonomi.	  

Understrykas	  bör	  dock	  att	  detta	  pris	  inte	  fanns	  med	  i	  Alfred	  Nobels	  testamente.	  (Tore	  

Frängsmyr,	  Nobelpris,	  Nationalencyklopedin.	  http://www.ne.se/lang/nobelpris,	  

2010-‐12-‐20).	  

I	  Nobels	  testamente	  står	  att	  huvuddelen	  av	  hans	  förmögenhet	  skulle	  bilda	  en	  

fond,	  från	  vilken	  räntan	  årligen	  skulle	  delas	  ut	  som	  fem	  pris	  till	  dem	  ”som	  under	  det	  

förlupne	  året	  hafva	  gjort	  menskligheten	  den	  största	  nytta”	  (Tore	  Frängsmyr,	  Nobelpris,	  

Nationalencyklopedin.	  http://www.ne.se/lang/nobelpris,	  2010-‐12-‐20).	  

Donationen	  till	  prisfonden	  var	  31	  miljoner	  kronor,	  vilket	  motsvarar	  cirka	  1	  788	  

miljoner	  kronor	  i	  dagens	  penningvärde	  (Osign.	  Fakta	  och	  statistik,	  http://

www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-‐utveckling/Rakna-‐pa-‐

inelationen/	  2010-‐12-‐20).	  Donationen	  väckte	  sensation:	  tidningar	  angrep	  Nobelprisen,	  

Alfred	  Nobels	  släktingar	  protesterade	  och	  även	  kung	  Oscar	  II	  var	  kritisk	  –	  eftersom	  
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prisen	  inte	  enbart	  skulle	  utdelas	  till	  svenskar	  (Tore	  Frängsmyr,	  Nobelpris,	  

Nationalencyklopedin.	  http://www.ne.se/lang/nobelpris,	  2010-‐12-‐20).

	   Ett	  Nobelpris	  behöver	  inte	  delas	  ut	  varje	  år	  –	  det	  kan	  reserveras	  till	  följande	  år,	  

och	  om	  det	  inte	  delas	  ut	  då	  heller,	  går	  pengarna	  tillbaka	  till	  fonden.	  Det	  har	  hänt	  ett	  

elertal	  år,	  bland	  annat	  under	  världskrigen.	  (Tore	  Frängsmyr,	  Nobelpris,	  

Nationalencyklopedin.	  http://www.ne.se/lang/nobelpris,	  2010-‐12-‐20).

Prissumman	  är	  betydande,	  även	  om	  den	  varierat	  kraftigt	  mellan	  åren.	  Sedan	  

2005	  har	  pristagarna	  fått	  motta	  ungefär	  10	  miljoner	  svenska	  kronor,	  och	  ifall	  det	  är	  eler	  

än	  en	  pristagare	  inom	  varje	  klass	  delas	  pengarna	  mellan	  dem.	  En	  vanlig	  fråga	  från	  

massmedia	  brukar	  vara	  vad	  pengarna	  ska	  användas	  till.	  I	  de	  elesta	  fall	  har	  pengarna	  

utnyttjats	  till	  fortsatt	  forskning,	  men	  det	  einns	  även	  en	  del	  unika	  fall	  –	  till	  exempel	  

Günter	  Blobel,	  som	  ensam	  tilldelades	  Nobelpriset	  i	  medicin	  eller	  fysiologi	  år	  1999.	  Han	  

hade	  själv	  sett	  hur	  städer	  i	  Tyskland	  totalt	  ödelades	  under	  andra	  världskriget,	  och	  

beslutade	  att	  lägga	  prispengarna	  på	  att	  återuppbygga	  Frauenkirche	  i	  Dresden.	  Eftersom	  

han	  själv	  inte	  hade	  något	  religiöst	  motiv	  bakom	  kyrkbygget,	  lade	  han	  lika	  mycket	  

pengar	  på	  att	  bygga	  en	  synagoga	  och	  en	  moské	  i	  samma	  stad.	  (Norrby,	  E.	  (2010)	  s.	  23)

Något	  som	  gjort	  prisen	  mytomspunna	  är	  att	  de	  enligt	  tradition	  hålls	  hemliga	  

fram	  till	  tillkännagivandet.	  Kring	  prisutredningarna	  råder	  en	  hög	  sekretess,	  och	  

utredningarna	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  besluten	  om	  pristagarna	  	  hålls	  även	  de	  hemliga	  i	  

50	  år	  efter	  tillkännagivandet.	  Endast	  minuterna	  före	  tillkännagivandet	  rings	  pristagaren	  

upp	  för	  att	  informeras	  om	  att	  denne	  tilldelats	  Nobelpriset.	  Detta	  samtal	  

–	  ibland	  kallat	  ”The	  magic	  call”	  –	  kan	  komma	  vid	  märkliga	  tidpunkter	  eller	  på	  

märkliga	  platser.	  Det	  einns	  ett	  elertal	  berättelser	  om	  pristagare	  som	  trott	  att	  samtalet	  

var	  ett	  skämt,	  eller	  att	  de	  hört	  fel	  när	  de	  väckts	  mitt	  i	  natten	  av	  samtalet.	  

(Osign.	  The	  magic	  call,	  Nobelprize,	  http://nobelprize.org/nobel_prizes/lists/

magic_call.html,	  2010-‐12-‐09.)	  

Den	  internationella	  prägeln	  och	  den	  stora	  summan	  pengar	  gjorde	  att	  priset	  

redan	  från	  start	  eick	  ett	  högt	  anseende.	  Offentliggörandet	  av	  Nobelpristagarna	  i	  fysik	  

och	  kemi	  sker	  vid	  en	  presskonferens	  som	  hålls	  på	  Kungliga	  vetenskapsakademin,	  där	  

journalister	  från	  världens	  alla	  hörn	  samlas.	  På	  presskonferensen	  vid	  tillkännagivandet	  

av	  Nobelpriset	  i	  kemi	  år	  2010	  deltog	  79	  journalister	  från	  totalt	  sju	  olika	  länder.	  Cirka	  15	  

stycken	  av	  dem	  eilmade	  konferensen.	  Många	  av	  dem	  var	  nyhetsbyråer,	  till	  exempel	  

Associated	  press	  från	  USA	  och	  Xinhua	  News	  Agency	  från	  Kina	  (Mejlkonversation	  med	  
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Erik	  Huss,	  kommunikatör	  med	  pressansvar	  vid	  Kungliga	  vetenskapsakademin,	  

erik.huss@kva.se,	  2010-‐12-‐15).	  Offentliggörandet	  av	  Nobelpriset	  i	  medicin	  eller	  

fysiologi	  sker	  på	  samma	  sätt,	  men	  presskonferensen	  hålls	  då	  på	  Karolinska	  institutet.	  

Tillkännagivandet	  direktsänds	  världen	  över	  och	  det	  gäller	  att	  snabbt	  få	  ut	  nyheten	  om	  

priset	  så	  att	  den	  når	  allmänheten	  på	  ett	  begripligt	  sätt.	  

Det	  är	  just	  dessa	  artiklar	  som	  jag	  tagit	  fasta	  på	  och	  granskar	  i	  denna	  studie.
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1.3

Syfte	  och	  frågeställningar

Det	  övergripande	  syftet	  med	  min	  uppsats	  är	  att	  se	  hur	  mycket	  utrymme	  vetenskap	  haft	  

i	  dagspress	  under	  1900-‐talet.	  För	  att	  ta	  ner	  detta	  till	  en	  överskådlig	  nivå	  har	  jag	  

analyserat	  vilken	  betydelse	  nyheten	  om	  Nobelprisvinnaren	  haft	  i	  Dagens	  Nyheter.	  	  En	  

annan	  aspekt	  i	  studien	  är	  hur	  forskningen	  presenterats	  för	  allmänheten:	  vilket	  språk	  

och	  vilken	  pedagogisk	  nivå	  som	  använts.	  För	  att	  få	  en	  ingång	  till	  forskning	  i	  media	  har	  

jag	  utgått	  från	  Dagens	  Nyheters	  bevakning	  av	  Nobelpristillkännagivandena,	  med	  

reservation	  för	  att	  den	  prisbelönta	  forskningen	  urskiljer	  sig	  från	  forskning	  över	  lag.

	  

Min	  huvudfrågeställning	  är:	  

· Hur	  har	  forskning	  inom	  kemi	  och	  medicin	  presenterats	  i	  Dagens	  Nyheter	  från	  

1901	  till	  2010,	  sett	  utifrån	  bevakningen	  av	  Nobelpris?

Jag	  har	  även	  tittat	  på	  två	  andra	  aspekter:	  

· Har	  Dagens	  Nyheter	  rapporterat	  om	  Nobelpriset	  på	  ett	  annorlunda	  sätt	  vid	  

en	  kvinnlig	  pristagare?

· Skiljer	  sig	  medieutrymmet	  åt	  beroende	  på	  vilken	  nationalitet	  pristagaren	  

har?

1.4

Teori
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Denna	  uppsats	  utgår	  ifrån	  Maxwell	  McCombs	  dagordningsterori:	  Vad	  är	  det	  som	  styr	  

hur	  mycket	  plats	  forskning	  får	  i	  media?	  Och	  hur	  stor	  betydelse	  har	  forskning	  haft	  i	  

samhället?	  

Enligt	  McCombs	  teori	  är	  det	  media	  som	  bestämmer	  vad	  allmänheten	  anser	  vara	  

viktigt,	  genom	  att	  välja	  ut	  och	  presentera	  vissa	  nyheter.	  Förmågan	  att	  påverka	  vilka	  

frågor	  som	  prioriteras	  kallas	  nyhetsmediernas	  dagordningsfunktion.	  Kort	  och	  gott	  är	  

det	  media	  som	  fastställer	  även	  allmänhetens	  dagordning	  (McCombs,	  M.	  (2006)	  s.	  23).

Det	  är	  inte	  bara	  nyhetens	  vara	  eller	  icke	  vara	  som	  påverkar	  dess	  betydelse,	  utan	  

även	  hur	  den	  presenteras,	  i	  detta	  fall,	  i	  tidningen.	  Som	  McCombs	  skriver:	  ”Tidningarna	  

ger	  oss	  många	  ledtrådar	  om	  den	  relativa	  vikten	  av	  de	  frågor	  som	  står	  på	  deras	  

dagordning.”(McCombs,	  M.	  (2006)	  s.23).	  Nyheternas	  vikt	  beror	  på	  placering	  och	  andra	  

variabler.	  Vänsterkryss	  på	  förstasidan,	  förstasida	  kontra	  insidor,	  rubrikstorlek	  och	  

artikellängd	  visar	  på	  hur	  högt	  värde	  en	  nyhet	  har	  (McCombs,	  M.	  (2006)	  s.	  23).

Dessa	  variabler	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  i	  min	  analys	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  

forskningen	  prioriterats	  under	  tiden	  1901	  till	  2010.

McCombs	  menar	  att	  nyhetsmedierna	  har	  ett	  stort	  inelytande	  över	  vår	  

uppfattning	  om	  vilka	  frågor	  som	  är	  viktiga.	  Trots	  att	  det	  är	  många	  ämnen	  som	  vill	  nå	  ut	  

till	  allmänheten,	  är	  det	  ett	  fåtal	  som	  lyckas.	  Han	  menar	  att	  media	  inte	  avsiktligt	  utövar	  

sitt	  inelytande,	  utan	  att	  det	  snarare	  är	  ett	  måste	  för	  medierna	  i	  sin	  rapportering	  att	  välja	  

ut	  några	  nyheter	  som	  de	  viktigaste	  för	  stunden	  (McCombs,	  M.	  (2006)	  s.24).	  

Det	  förekommer	  en	  del	  kritik	  mot	  denna	  teori.	  Den	  tydligaste	  kritiken	  handlar	  

om	  bristande	  begreppsdeeinitioner.	  Enligt	  statsvetaren	  Ragnar	  Waldahl	  har	  teorin	  två	  

svagheter:	  budskapsvariabeln	  är	  oklart	  deeinierad	  -‐	  vad	  är	  egentligen	  en	  fråga?	  samt	  att	  

det	  är	  oklart	  vad	  mediernas	  dagordning	  egentligen	  påverkar	  hos	  publiken. Tidigare	  

studier	  av	  teorin	  har	  visat	  ett	  skiftande	  resultat	  -‐	  medierna	  hade	  inte	  visat	  sig	  ha	  någon	  

större	  betydelse	  om	  vad	  läsarna	  skulle	  tycka,	  snarare	  vad	  de	  skulle	  tycka	  om.	  Dessutom	  

hade	  man	  enbart	  kunna	  visa	  på	  ett	  samband,	  inte	  den	  egentliga	  orsaken	  bakom	  (Nord,	  L	  

&	  Strömbäck,	  J.	  (red)	  (2004)	  s	  350-‐352).

Trots	  denna	  kritik	  har	  jag	  i	  denna	  studie	  har	  jag	  tillämpat	  teorin	  genom	  att	  

undersöka	  placering	  och	  omfång	  av	  nyhetsmaterial	  gällande	  forskning,	  samt	  dragit	  

slutsatser	  utifrån	  detta	  om	  vilken	  roll	  vetenskap	  och	  forskning	  har	  haft	  för	  Dagens	  

Nyheters	  läsare	  under	  den	  aktuella	  tidsperioden.	  
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1.5	  

Tidigare	  forskning

Jag	  har	  inte	  funnit	  mycket	  relevant	  tidigare	  forskning	  för	  mitt	  uppsatsområde.	  Det	  einns	  

ett	  elertal	  publikationer	  som	  rör	  Nobelprisen,	  och	  ännu	  eler	  som	  studerar	  tidningstext	  

–	  däremot	  inte	  alls	  många	  som	  berör	  just	  ämnet	  vetenskap	  i	  dagspress.	  

För	  att	  få	  en	  ingång	  till	  det	  vetenskapliga	  har	  jag	  jämfört	  min	  studie	  med	  George	  

Strachals	  –	  lektor	  vid	  institutionen	  för	  journalistik,	  medier	  och	  kommunikation	  på	  

Stockholms	  universitet	  –	  teorier	  om	  vetenskapsjournalistiken	  under	  förra	  seklet.	  

Strachal	  menar	  att	  ett	  problem	  med	  vetenskapsjournalistik	  är	  att	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  

vad	  publiken	  förstår.	  Under	  första	  hälften	  av	  1900-‐talet	  gjordes	  få	  eller	  inga	  

undersökningar	  av	  vad	  publiken	  förstod	  av	  forskningsrapportering.	  Det	  nämndes	  heller	  

ingenting	  om	  att	  forskningen	  borde	  ta	  hänsyn	  till	  medborgarnas	  reaktioner.	  (Strachal,	  

G.	  (2009)	  s.	  93).

Under	  första	  hälften	  av	  1900-‐talet	  var	  journalisterna	  främst	  refererande.	  Det	  var	  

efter	  andra	  världskriget	  började	  forskning	  anses	  vara	  viktig.	  Vetenskap	  eick	  en	  starkare	  

status	  som	  bevakningsområde	  och	  antalet	  journalister	  som	  bevakade	  forskning	  ökade	  

kraftigt	  (Strachal,	  G.	  (2009)	  s.12,	  93).	  

Strachals	  nämner	  även	  att	  det	  var	  först	  efter	  andra	  världskriget	  som	  forskningen	  

tog	  fart	  på	  allvar.	  Det	  började	  med	  att	  den	  militära	  forskningen,	  främst	  i	  USA,	  eick	  

kraftigt	  ökade	  anslag,	  vilket	  i	  sin	  tur	  påverkade	  den	  civila	  forskningen.	  

Först	  mellan	  1950-‐	  och	  60-‐talet	  började	  bevakningen	  av	  vetenskap	  i	  media	  att	  

intensieieras,	  och	  det	  gällde	  framför	  allt	  den	  tekniskt	  inriktade	  forskningen.	  Orsaken	  var	  

”den	  stora	  rymdkapplöpningen”	  mellan	  USA	  och	  Sovjetunionen,	  som	  påbörjades	  1957	  

då	  den	  första	  Sputniken	  sändes	  till	  rymden.	  Efter	  det	  satsades	  oerhörda	  pengar	  på	  

forskning,	  vilket	  krävde	  stöd	  från	  skattebetalarna.	  Det	  i	  sin	  tur	  ledde	  till	  att	  ett	  stort	  

antal	  teknikinriktade	  massmedier	  kom	  ut	  på	  marknaden,	  något	  som	  påverkade	  hela	  

västvärlden	  (Strachal,	  G.	  (2009)	  s.	  11).	  

	   Så	  småningom	  förändrades	  idén	  om	  att	  upplysa	  publiken	  till	  en	  idé	  om	  att	  

undervisa	  den.	  Detta	  var	  under	  1960-‐	  och	  70-‐talet,	  och	  gav	  journalisterna	  en	  roll	  som	  

pedagoger	  för	  att	  överföra	  information	  till	  publiken.	  Det	  rörde	  sig	  dock	  inte	  om	  någon	  
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granskning.	  Journalisterna	  sågs	  länge	  som	  passiva	  förmedlare	  av	  forskarnas	  resultat.	  

Texterna	  dominerades	  av	  konkreta	  resultat	  som	  producerades	  av	  forskning	  inom	  

teknik,	  medicin	  och	  naturvetenskaper	  (Strachal,	  G.	  (2009)	  s.	  11).	  

	   Först	  på	  1970-‐talet	  vände	  vinden,	  och	  såväl	  journalister	  som	  publik	  lärde	  sig	  att	  

forskningen	  inte	  är	  värderingsfri	  samt	  att	  forskarna	  inte	  alltid	  kan	  se	  de	  framtida	  

konsekvenserna	  av	  sitt	  arbete.	  Detta	  påverkades	  till	  stor	  del	  av	  debatter	  kring	  

kärnkraftens	  säkerhetsproblem,	  miljögifters	  spridning	  och	  genteknologi.	  Vid	  den	  tiden	  

skrev	  en	  grupp	  forskare	  i	  Bulletin	  of	  Atomic	  Scientist	  att	  det	  var	  ett	  absolut	  krav	  att	  den	  

allmänna	  kunskapen	  om	  forskning	  måste	  höjas.	  De	  menade	  bland	  annat	  att	  

företagsledare,	  lagstiftare	  och	  allmänhet	  som	  är	  vetenskapligt	  illitterata,	  inte	  kan	  

accepteras	  i	  ett	  samhälle	  baserat	  på	  vetenskap	  (Strachal,	  G.	  (2009)	  s.	  11).	  

	   Undersökningar	  visar	  att	  forskning	  har	  högt	  läs-‐	  och	  tittarvärde,	  samt	  att	  

publiken	  rankar	  vetenskap	  högre	  än	  till	  exempel	  politik	  och	  sport	  (Strachal,	  G.	  (2009)	  s.	  

94).	  År	  2002	  och	  2003	  gjordes	  undersökningar	  som	  visade	  att	  nästan	  tre	  ejärdedelar	  av	  

svenskarna	  brukar	  läsa	  artiklar	  om	  vetenskap.	  Motsvarande	  siffra	  för	  en	  genomsnittlig	  

europé	  är	  60	  procent.	  Samma	  undersökning	  visar	  även	  att	  svenskarna	  är	  de	  mest	  

allmänbildade	  i	  Europa	  inom	  ämnena	  astronomi,	  geologi,	  biologi,	  kemi,	  medicin,	  

evolution	  och	  fysik	  (Vetenskap	  och	  allmänhet,	  rapport	  2005:3	  ”Eurobarometrar	  om	  

vetenskap	  2005”).

	   Jag	  har	  jämfört	  Strachels	  teorier	  om	  hur	  journalister	  rapporterat	  om	  forskning	  

med	  vad	  jag	  funnit	  i	  mitt	  material.	  Framför	  allt	  har	  jag	  tittat	  på	  om	  rapporteringen	  varit	  

refererande,	  pedagogisk	  och	  mer	  kritisk.	  

Som	  bakgrund	  till	  Nobelpriset	  och	  dess	  historia	  har	  jag	  läst	  en	  bok	  av	  Erling	  

Norrby,	  före	  detta	  ständig	  sekreterare	  vid	  Kungliga	  vetenskapsakademin,	  som	  i	  år	  

utkom	  med	  boken	  ”Nobel	  prizes	  and	  life	  sciences”.	  (Norrby,	  E.	  (2010.)	  Boken	  grundar	  

sig	  på	  de	  50	  första	  årens	  utredningar	  av	  medicinpriset.	  Norrby	  har	  även	  föreläst	  i	  ämnet	  

”A	  century	  of	  Nobel	  prizes”.	  	  En	  annan	  bok	  i	  samma	  ämne	  är	  skriven	  av	  Robert Marc 

Friedman, professor i vetenskapshistoria, ”The Politics of Excellence (Friedman,	  R.	  M.	  

(2001))

För	  att	  få	  en	  större	  inblick	  i	  hur	  pressbevakning	  av	  Nobelpristillkännagivandet	  

går	  till	  idag	  deltog	  jag	  i	  presskonferensen	  på	  Kungliga	  vetenskapsakademin	  för	  årets	  

tillkännagivande	  av	  Nobelpriset	  i	  kemi.	  
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Vetenskap	  och	  allmänhet,	  VA,	  genomför	  årliga	  attitydundersökningen	  av	  den	  

svenska	  allmänhetens	  syn	  på	  vetenskap,	  forskning	  och	  forskare.	  Informationen	  

presenteras	  i	  rapporter	  som	  jag	  har	  tagit	  del	  av.

1.6

Material	  och	  metod	  	  
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I	  denna	  studie	  granskar	  jag	  artiklar	  från	  tidningen	  Dagens	  Nyheter.	  År	  2009	  hade	  

Dagens	  Nyheter	  en	  upplaga	  på	  316	  200	  exemplar,	  och	  är	  således	  Sveriges	  största	  

morgontidning	  och	  det	  är	  just	  därför	  jag	  valt	  denna	  tidning	  för	  min	  studie.	  (Osign.	  

Mediefakta,	  TS,	  http://www.ts.se/Pdf/Upplagestatistik/dags_10_19feb_topplistor.pdf,	  

2010-‐12-‐09.)	  	  	  Tidningen	  har	  även	  en	  lång	  historia	  bakom	  sig.	  	  

Dagens	  Nyheter	  grundades	  1864	  av	  Rudolf	  Wall.	  Wall	  ville	  skapa	  en	  ny	  typ	  av	  

tidning	  med	  en	  modern	  journalistik.	  Wall	  lyckades	  på	  många	  vis:	  han	  gjorde	  en	  

lättillgänglig	  tidning	  med	  ett	  bredare	  innehåll	  som	  lockade	  en	  större	  publik.	  Tidningen	  

var	  billigare	  än	  andra	  svenska	  tidningar	  vid	  denna	  tid.	  Wall	  ändrade	  även	  

distributionen:	  prenumeranterna	  eick	  tidningen	  hemburen.	  På	  den	  tiden	  var	  de	  elesta	  

tidningar	  kvälls-‐	  eller	  eftermiddagstidningar,	  och	  Dagens	  Nyheter	  skilde	  sig	  från	  dessa	  

genom	  att	  komma	  ut	  på	  morgonen.	  Målet	  var	  att	  ha	  samma	  nyheter	  på	  morgonen	  som	  

de	  andra	  tidningarna	  presenterade	  senare	  på	  dagen.	  (Hadenius,	  S,	  Weibull,	  L,	  Wadbring,	  

I.	  (2008)	  s.	  60)

	  	   Min	  studie	  undersöker	  artiklar	  rörande	  Nobelpriset	  i	  kemi	  och	  Nobelpriset	  i	  

medicin	  eller	  fysiologi,	  hädanefter	  kallat	  Nobelpriset	  i	  medicin.	  Jag	  valde	  dessa	  två	  

eftersom	  de	  ligger	  närmast	  varandra	  på	  så	  sätt	  att	  det	  inte	  einns	  någon	  tydlig	  gräns,	  och	  

pristagarna	  ofta	  kan	  vara	  nominerade	  i	  båda	  klasserna.	  De	  delas	  ut	  av	  olika	  

institutioner:	  kemipriset	  av	  Kungliga	  vetenskapsakademin,	  och	  medicinpriset	  av	  

Karolinska	  institutet.	  

Jag	  har	  valt	  ut	  11	  respektive	  12	  Nobelpristagare	  under	  109	  år	  inom	  kemi	  

respektive	  medicin,	  med	  cirka	  10	  års	  mellanrum.	  	  På	  grund	  av	  att	  Nobelpriset	  i	  kemi	  

inte	  delades	  ut	  1920	  så	  har	  jag	  endast	  undersökt	  11	  pristagare	  inom	  det	  ämnet.	  Jag	  har	  

försökt	  göra	  nedslag	  med	  så	  jämna	  mellanrum	  som	  möjligt	  för	  att	  få	  ett	  slumpartat	  

urval.	  Via	  mikroeilm	  har	  jag	  på	  Kungliga	  Biblioteket	  kunnat	  ta	  del	  av	  samtliga	  artiklar	  

från	  Dagens	  Nyheter	  om	  dessa	  pris.	  Totalt	  har	  jag	  granskat	  24	  artiklar.	  Jag	  ville	  fokusera	  

på	  tidningstexten	  och	  därför	  har	  jag	  ej	  utfört	  några	  intervjuer	  med	  till	  exempel	  

medarbetare	  på	  Dagens	  Nyheter.

I	  artiklarna	  har	  jag	  utifrån	  McCombs	  dagordningsteori	  studerat	  artikelns	  

placering:	  förstasidan,	  vänsterkryss	  på	  förstasidan	  eller	  insida.	  Jag	  har	  mätt	  

artikellängden	  i	  spalter,	  och	  delat	  in	  dem	  efter	  kort,	  mellan	  och	  lång.	  Kort	  innebär	  

mindre	  än	  en	  spalt,	  mellan	  en	  till	  två	  spalter,	  och	  lång	  två	  spalter	  eller	  mer.	  Jag	  har	  även	  
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delat	  in	  rubrikstorlek	  efter	  liten,	  mellan	  eller	  stor	  i	  jämförelse	  med	  de	  andra	  rubrikerna	  

på	  sidan.

Jag	  har	  varken	  genomfört	  en	  renodlat	  kvantitativ	  eller	  renodlat	  kvalitativ	  studie	  

av	  mitt	  material.	  Jag	  anser	  att	  ingendera	  skulle	  vara	  relevant	  för	  uppsatsen	  -‐	  jag	  har	  i	  

stället	  tagit	  bitar	  från	  båda.	  Jag	  har	  undersökt	  hur	  många	  artiklar	  som	  förekom	  de	  

aktuella	  åren,	  samt	  de	  variabler	  som	  hämtats	  från	  dagordningsteorin.	  Jag	  har	  även	  haft	  

ett	  kvalitativt	  inslag	  genom	  att	  studera	  innehållet	  i	  texterna,	  genom	  att	  studera	  följande	  

sex	  variabler:

	  

1. Forskning:	  i	  hur	  stor	  utsträckning	  pristagarens/-‐nas	  forskning	  återgivits	  i	  

artiklarna:	  stor,	  mellan	  eller	  liten	  utsträckning.	  

2. Pedagogik:	  är	  texten	  populärvetenskapligt	  eller	  akademiskt	  skriven,	  och	  

einns	  något	  nyttoperspektiv	  d.v.s.	  förklaras	  det	  vilken	  nytta	  forskningen	  

kan	  bidra	  med,	  hur	  den	  kan	  tillämpas?

3. Intervju:	  förekommer	  en	  intervju	  med	  pristagaren	  eller	  någon	  annan	  

expert?

4. Bild:	  einns	  det	  ett	  foto	  eller	  en	  illustration?

5. Artikellängd:	  Hur	  omfattande	  är	  artikeln?	  Mindre	  än	  en	  halvsida,	  en	  

halvsida	  eller	  mer	  än	  en	  halvsida.

6. Avsändare:	  är	  texten	  egenproducerad	  eller	  skriven	  av	  en	  expert?

Dessa	  variabler	  har	  jag	  själv	  valt	  att	  undersöka	  för	  att	  strukturera	  mitt	  material	  

och	  min	  analys.	  Jag	  har	  valt	  dessa	  utifrån	  Strachels	  forskning	  -‐	  för	  att	  kunna	  jämföra	  ifall	  

hans	  teorier	  stämmer	  överens	  med	  mitt	  material.	  (Se	  avsnitt	  1.4	  -‐	  tidigare	  forskning.)	  

Jag	  anser	  att	  jag	  med	  hjälp	  av	  dessa	  variabler	  tydligare	  kan	  se	  huruvida	  rapporteringen	  

varit	  pedagogisk,	  akademisk,	  populärvetenskaplig	  -‐	  hur	  den	  presenterats	  helt	  enkelt.	  

De	  senaste	  åren	  har	  priset	  tillkännagetts	  den	  första	  hela	  veckan	  i	  oktober,	  till	  

skillnad	  från	  de	  första	  decennierna,	  då	  målet	  var	  att	  pristagarna	  skulle	  hållas	  hemliga	  

fram	  till	  utdelningen.	  Åren	  där	  emellan	  har	  det	  varit	  elytande	  när	  priset	  tillkännagetts,	  

men	  aldrig	  tidigare	  än	  i	  oktober.	  Jag	  har	  således	  letat	  igenom	  tidningen	  från	  och	  med	  

oktober	  till	  och	  med	  den	  10	  december	  varje	  aktuellt	  år	  för	  att	  hitta	  när	  det	  skrevs	  om	  

prisen.	  Jag	  har	  valt	  att	  inte	  ta	  med	  bevakningen	  av	  Nobelfesten,	  eftersom	  fokus	  då	  ofta	  

ligger	  på	  Nobelfestgästernas	  klädsel	  och	  inte	  pristagarnas	  forskning.
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Jag	  har	  även	  analyserat	  vad	  i	  artiklarna	  som	  stämmer	  överens	  med	  de	  kriterier	  

som	  einns	  för	  nyhetsvärdering	  (se	  kapitel	  1.3,	  Teori.).

	   	  

2

Resultat	  och	  analys
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Nedan	  följer	  två	  tabeller	  som	  visar	  vilka	  år	  och	  Nobelpristagare	  som	  studerats.	  Jag	  har	  

undersökt	  åren	  1901	  fram	  till	  2010	  och	  har	  valt	  ut	  Nobelpristagare	  med	  cirka	  tio	  års	  

mellanrum.	  
Tabell	  1.	  Lista	  över	  urvalet	  av	  Nobelpristagare	  i	  kemi,	  deras	  nationalitet	  samt	  kön.

KemiKemiKemiKemi
År Nobelpristagare Land Kön
1901 Jacobus Henricus van't Hoff Nederländerna Man
1911 Marie Curie Polen/Frankrike Kvinna
1920 -  - -
1930 Hans Fischer Tyskland Man
1940  -  - -
1945 Artturi Ilmari Virtanen Finland Man
1950 Otto Paul Hermann Diels och Kurt Alder Västtyskland Män
1960 Willard Frank Libby USA Man
1970 Luis F. Leloir Argentina Man
1980 Walter Gilbert och Frederick Sanger USA och StorbritannienMän
1990 Elias James Corey USA Man

2001
William S Knowles, Ryoii Noyori och Barry 
Sharplees USA, Japan och USA Män

2010 Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi och Akira Suzuki USA, Japan och Japan Män

Tabell	  2.	  Lista	  över	  urvalet	  av	  Nobelpristagare	  i	  medicin,	  deras	  nationalitet	  samt	  kön.

MedicinMedicinMedicinMedicin
År Pristagare Land Kön
1901 Emil von Behring Tyskland Man
1911 Allvar Gullstrand Sverige Man
1920 August Krogh Danmark Man
1930 Karl Landsteiner Österrike Man
1940 -  - -

1945
Sir Alexander Flemin, Ernst Boris Chain och 
Sir Howard Walter Florey Storbritannien Män

1950
Edward C Kendall, Tadeus Reichstein och 
Philip S. Hench

USA, Schweiz och 
USA Män

1960 Frank Macfariane Burnet och Peter Medawar
Australien och 
Storbritannien Män

1970 Sir Bernard Katz, Ulf von Euler och Julius Axelrod
Storbritannien, 
Sverige och USA Män

1980 Baruj Benecerraf, Jean Dausset och George D. Snell
USA, Frankrike och 
USA Män

1990 Joseph E. Murray och E. Donall Thomas USA Män

2001 Leland H. Hartwell, Tim Hunt och Sir Paul Nurse
USA, Storbritannien 
och Storbritannien Män

2010 Robert Edwards Storbritannien Män
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Ett	  streck	  i	  tabellen	  innebär	  att	  det	  inte	  delades	  ut	  något	  Nobelpris	  det	  året,	  vilket	  

skedde	  i	  kemi	  1920	  samt	  både	  inom	  kemi	  och	  medicin	  år	  1940.	  Mitt	  mål	  var	  att	  göra	  ett	  

urval	  av	  Nobelpristagare	  med	  tio	  års	  mellanrum,	  men	  det	  var	  svårt	  eftersom	  priset	  inte	  

delades	  ut	  vissa	  år.	  Jag	  valde	  år	  2001	  i	  stället	  för	  år	  2000	  eftersom	  Nobelpriset	  då	  eirade	  

100-‐årsjubileum,	  och	  min	  tanke	  var	  att	  se	  i	  fall	  forskningen	  eick	  extra	  stor	  plats	  då.	  	  

2.1

Vilket	  utrymme	  har	  forskningen	  fått?
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I	  detta	  avsnitt	  redovisar	  jag	  resultaten	  på	  de	  studerade	  årtalen	  utifrån	  McCombs	  

dagordningsteori.	  Dagordningsteorin	  innehåller	  ett	  elertal	  variabler	  som	  visar	  på	  hur	  

högt	  nyheterna	  prioriterats.	  Den	  viktigaste	  nyheten	  placeras	  som	  vänsterkryss	  på	  

förstasidan,	  det	  vill	  säga,	  längst	  upp	  i	  vänstra	  hörnet.	  Nästa	  steg	  på	  prioriteringsskalan	  

är	  förstasidan:	  i	  fall	  nyheten	  nått	  dit	  har	  den	  hög	  prioritet.	  Andra	  variabler	  är	  

rubrikstorlek	  samt	  artikellängd.	  	  Här	  nedan	  följer	  två	  tabeller,	  en	  för	  artiklar	  placerade	  

på	  förstasidan	  som	  berör	  Nobelpriset	  i	  kemi	  och	  en	  som	  rör	  Nobelpriset	  i	  medicin.	  

Tabell	  3.	  Artiklarna	  rörande	  Nobelpriset	  i	  kemis	  placering,	  rubrikstorlek	  samt	  längd.

KemiKemiKemiKemiKemiKemiKemiKemiKemiKemi
År PlaceringPlaceringPlacering RubrikstorlekRubrikstorlekRubrikstorlek ArtikellängdArtikellängdArtikellängd
 Vänsterkryss Förstasida Insida Stor Mellan Liten Lång Mellan Kort
1901 x x x
1911 x x x
1920
1930 x x x
1945 x x x
1950 x x x
1960 x x x
1970 x x x
1980 x x x
1990 x x x
2001 x x x
2010 x x x

Tabell	  4.	  Artiklarna	  rörande	  Nobelpriset	  i	  medicin	  placering,	  rubrikstorlek	  samt	  längd.

MedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicin
År PlaceringPlaceringPlacering RubrikstorlekRubrikstorlekRubrikstorlek ArtikellängdArtikellängdArtikellängd

19



 Vänsterkryss Förstasida Insida Stor Mellan Liten Lång Mellan Kort
1901 x x x
1911 x x x
1920 x x x
1930 x x x
1945 x x x
1950 x x x
1960 x x x
1970 x x x
1980 x x x
1990 x x x
2001 x x x
2010 x x x

Vid	  rubrikstorlekens	  kategorisering	  mellan	  liten,	  mellan	  och	  stor	  har	  jag	  jämfört	  

med	  andra	  rubriker	  på	  samma	  sida,	  eller	  nästföljande	  sida.	  Artikellängd	  är	  indelad	  efter	  

kort	  =	  mindre	  än	  en	  spalt,	  mellan	  =	  en	  till	  två	  spalter,	  och	  lång	  =	  mer	  än	  två	  spalter.	  

Vid	  första	  anblicken	  är	  känslan	  att	  Nobelprisen	  alltid	  varit	  populära	  att	  

rapportera	  om.	  De	  allra	  elesta	  år	  har	  nyheten	  nått	  fram	  till	  förstasidan	  –	  om	  än	  i	  

varierande	  utbredning.	  Tvärt	  emot	  vad	  jag	  hade	  väntat	  mig;	  att	  Nobelprisen	  skulle	  stigit	  

i	  popularitet,	  kan	  jag	  snarare	  se	  en	  motsatt	  trend.	  Från	  att	  ständigt	  eigurerat	  på	  första	  

sidan,	  ofta	  med	  bild,	  har	  det	  senare	  år	  minskat	  och	  blivit	  till	  en	  notis	  på	  förstasidan	  –	  

dock	  med	  uppföljning	  inuti	  tidningen.	  

För	  att	  återknyta	  till	  frågeställningen	  så	  kan	  jag	  konstatera	  att	  forskning,	  i	  detta	  

fall	  prisbelönt	  forskning,	  haft	  en	  stor	  plats	  i	  samhället.	  Tillkännagivandet	  av	  

Nobelprisen	  har	  under	  samtliga	  år	  jag	  studerat	  presenterats	  på	  förstasidan	  i	  Dagens	  

Nyheter,	  med	  ett	  undantag,	  1901.	  1901	  presenterades	  nyheten	  om	  Nobelpristagarna	  på	  

sida	  två	  i	  Dagens	  Nyheter.	  Texten	  var	  dock	  elera	  spalter	  lång	  och	  innehöll	  tecknade	  

bilder	  på	  pristagarna.

Under	  fyra	  år,	  1920,	  1945,	  1960	  samt	  2001,	  har	  Nobelpristillkännagivandena	  till	  

och	  med	  rankats	  så	  högt	  att	  de	  placerats	  som	  vänsterkryss	  på	  förstasidan.	  

Rubrikstorleken	  har	  vid	  övervägande	  tillfällen	  varit	  stor,	  med	  reservation	  för	  

Nobelpriset	  i	  kemi,	  där	  rubrikerna	  tenderar	  att	  ha	  blivit	  mindre	  under	  de	  tre	  senaste	  

decennierna.	  Däremot	  kan	  jag	  se	  en	  trend	  att	  texterna	  på	  förstasidan	  tenderar	  att	  bli	  

kortare	  och	  kortare	  med	  en	  brytpunkt	  runt	  1950-‐talet.	  Detta	  syns	  främst	  på	  texterna	  

som	  rör	  Nobelpriset	  i	  kemi.	  
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	   Utifrån	  dagordningsteorin	  kan	  jag	  konstatera	  att	  forskning	  varit	  viktigt	  i	  

samhället,	  under	  hela	  den	  studerade	  perioden.	  Det	  är	  svårt	  att	  utläsa	  några	  specieika	  

trender	  eftersom	  exempelvis	  vänsterkryssplaceringarna	  har	  utfallit	  relativt	  sporadiskt.	  

Utifrån	  de	  variabler	  jag	  hämtat	  från	  dagordningsteorin	  kan	  jag	  se	  att	  Nobelpriset	  

i	  medicin	  eller	  fysiologi	  har	  prioriterats	  högre:	  det	  eigurerar	  oftare	  som	  vänsterkryss	  på	  

förstasidan,	  har	  oftare	  större	  rubrikstorlek	  och	  det	  har	  förekommit	  eler	  långa	  texter	  på	  

förstasidan	  som	  handlar	  om	  Nobelpriset	  i	  medicin	  eller	  fysiologi.	  

Denna	  iakttagelse	  stämmer	  överens	  med	  Strachels	  forskning.	  Strachel	  skriver	  att	  

det	  vid	  amerikanska	  undersökningar	  under	  början	  av	  1990-‐talet	  framkom	  att	  ungefär	  

75	  procent	  av	  alla	  artiklar	  som	  kan	  relateras	  till	  forskning	  handlade	  om	  medicin	  eller	  

hälsa	  (Strachal,	  G.	  (2009)	  s.	  99).	  Ytterligare	  en	  studie	  som	  Strachel	  presenterar,	  vilken	  

undersökte	  hur	  forskning	  togs	  upp	  i	  nyhetsmedier	  i	  Frankrike,	  Irland,	  Spanien,	  

Storbritannien	  och	  Tyskland	  visar	  på	  samma	  tendens.	  Den	  största	  delen	  av	  deras	  

insamlade	  material	  var	  kopplat	  till	  hälsa,	  och	  deras	  slutsats	  var	  att	  det	  einns	  en	  

medicinsk	  tyngdpunkt	  i	  det	  som	  kallas	  vetenskapsreportage	  (Strachal,	  G.	  (2009)	  s.	  97).	  

2.2

Hur	  har	  vetenskapen	  presenterats?
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I	  förra	  avsnittet	  presenterade	  jag	  texternas	  planering	  och	  går	  nu	  vidare	  till	  texternas	  

innehåll.

Nedan	  följer	  fyra	  tabeller	  som	  visar	  hur	  forskningen	  presenterats.	  Dessa	  tabeller	  

skildrar	  texten	  som	  skrivits	  inuti	  tidningen,	  och	  alltså	  inte	  den	  på	  framsidan.	  Jag	  har	  valt	  

ut	  dessa	  variabler	  för	  att	  kunna	  jämföra	  med	  Strachels	  forskning;	  se	  avsnitt	  tidigare	  

forskning.	  

	   Under	  variabeln	  forskningens	  utbredning	  har	  jag	  valt	  liten,	  mellan	  och	  mycket	  

beroende	  på	  vad	  texten	  fokuserar	  på,	  alltså	  vad	  fokus	  ligger	  på	  i	  texten.	  Handlar	  det	  till	  

störst	  del	  om	  forskarens	  liv	  eller	  utbildning,	  eller	  ligger	  tyngdpunkten	  i	  artikeln	  på	  att	  

förklara	  forskningen?	  

Pedagogik	  har	  underrubrikerna	  populärvetenskapligt,	  akademiskt	  och	  

nyttoperspektiv,	  och	  syftar	  till	  att	  redovisa	  hur	  väl	  man	  förklarat	  texten.	  Är	  språket	  

populärvetenskapligt,	  eller	  akademiskt	  med	  mycket	  terminologi?	  

Med	  intervju	  menas	  kort	  och	  gott	  om	  det	  einns	  en	  intervjuperson	  i	  texten,	  

antingen	  pristagaren	  själv	  eller	  en	  annan	  expert	  på	  området.	  

Tabell	  5.	  Innehåll	  i	  artiklar	  rörande	  Nobelpriset	  i	  kemi.

KemiKemiKemiKemiKemiKemiKemiKemiKemi
 Forskningens utbredningForskningens utbredningForskningens utbredning PedagogikPedagogikPedagogik IntervjuIntervju
År Mycket Mellan Liten Pop. Akad. Nyttop. Pristagare Expert
1901
1911 x x
1930 x x
1945 x x x
1950 x x x x
1960 x x x x
1970 x x x
1980 x x x
1990 x x
2001 x x x
2010 x x x x x

Tabell	  6.	  Innehåll	  i	  artiklar	  rörande	  Nobelpriset	  i	  medicin.

MedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicin
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 Forskningens utbredningForskningens utbredningForskningens utbredning PedagogikPedagogikPedagogik IntervjuIntervju
År Mycket Mellan Liten Pop. Akad. Nyttop. Pristagare Expert
1901
1911 x x
1920 x x
1930 x x x
1945 x x x x
1950 x x x
1960 x x
1970 x x x x x
1980 x x x
1990 x x x
2001 x x x x
2010 x x x x

De	  två	  tabellerna	  nedan	  visar	  ifall	  det	  funnits	  med	  en	  bild	  eller	  en	  illustration,	  hur	  

mycket	  plats	  artikeln	  upptagit	  samt	  om	  den	  är	  skriven	  av	  en	  medarbetare	  på	  Dagens	  

Nyheter	  eller	  av	  någon	  utomstående,	  till	  exempel	  en	  professor	  som	  förklarar	  

forskningen.	  	  

Tabell	  7.	  Bild,	  artikellängd	  samt	  avsändare	  för	  artiklar	  om	  Nobelpriset	  i	  kemi.	  

KemiKemiKemiKemiKemiKemiKemiKemi
 BildBild ArtikellängdArtikellängdArtikellängd AvsändareAvsändare
År Foto Illus. > Halvsida Halvsida < Helsida Egenprod. Expert
1901 x
1911 x x
1930 x
1945 x x
1950 x x
1960 x x x
1970 x x x
1980 x x x
1990 x x x
2001 x x x x
2010 x x x x
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Tabell	  8.	  Bild,	  artikellängd	  samt	  avsändare	  för	  artiklar	  om	  Nobelpriset	  i	  medicin.

MedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicinMedicin
 BildBild ArtikellängdArtikellängdArtikellängd AvsändareAvsändare
År Foto Illus. > Halvsida Halvsida < Helsida Egenprod. Expert
1901 x
1911 x x
1920 x x x x
1930 x x
1945 x x x
1950 x x
1960 x x x
1970 x x x
1980 x x x x
1990 x x x x
2001 x x x
2010 x x x x

	  

För	  att	  även	  här	  återknyta	  till	  frågeställningen	  så	  kan	  jag	  utläsa	  att	  de	  allra	  elesta	  

år	  skrivits	  mycket	  om	  forskningen.	  Det	  som	  har	  skrivits	  har	  varit	  populärvetenskapligt,	  

och	  sällan	  akademiskt.	  Nyttoperspektivet	  har	  blivit	  starkare	  och	  starkare,	  från	  att	  inte	  

förekommit	  alls	  till	  och	  med	  1930-‐talet	  till	  att	  vara	  tyngdpunkten	  i	  artikeln.	  Det	  har	  

ganska	  sällan	  förekommit	  intervjuer	  med	  pristagarna	  i	  artiklarna	  men,	  framför	  allt	  

gällande	  Nobelpriset	  i	  medicin,	  har	  det	  ökat	  att	  ta	  in	  någon	  annan	  expertkommentar.	  

Till	  exempel	  i	  2010	  års	  artikel	  om	  provrörsbefruktning	  så	  kommer	  den	  som	  först	  

utförde	  detta	  i	  Sverige	  till	  tals.	  (Anna	  Bratt	  et	  al,	  Dagens	  Nyheter,	  Provrörsbarnens	  

”pappa”	  får	  priset,	  2010-‐10-‐05,	  sidan	  12-‐13.)

Det	  går	  även	  att	  se	  en	  trend	  att	  illustrationer	  blivit	  allt	  vanligare	  de	  senare	  

årtiondena.	  Detta	  tyder	  på	  en	  mer	  pedagogisk	  framtoning,	  ett	  försök	  att	  tydliggöra	  det	  

som	  är	  svårt	  att	  framställa	  enbart	  i	  text.	  

Åren	  1945,	  1950,	  och	  1960	  var	  materialet	  inte	  egenproducerat,	  utan	  tidningen	  

tog	  hjälp	  av	  en	  expert	  för	  att	  förklara	  forskningen.	  

Det	  är	  även	  en	  tydlig	  tendens	  att	  Nobelprisen	  fått	  mer	  plats	  inuti	  tidningen.	  

Trenden	  tyder	  på	  att	  medicinpriset	  allt	  oftare	  eick	  en	  helsida	  eller	  mer	  till	  förfogande	  

från	  1950-‐talet	  och	  framåt,	  och	  kemipriset	  åtminstone	  en	  halvsida	  sedan	  1990-‐tal.	  

Även	  här	  syns	  en	  tydlig	  skillnad	  mellan	  prisen.	  Kemi	  har	  enbart	  ett	  år,	  1960,	  tagit	  

upp	  en	  helsida	  eller	  mer.	  Detta	  att	  jämföra	  med	  medicin	  som	  fått	  detta	  stora	  utrymme	  
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fyra	  år:	  1950,	  1970,	  1990	  samt	  2010.	  	  Det	  syns	  även	  tydligare	  att	  medicinpriset	  oftare	  

förklarats	  med	  en	  illustration,	  vilket	  skett	  två	  gånger	  inom	  kemi,	  och	  hela	  sex	  gånger	  

inom	  medicin.	  En	  annan	  skillnad	  är	  att	  det	  eler	  gånger	  tagits	  in	  en	  expert	  för	  att	  

rapportera	  om	  priset	  i	  kemi.

	   Nobelprisen	  i	  medicin	  har	  en	  tendens	  att	  vara	  mer	  populära,	  om	  man	  tittar	  

exempelvis	  på	  2010	  års	  pris.	  År	  2010	  belönades	  Robert	  Edwards	  för	  att	  ha	  uppfunnit	  så	  

kallad	  provrörsbefruktning.	  Detta	  presenterades	  på	  ett	  uppslag	  på	  sidorna	  12	  och	  13	  i	  

Dagens	  Nyheter.	  På	  detta	  uppslag	  fanns	  ett	  elertal	  texter,	  men	  fokus	  låg	  på	  ett	  fotograei	  

föreställande	  ett	  barn	  med	  sin	  mamma,	  där	  barnet	  kommit	  till	  via	  provrörsbefruktning.	  

I	  texten	  står	  även	  att	  läsa	  att	  över	  fyra	  miljoner	  barn	  kommit	  till	  världen	  via	  

provrörsbefruktning.	  Rubriken,	  ”Provrörbarnens	  ’pappa’	  får	  priset”,	  tyder	  redan	  där	  på	  

ett	  populärt	  tilltal.	  (Anna	  Bratt	  et	  al,	  Dagens	  Nyheter,	  Provrörsbarnens	  ”pappa”	  får	  priset,	  

2010-‐10-‐05,	  sidan	  12-‐13.)

	   Nobelpriset	  i	  kemi	  däremot,	  som	  år	  2010	  tilldelades	  Richard	  F.	  Heck,	  Ei-‐ichi	  

Negishi	  och	  Akira	  Suzuki,	  för	  palladiumkatalyserade	  korskopplingar	  i	  organisk	  syntes,	  

eick	  inte	  alls	  samma	  utrymme.	  Texten	  upptog	  en	  halvsida,	  inklusive	  bild	  på	  pristagarna	  

samt	  en	  illustration	  över	  kolmolekyler.	  Forskningen	  förklarades	  relativt	  kortfattat,	  och	  

nyttan	  med	  upptäckten	  presenterades	  även	  den	  i	  korta	  ordalag:	  ”Läkemedel	  som	  säljs	  

redan	  i	  dag	  och	  tillverkas	  med	  de	  Nobelprisbelönade	  metoderna	  är	  bland	  annat	  naproxen,	  

som	  används	  mot	  inElammationer,	  och	  morEin,	  som	  används	  mot	  smärta.”	  (Karin	  Bojs,	  

Dagens	  Nyheter,	  Nobelprisdrömmen	  2010-‐10-‐07,	  sidan	  16.).

2.3

Marie	  Curie	  –	  en	  kvinnlig	  pristagare
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Mellan	  1901	  och	  2010	  har	  Nobelprisen	  i	  kemi	  och	  medicin	  delats	  ut	  till	  356	  personer.	  

Enbart	  14	  av	  dessa	  har	  varit	  kvinnor	  (Osign.	  Nobel	  Prize	  Awarded	  Women,	  Nobelprize,

http://nobelprize.org/nobel_prizes/lists/women.html	  2010-‐12-‐18).	  Det	  är	  eler	  

kvinnliga	  Nobelpristagare	  inom	  medicin	  än	  kemi:	  5,1	  procent	  av	  Nobelpristagarna	  i	  

medicin	  är	  kvinnor,	  jämfört	  med	  2,5	  procent	  av	  Nobelpristagarna	  i	  kemi.	  

En	  kvinna,	  Marie	  Curie,	  har	  fått	  ta	  emot	  priset	  två	  gånger:	  1903	  Nobelpriset	  i	  fysik,	  och	  

1911	  Nobelpriset	  i	  kemi.	  (Osign.	  Nobel	  Prize	  Awarded	  Women,	  Nobelprize,

http://nobelprize.org/nobel_prizes/lists/women.html	  2010-‐11-‐23).	  Totalt	  är	  det	  

endast	  fyra	  personer	  som	  fått	  ta	  emot	  Nobelpriset	  två	  gånger.	  (Osign.	  Nobelprize	  facts,	  

Nobelprize,	  http://nobelprize.org/nobel_prizes/nobelprize_facts.html	  2010-‐12-‐21)

Jag	  har	  valt	  att	  titta	  lite	  extra	  på	  rapporteringen	  kring	  Marie	  Curie,	  eftersom	  hon	  

var	  den	  enda	  kvinnliga	  Nobelpristagaren	  under	  de	  år	  jag	  valt	  ut.	  	  

Marie	  Curie	  föddes	  1867	  och	  gjorde	  framstående	  upptäckter	  inom	  

radioaktivitetens	  område.	  Efter	  att	  ha	  gått	  i	  skola	  i	  Warszawa,	  skrev	  hon	  in	  sig	  vid	  

Sorbonne-‐universitet	  1891	  och	  avlade	  där	  licentiatexamen	  i	  både	  fysik	  och	  matematik.	  

Hon	  arbetade	  därefter	  som	  assistent	  i	  experimentalfysik,	  och	  lärde	  där	  känna	  Pierre	  

Curie	  och	  de	  gifte	  sig	  1895.	  Några	  år	  senare	  började	  hon	  studera	  ”uranstrålning”,	  som	  

Henri	  Becquerel	  upptäckt	  och	  1898	  lyckades	  hon	  isolera	  två	  aktiva	  substanser,	  som	  hon	  

gav	  namnen	  polonium	  och	  radium.	  År	  1903	  delade	  Marie	  Curie	  Nobelpriset	  i	  fysik	  med	  

Pierre	  Curie	  och	  Henri	  Becquerel	  för	  sina	  upptäckter	  kring	  radioaktivitet.	  (Jan	  Rydberg,	  

Marie	  Curie,	  Nationalencyklopedin,	  http://www.ne.se/lang/marie-‐curie	  2010-‐12-‐17)

1911,	  när	  Marie	  Curie	  tilldelades	  priset	  för	  andra	  gången	  möttes	  hon	  av	  stor	  

skepsis.	  Hennes	  man,	  Pierre	  Curie	  avled	  1906	  (Osign.	  Pierre	  Curie,	  

Nationalencyklopedin,	  http://www.ne.se/lang/pierre-‐curie	  2010-‐11-‐23)	  och	  efter	  hans	  

död	  började	  rykten	  elorera	  kring	  Marie	  Curies	  kärleksaffärer	  med	  gifta	  män.	  Robert	  

Marc	  Friedman	  skriver	  att	  medlemmar	  i	  Kungliga	  vetenskapsakademin	  försökte	  hindra	  

henne	  från	  att	  motta	  priset.	  ”Such	  a	  women	  could	  not	  be	  allowed	  in	  the	  royal	  

presence!”	  (Friedman,	  R.	  M.	  (2001)	  s.	  67.).	  

	   Marie	  Curie	  mottog	  trots	  detta	  sitt	  pris	  på	  plats,	  med	  stöd	  från	  ett	  fåtal	  lojala	  

medlemmar	  i	  akademin.	  (Friedman,	  R.	  M.	  (2001)	  s.	  67.).	  Curie	  avled	  1934	  av	  aplastisk	  

anemi.	  Detta	  förmodligen	  på	  grund	  av	  den	  strålning	  hon	  utsattes	  för	  i	  sitt	  laboratorium.	  

Måttenheten	  Curie	  (Ci)	  och	  grundämnet	  curium	  (Cm)	  är	  uppkallade	  efter	  henne	  (Osign.	  
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Kvinnornas	  år,	  Kemins	  år	  2011,	  http://www.kemi2011.se/content/kvinnornas-‐

%C3%A5r	  2010-‐12-‐20).

Den	  19	  oktober	  1911	  presenterade	  Dagens	  Nyheter	  sina	  gissningar	  om	  vilka	  som	  

bör	  bli	  Nobelpristagare.	  Tidningen	  skriver	  att	  kemipriset	  utan	  tvivel	  kommer	  att	  tillfalla	  

Marie	  Curie	  och	  att	  detta	  kommer	  att	  väcka	  uppseende.	  ”Det	  märkvärdiga	  är	  icke	  att	  en	  

kvinna	  får	  priset,	  utan	  det	  ligger	  däri	  att	  s	  a	  m	  m	  a	  person	  på	  det	  sättet	  blir	  

Nobelpristagare	  för	  andra	  gången.”	  (Osign.	  Dagens	  Nyheter	  1911-‐10-‐19,	  s.	  1).

	   När	  så	  beslutet	  om	  vem	  Nobelpriset	  i	  kemi	  tillfaller	  var	  fattat,	  presenteras	  det	  i	  

tidningen	  den	  8	  november.	  Tidningen	  skriver	  att	  akademin	  tydligen	  inte	  funnit	  det	  

halva	  Nobelpris	  hon	  delade	  med	  sin	  man	  1903	  var	  belöning	  nog.	  (Osign.	  Dagens	  Nyheter	  

1911-‐10-‐19,	  s.	  1).	  

	   Artikeln	  skildrar	  hennes	  forskning	  kortfattat,	  och	  menar	  att	  det	  som	  gjort	  Marie	  

Curie	  ryktbar	  är	  att	  hon	  uppfunnit	  en	  exakt	  metod	  för	  att	  jämföra	  olika	  ämnens	  

radioaktivitet.	  Därefter	  följer	  en	  kort	  redogörelse	  av	  hennes	  liv;	  var	  hon	  föddes,	  hennes	  

föräldrar	  och	  framför	  allt	  hennes	  utbildning.	  De	  redovisar	  samtliga	  medaljer	  eller	  

utmärkelser	  hon	  fått,	  bl.a.	  att	  hon	  1910	  eick	  den	  engelska	  Albertmedaljen	  i	  guld.	  (Osign.	  

Dagens	  Nyheter,	  1911-‐11-‐08,	  s.	  1.)

	   Sett	  utifrån	  dagordningsteorin	  kan	  jag	  inte	  se	  att	  Marie	  Curie	  eick	  någon	  annan	  

sorts	  publicitet.	  Textlängd	  och	  rubrikstorlek	  har	  inte	  skiljt	  sig	  åt	  från	  artiklarna	  om	  

manliga	  pristagare.	  Artikeln	  var	  publicerad	  på	  förstasidan	  med	  en	  bild	  på	  Marie	  Curie,	  

dock	  inte	  som	  vänsterkryss.	  Den	  stora	  skillnaden	  är	  denna	  notis,	  som	  den	  6	  november	  

år	  1911	  fanns	  att	  läsa	  på	  förstasidan	  i	  Dagens	  Nyheter:

”Madame	  Curie	  dementerar.

–
Privat	  till	  Dagens	  Nyheter.	  –

PARIS,	  söndag.

Madame	  Curie	  har	  nu	  tagit	  till	  orda	  med	  anledning	  af	  den	  kärleksaffär	  med	  professor	  

Langevin	  som	  ryktet	  vetat	  förkunna.	  Hon	  har	  sedan	  slutet	  af	  augusti	  vistats	  borta	  från	  

Paris,	  men	  dementerar	  på	  det	  bestämdaste	  att	  hon	  gjort	  någon	  hemlighet	  af	  sin	  

vistelseort,	  hvilken	  hela	  tiden	  varit	  känd	  för	  hennes	  närmaste	  umgängesvänner.	  Nu	  har	  

hon	  rest	  till	  Brüssel	  för	  att	  deltaga	  i	  fysikaliska	  kongressen	  därstädes.	  Madame	  Curie	  

tror	  ryktet	  ha	  sitt	  ursprung	  från	  professor	  Langevins	  familj.	  Han	  har	  nyligen	  begärt	  
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skilsmässa	  från	  sin	  fru,	  hvilken	  varit	  mycket	  svartsjuk.	  Professor	  Langevin	  har	  för	  öfrigt	  

sedan	  lång	  tid	  vistats	  i	  New	  Haven.”	  

Jag	  einner	  det	  intressant	  med	  denna	  notis	  just	  på	  grund	  av	  att	  jag	  inte	  hittat	  något	  

liknande	  de	  övriga	  åren	  i	  artiklar	  som	  rör	  Nobelpriset	  –	  kanske	  just	  för	  att	  det	  övriga	  år	  

enbart	  varit	  manliga	  pristagare.	  	  Notisen	  fanns	  placerad	  på	  förstasidan,	  vilket	  visar	  på	  

att	  Marie	  Curies	  uttalande	  hade	  hög	  prioritet.	  

2.4
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Vilken	  roll	  har	  nationaliteten?

Så	  vilken	  roll	  har	  Nobelpriset	  fått	  –	  spelar	  nationaliteten	  någon	  roll?	  Enligt	  Robert	  Marc	  

Friedman,	  är	  det	  framför	  allt	  viktigt	  för	  universiteten	  där	  forskarna	  varit	  aktiva.	  Han	  

menar	  att	  vissa	  universitet	  försöker	  ”köpa”	  Nobelpristagare	  (Friedman,	  R.	  M.	  (2001)	  s.	  

ix).	  Det	  omvända	  förekommer	  det	  med:	  den	  5	  december	  2010	  publicerades	  en	  artikel	  

med	  rubriken	  ”Välj	  rätt	  universitet	  –	  bli	  Nobelpristagare”	  på	  internetsajten	  E24!.	  I	  

artikeln	  einns	  en	  lista	  över	  de	  lärosäten	  med	  elest	  Nobelpristagare.	  Harvard	  University	  i	  

USA	  ligger	  i	  topp	  med	  24	  stycken,	  och	  i	  Sverige	  är	  det	  Uppsala	  universitet	  som	  ligger	  

högst,	  med	  fem	  utmärkelser.	  (Olle	  Nygårds,	  Karriär,	  E24!	  Toppjobb.	  http://www.e24.se/

toppjobb/karriar/valj-‐ratt-‐universitet-‐bli-‐en-‐nobelpristagare_2474195.e24,	  

2010-‐12-‐20)

	   I	  Alfred	  Nobels	  testamente	  från	  1895	  står	  att	  läsa:	  

”Det	  är	  min	  uttryckliga	  vilja	  att	  vid	  prisutdelningarne	  intet	  afseende	  fästes	  vid	  någon	  

slags	  nationalitetstillhörighet	  sålunda	  att	  den	  värdigaste	  erhåller	  priset,	  antingen	  han	  

är	  Skandinav	  eller	  ej.”	  

(Osign.	  The	  will,	  Nobelprize.	  http://nobelprize.org/alfred_nobel/will/
testamente.html	  2010-‐11-‐25)

Detta	  väckte,	  som	  tidigare	  nämnt,	  stor	  uppmärksamhet	  när	  Nobelprisen	  instiftades,	  

eftersom	  Oscar	  II	  ansåg	  att	  detta	  inte	  var	  patriotiskt	  nog.	  

Från	  1901	  och	  fram	  till	  1925	  var	  Tyskland	  landet	  med	  elest	  Nobelpristagare:	  hela	  

24	  stycken.	  Storbritannien	  kom	  på	  andra	  plats	  med	  11	  stycken,	  Frankrike	  på	  tredje	  

plats	  med	  10	  stycken	  och	  slutligen	  USA	  med	  fyra	  stycken	  Nobelpristagare.	  Efter	  1925	  

vände	  den	  tyska	  medvinden	  och	  USA	  tog	  över	  ledningen.	  

(Norrby,	  E.	  (2010)	  s.	  26-‐27)

Tabell	  9.	  Nobelpristagarnas	  nationalitet.	  (Norrby,	  E.	  (2010)	  s.	  27)
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Land Kemi Medicin Total
USA 62 97 159
Storbritannien 27 26 53
Tyskland 30 15 45
Frankrike 8 9 17
Ryssland 1 2 3
Skandinavien 8 12 20
Övriga 21 34 55
Total 187 195 382

Sett	  fram	  till	  2009	  har	  majoriteten	  av	  Nobelpristagarna	  kommit	  från	  USA,	  eller	  utfört	  

sitt	  arbete	  där.	  År	  2009	  var	  det	  totala	  antalet	  Nobelpristagare	  i	  kemi	  och	  medicin	  382	  

stycken,	  och	  159	  av	  dem	  var	  amerikaner.	  

Fram	  till	  1970-‐talet	  förekom	  ofta	  pristagarens	  nationalitet	  med	  i	  rubriken	  i	  

Dagens	  Nyheter.	  Här	  följer	  två	  exempel:	  den	  14	  november	  1930:	  ”En	  indisk	  fysiker	  och	  

en	  tysk	  kemist	  prisbelönade	  i	  år”	  (Osign.	  Dagens	  Nyheter,	  1930-‐11-‐14,	  s.	  1)	  samt	  1960:	  

”Delat	  Nobelpris	  för	  viktiga	  rön	  i	  forskarkampen	  mot	  strålskador	  –	  engelsk	  professor	  

och	  australier	  hämtar	  guldet	  här”	  (Osign.	  Dagens	  Nyheter,	  1960-‐10-‐21,	  s.1).	  Efter	  1970-‐

talet	  försvann	  denna	  trend,	  men	  pristagarens	  nationalitet	  presenteras	  vanligtvis	  i	  den	  

första	  meningen	  i	  ingressen.	  

	   År	  1970,	  då	  Ulf	  von	  Euler	  utsågs	  som	  en	  av	  Nobelpristagarna	  i	  medicin,	  löd	  

rubriken	  ”von	  Euler	  hyllades	  för	  92:50”.	  (Osign.	  Dagens	  Nyheter	  1970-‐10-‐16,	  s.	  1.).	  von	  

Euler	  var	  svensk	  och	  professor	  i	  fysiologi	  vid	  Karolinska	  institutet.	  Han	  delade	  

Nobelpriset	  i	  medicin	  med	  Julius	  Axelrod	  och	  Bernhard	  Katz	  för	  sina	  upptäckter	  om	  

mekanismerna	  bakom	  signalförmedlingen	  i	  nervsystemet.	  

	   Sverige	  har	  inte	  haft	  så	  många	  Nobelpristagare:	  4	  inom	  kemi,	  och	  8	  inom	  

medicin	  eller	  fysiologi.	  1970,	  året	  då	  von	  Euler	  prisades,	  upptog	  rapporteringen	  ett	  

uppslag	  i	  Dagens	  Nyheter.	  Tonen	  var	  familjär,	  och	  bilden	  på	  förstasidan	  visade	  hur	  von	  

Euler	  i	  laboratorierock	  skålade	  i	  champagne	  med	  sina	  kollegor.	  	  Pristagaren	  

intervjuades	  av	  tidningen,	  något	  som	  bara	  hänt	  vid	  två	  tillfällen	  under	  de	  år	  jag	  

undersökt.	  (Anders	  Olson.	  Dagens	  Nyheter	  1970-‐10-‐16,	  s.	  13.)

	   Inuti	  tidningen	  fortsätter	  det	  familjära	  tilltalet	  och	  kompletterades	  med	  ett	  

fotograei	  på	  von	  Euler	  som	  omfamnar	  sin	  hustru.	  Där	  einns	  även	  en	  text	  med	  rubriken:	  

”’Pappa,	  även	  han	  Nobelpristagare,	  gav	  mig	  grunden’”	  som	  fokuserar	  på	  von	  Eulers	  

uppväxt,	  och,	  som	  rubriken	  avslöjar,	  hur	  hans	  far	  ledde	  in	  honom	  på	  forskningsbanan.	  
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Ulf	  von	  Eulers	  far	  hette	  Hans	  von	  Euler-‐Chelpin	  och	  tilldelades	  Nobelpriset	  i	  kemi	  1929	  

med	  motiveringen	  ”för	  studier	  av	  jäsning	  av	  socker	  och	  jäsningsenzymer”	  (Osign.	  Nobel	  

prize	  in	  Chemistry,	  Nobelprize,	  http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/

laureates/1929/euler-‐chelpin.html	  2010-‐12-‐21).

	   Sett	  utifrån	  dagordningsteorin	  utskiljer	  sig	  inte	  detta	  års	  rapportering	  märkvärt:	  

liksom	  de	  andra	  åren	  einns	  nyheten	  på	  förstasidan	  och	  rubrikstorleken	  är	  stor.	  Texterna	  

får	  dock	  en	  stor	  plats	  inuti	  tidningen.	  Enbart	  fyra	  tillfällen	  har	  Nobelprisen	  tilldelats	  en	  

helsida	  eller	  mer,	  och	  detta	  är	  ett	  av	  dessa	  år.	  

	   Framför	  allt	  är	  det	  bilder	  och	  tilltal	  som	  utskiljer	  sig.	  Tonen	  är,	  som	  sagt,	  mer	  

familjär	  och	  bilderna	  är	  mer	  privata	  –	  då	  det	  övriga	  år	  oftast	  förekommit	  porträttbilder	  

på	  pristagarna.	  En	  möjlig	  förklaring	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  pristagaren	  lättare	  har	  kunnat	  

kontaktas,	  och	  att	  Dagens	  Nyheters	  fotografer	  själva	  kunnat	  fotografera	  von	  Euler.

	   Vad	  gäller	  övriga	  nationaliteter	  kan	  jag	  inte	  hitta	  något	  som	  tyder	  på	  att	  just	  

nationaliteten	  skulle	  vara	  avgörande	  för	  rapporteringen.	  

3

Slutsatser
31

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1929/euler-chelpin.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1929/euler-chelpin.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1929/euler-chelpin.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1929/euler-chelpin.html


Hur	  stor	  plats	  har	  vetenskapen	  haft	  i	  Dagens	  Nyheter	  från	  1901-2010?	  

Sett	  utifrån	  resultatet	  kan	  jag	  konstatera	  att	  Nobelpriset	  ständigt	  haft	  hög	  prioritet	  i	  

Dagens	  Nyheter,	  och	  därmed	  sagt	  även	  vetenskapen.	  Nyheten	  om	  vem	  årets	  

Nobelpristagare	  är	  har	  under	  alla	  dessa	  år	  nått	  fram	  till	  förstasidan	  –	  vilket	  betyder	  hög	  

prioritet.	  Tvärt	  emot	  min	  första	  tanke:	  att	  priset	  skulle	  fått	  mer	  och	  mer	  utrymme,	  visar	  

min	  studie	  det	  motsatta.	  Utrymmet	  på	  framsidan	  har	  krympts	  ner	  till	  en	  några	  

meningar	  lång	  notis	  –	  även	  fast	  innehållet	  inuti	  tidningen	  varit	  ett	  helt	  uppslag.	  Utifrån	  

mitt	  övergripande	  syfte	  kan	  jag	  se	  en	  tendens	  av	  att	  forskning	  även	  haft	  stor	  betydelse	  i	  

samhället	  –	  något	  som	  även	  går	  hand	  i	  hand	  med	  Strachels	  teorier	  om	  att	  vetenskap	  har	  

högt	  läsarvärde.	  Det	  jag	  tydligt	  kan	  säga	  är	  dock	  att	  Nobelpriset	  prioriterats	  högt	  i	  

Dagens	  Nyheter	  och	  således	  även	  för	  Dagens	  Nyheters	  läsare.

	   En	  tydlig	  skillnad	  mellan	  Nobelprisen	  i	  kemi	  och	  medicin	  är	  att	  medicin	  ständigt	  

får	  större	  utrymme.	  Vad	  beror	  detta	  på?	  Medicinpriset	  är	  ofta	  mer	  

populärvetenskapligt,	  och	  kanske	  på	  så	  sätt	  bidrar	  till	  ett	  högre	  läsarvärde.	  Kanske	  

motiveringen	  till	  2010	  års	  pris	  talar	  sitt	  tydliga	  språk:	  medicinpriset	  för	  upptäckten	  av	  

provrörsbefruktning	  och	  kemipriset	  för	  palladiumkatalyserade	  korskopplingar	  i	  

organisk	  syntes.	  

	   Min	  tanke	  är	  att	  ifall	  journalistiken	  ska	  axla	  den	  pedagogiska	  rollen	  så	  borde	  det	  

se	  ut	  precis	  tvärtom.	  Kemin	  skulle	  behöva	  mer	  plats	  och	  förklaras	  tydligare.	  	  

	  

Hur	  har	  forskning	  inom	  kemi	  och	  medicin	  presenterats	  i	  Dagens	  Nyheter	  från	  1901	  till	  

2010,	  sett	  utifrån	  bevakningen	  av	  Nobelpris?

Det	  har	  skrivits	  mycket	  om	  forskningen	  under	  den	  undersökta	  perioden.	  Jag	  ser	  samma	  

tendens	  här	  -‐	  medicinpriset	  får	  större	  plats	  än	  kemipriset.	  Texterna	  har	  i	  majoritet	  varit	  

populärvetenskapliga,	  och	  det	  syns	  även	  att	  nyttoperspektivet	  blivit	  starkare	  under	  de	  

senare	  årtiondena.	  Det	  är	  ovanligt	  med	  en	  intervju	  från	  pristagaren	  i	  artiklarna	  -‐	  

förmodligen	  är	  orsaken	  till	  detta	  att	  de	  är	  svårtillgängliga	  just	  efter	  tillkännagivandet.	  

Det	  har	  dock	  blivit	  vanligare	  att	  ta	  in	  en	  annan	  expertkommentar	  ifall	  pristagaren	  inte	  

einns	  tillgänglig.	  

32



	   En	  annan	  trend	  som	  går	  att	  utläsa	  är	  att	  illustrationer	  blivit	  vanligare,	  något	  som	  

även	  det	  tyder	  på	  att	  pedagogiken	  är	  viktig.	  	  

Har	  Dagens	  Nyheter	  rapporterat	  om	  Nobelpriset	  på	  ett	  annorlunda	  sätt	  vid	  en	  kvinnlig	  

pristagare?

Jag	  har	  inte	  kunnat	  hitta	  några	  större	  skillnader	  i	  rapporteringen	  kring	  en	  kvinnlig	  

pristagare.	  Det	  är	  dock	  svårt	  att	  dra	  några	  slutsatser	  över	  huvud	  taget,	  eftersom	  jag	  

enbart	  studerat	  en	  kvinnlig	  pristagare.	  

	   Skillnaden	  jag	  upptäckte	  var	  av	  personlig	  karaktär	  -‐	  en	  notis	  på	  förstasidan	  

innehållande	  Curies	  kärleksliv.

	   Curie	  är	  en	  av	  de	  fyra	  kvinnor	  som	  fått	  Nobelpriset	  i	  kemi,	  samtidigt	  som	  hon	  är	  

en	  av	  fyra	  personer	  som	  tilldelats	  Nobelpris	  två	  gånger.	  Jag	  einner	  det	  en	  smula	  ironiskt	  

att	  skillnaden	  i	  rapporteringen	  mellan	  manliga	  och	  kvinnliga	  pristagare	  just	  föll	  på	  en	  

notis	  rörande	  en	  kärleksaffär.	  Detta	  går	  givetvis	  inte	  att	  generalisera	  på	  så	  sätt	  –	  det	  är	  

inte	  så	  troligt	  att	  en	  kvinnlig	  pristagare	  på	  2000-‐talet	  skulle	  behöva	  förklara	  sina	  

relationer	  för	  svensk	  press.

Skiljer	  sig	  medieutrymmet	  åt	  beroende	  på	  vilken	  nationalitet	  pristagaren	  har?

Jag	  har	  inte	  hittat	  några	  skillnader	  i	  rapporteringen	  som	  kan	  härledas	  till	  pristagarens	  

nationalitet,	  med	  undantag	  för	  en	  svensk	  pristagare.	  Att	  tilltalet	  vid	  en	  svensk	  

pristagare	  är	  mer	  familjärt	  jämfört	  med	  andra	  nationaliteter	  är	  knappast	  förvånande:	  

en	  svensk	  pristagare	  är	  tillgänglig	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  för	  svensk	  press.	  I	  övrigt	  tycker	  

jag	  det	  är	  tillfredsställande	  att	  rapporteringen	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  nationalitet,	  även	  om	  

nationaliteten	  noga	  presenteras,	  år	  efter	  år.	  På	  så	  sätt	  har	  Alfred	  Nobels	  testamente	  

följts	  klanderfritt.	  Däremot	  syns	  det	  att	  vissa	  nationer	  är	  väldigt	  måna	  om	  att	  få	  ett	  

Nobelpris	  –	  till	  exempel	  Japan.	  Japans	  utbildningsminister	  gjorde	  ett	  omstritt	  uttalande	  

år	  2001	  om	  att	  landets	  mål	  är	  att	  få	  30	  Nobelpristagare	  fram	  till	  år	  2050.	  I	  skrivande	  

stund	  har	  de	  fått	  sju	  stycken:	  tre	  i	  fysik	  och	  fyra	  i	  kemi.	  

4
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Det	  har	  varit	  väldigt	  intressant	  att	  studera	  hur	  Dagens	  Nyheter	  presenterat	  

Nobelpristagarna	  under	  alla	  dessa	  år.	  Vissa	  resultat	  har	  varit	  förvånande,	  och	  andra	  mer	  

väntade.	  Jag	  trodde	  som	  sagt	  inte	  att	  priset	  i	  nutid	  skulle	  få	  mindre	  utrymme	  jämfört	  

med	  de	  tidigaste	  studerade	  åren.	  Det	  är	  svårt	  att	  säga	  vad	  detta	  spelar	  för	  roll	  -‐	  eftersom	  

tidningen	  förändrats,	  något	  jag	  inte	  tagit	  hänsyn	  till	  under	  denna	  studie.	  En	  spalt	  2010	  

kanske	  inte	  motsvarar	  en	  spalt	  1901,	  och	  så	  vidare.	  Vid	  framtida	  studier	  skulle	  detta	  

vara	  en	  både	  intressant	  och	  relevant	  aspekt	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  

	   Något	  förvånande	  är	  dock	  den	  tydliga	  skillnaden	  av	  vilket	  utrymme	  kemipriset	  

respektive	  medicinpriset	  fått.	  Medicinpriset	  får	  ständigt	  större	  plats	  och	  har	  betydligt	  

oftare	  fått	  ett	  helt	  uppslag	  i	  tidningen.	  Varför	  är	  det	  så?	  Kan	  man	  göra	  någonting	  åt	  

detta,	  och	  framför	  allt	  -‐	  bör	  man	  göra	  någonting	  åt	  detta?

	   Förenta	  nationerna,	  FN,	  har	  utsett	  år	  2011	  till	  International	  Year	  of	  Chemistry,	  

Kemins	  år	  2011,	  som	  en	  del	  i	  FN:s	  arbete	  med	  hållbar	  utveckling.	  	  Syftet	  med	  Kemins	  år	  

är	  bland	  annat	  att	  öka	  allmänhetens	  förståelse	  och	  kunskap	  om	  kemi.	  Kanske	  kommer	  

detta	  att	  sätta	  ett	  avtryck	  även	  inom	  media	  och	  kemin	  får	  större	  plats.	  

	   Det	  vore	  spännande	  med	  en	  utvärdering	  i	  slutet	  av	  2011	  och	  jämföra	  utrymmet	  

kemi	  eick	  i	  tidningen	  under	  ”Kemins	  år”	  jämfört	  med	  tidigare	  år.	  

	   Georg	  Strachel	  frågar	  sig	  om	  massmediala	  texter	  om	  forskning	  bör	  handla	  om	  

rapportering	  eller	  granskning,	  och	  att	  journalister	  skulle	  kunna	  ifrågasätta	  och	  granska	  

forskningen	  mer	  ingående.	  Någon	  granskning	  av	  den	  Nobelprisbelönta	  forskningen	  har	  

jag	  inte	  stött	  på	  i	  min	  studie	  –	  även	  om	  den	  sannerligen	  skulle	  behövas	  –	  till	  exempel	  

när	  insektsgiftet	  DDT	  belönades	  (Osign.	  Nobel	  Prize	  in	  Medicine,	  Nobelprize,	  http://

nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1948/muller.html	  2010-‐10-‐28),	  eller	  

varför	  inte	  år	  1949	  när	  Egas	  Moniz	  belönades	  för	  hans	  upptäckt	  av	  det	  terapeutiska	  

värdet	  av	  lobotomi.	  (Osign.	  Nobel	  Prize	  in	  Medicine,	  Nobelprize,	  http://nobelprize.org/

nobel_prizes/medicine/laureates/1949/moniz.html	  2010-‐12-‐28.)

	   En	  del	  av	  Kemins	  år	  2011	  är	  även	  att	  fokus	  ska	  ligga	  på	  kvinnornas	  bidrag	  till	  

forskning	  och	  vetenskap.	  År	  2011	  är	  det	  som	  bekant	  100	  år	  sedan	  Marie	  Curie	  eick	  sitt	  

andra	  Nobelpris.	  

	   	   Sedan	  1970-‐talet	  är	  det,	  i	  Sverige,	  eler	  kvinnor	  än	  män	  som	  studerar	  på	  

högskolenivå.	  Inom	  det	  naturvetenskapliga	  området	  dominerar	  kvinnliga	  studenter	  i	  

bland	  annat	  kemi.	  Enligt	  Erling	  Norrby	  tar	  det	  i	  genomsnitt	  20	  år	  för	  en	  forskares	  
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upptäckt	  att	  belönas	  med	  Nobelpris,	  om	  den	  ens	  gör	  det,	  så	  kanske	  kommer	  de	  

kvinnliga	  studenterna	  träda	  fram	  inom	  kort	  och	  räta	  ut	  jämställdhetskurvan.	  

	   	  I	  denna	  studie	  har	  jag	  enbart	  studerat	  en	  kvinnlig	  pristagare	  -‐	  Marie	  Curie	  -‐	  och	  

därför	  är	  det	  svårt	  att	  dra	  några	  slutsatser.	  Min	  ambition	  från	  starten	  var	  att	  granska	  

samtliga	  kvinnliga	  pristagare,	  men	  eick	  styrka	  på	  detta	  på	  grund	  av	  tidsbrist.	  Överlag	  

vore	  det	  intressant	  att	  studera	  hur	  kvinnliga	  forskare	  framställs	  i	  media,	  särskilt	  nu	  då	  

det	  varit	  debatter	  om	  att	  kvinnliga	  forskare	  haft	  det	  svårare	  att	  få	  forskningsanslag

(Annika	  Folcker	  Aschan,	  Dagens	  Nyheter,	  2010-‐12-‐15,	  sida	  14).

	   Jag	  einner	  elera	  ingångar	  till	  framtida	  forskning	  inom	  området:	  främst	  eftersom	  

jag	  själv	  inte	  hittat	  så	  mycket	  tidigare	  forskning	  som	  varit	  relevant.	  Framför	  allt	  vore	  det	  

intressant	  med	  en	  studie	  som	  granskar	  all	  forskning,	  kanske	  under	  en	  viss	  tidsperiod	  –	  

just	  för	  att	  se	  om	  det	  stämmer	  att	  medicin	  dominerar.	  I	  mitt	  fall	  var	  det	  mer	  eller	  

mindre	  givet	  att	  tidningen	  skulle	  rapportera	  kring	  både	  kemi	  och	  medicin,	  även	  om	  det	  

skedde	  i	  olika	  stor	  utsträckning.	  	  

	   En	  annan	  aspekt	  är	  att	  undersöka	  eler	  år.	  Det	  kanske	  då	  skulle	  gå	  att	  utläsa	  en	  

tydligare	  trend	  om	  när	  vetenskap	  haft	  stor	  plats	  i	  samhället,	  och	  när	  det	  inte	  haft	  det.	  

Det	  vore	  även	  intressant	  att	  vända	  på	  studien	  –	  hur	  skulle	  publiken	  vilja	  att	  forskning	  

presenteras,	  för	  att	  den	  ska	  vara	  så	  begriplig	  som	  möjligt?	  
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