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Abstract 

I den här uppsatsen undersöker vi relationen mellan vetenskapsjournalistiken och 

forskarvärlden med fokus på journalisternas kritiska granskning. Genom en kvalitativ 

studie intervjuar vi nio vetenskapsjournalister och tar reda på hur de ser på rollen som 

kritisk granskare av forskarvärlden. Vi utforskar hur de väljer ut forskning att skildra, 

vilka källor de förlitar sig på samt vad som saknas i dagens vetenskapsjournalistik. 

Resultaten visar att vetenskapsjournalister kopplar kritisk granskning till faktorer 

som att bedöma innehåll i enskilda studier, aktivt välja ut och välja bortforskning och 

kontrollera hur forskningsmedel används. Därtill kan det innebära att kontrollera vem 

som ligger bakom en studie och att sätta in forskningen i ett sammanhang. 

Många vetenskapsjournalister följer idag de stora vetenskapstidskrifternas 

pressreleaser, vilket gör att de effektivt kan ta del av det senaste inom forskningen. 

Samtidigt gör det att många medier rapporterar samma nyheter och att forskarvärlden 

ibland upplevs sätta agendan. I mer djupgående vetenskapsjournalistikär det oftare 

journalisterna själva som söker efter forskning att rapportera om. 

Rutinen för att granska källors trovärdighet fungerar i stort på samma sätt för 

alla: Man går till originalartikeln, bedömerinnehållet och kontaktar oberoende 

forskare för kommentarer. De flesta uppger att de kontrollerar studiens omfattning 

och var den är publicerad. Vidare kontrollerar en delvem som ligger bakom studien 

och hur den har betalats. 

Journalisternas syn på vad som saknas inom vetenskapsjournalistiken varierar 

ämnesmässigt utifrån deras intressen. Flera anser att vetenskapsjournalistiken borde 

bli bättre på att sätta in forskningen i ett historiskt eller ett samhälleligt sammanhang. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förra året fyllde ett av Sveriges äldsta vetenskapsprogram i radio – Vetandets värld – 

40 år och i samband med det anordnade Vetenskapsradion ett seminarium om svensk 

vetenskapsjournalistik och dess framtid. Seminariet berörde utmaningar för 

framtidens journalister som ska rapportera om forskning och föreläsarna gick in på 

både problematiken i att värdera forskningen i sig och att granska och förstå andra 

delar av forskarvärlden. Hanna Stjärne, journalist och sedan januari 2015 VD på 

SVT, berättade inledningsvis om när nyheten om det första klonade fåret Dolly nådde 

Ekots redaktion 1996. Det inträffadeen timme innan sändning och man var snabbt 

tvungna att ta ställning till om det var sant, vilka belägg man hade för det och hur stor 

nyheten var. Idag rullar mängder av forskningsnyheter a’la Dolly in till redaktionerna 

på daglig basis, men få av dem rör sig om verkliga genombrott. 

Ur detta seminarium föddes idén om vår C-uppsats. Eftersom vi går på 

programmet Journalistik människa och miljö är meningen att forskning inom biologi 

ska bli vårt huvudsakliga bevakningsområde. Av den anledningen kändes det 

intressant att undersöka de aktuella svårigheter som vetenskapsjournalister ställs inför 

i sitt dagliga arbete. Med utgångspunkt i att vetenskapsjournalistikens roll – förutom 

att förklara forskningen på ett förståeligt sätt för allmänheten – till stor del handlar 

om kritisk granskning vill vi undersöka vetenskapsjournalisternas relation till 

forskarvärlden. Detta gör vi genom en kvalitativ intervjustudie. 

Vi söker och går gemensamt igenom tidigare forskning på ämnet. Båda deltar 

även i samtliga intervjuer och vi skriver därefter ned hälften av intervjuerna var. 

Några avsnitt av uppsatsen skriver vi gemensamt, men de flesta diskuterar vi och 

delar upp emellan oss. Vi ser sedan över det den andra har skrivit, lägger till om 

något eventuellt saknas och korrigerar språkliga missar. Detta arbetssätt väljer vi, 

eftersom vi båda vill vara delaktiga i hela processen, men skrivarbetet delar vi upp av 

praktiska skäl. 

 

1.2 Vetenskapsjournalistiken och forskarvärlden 

Medierna utgör en viktig kanal där vetenskapsnyheter rapporteras och man hör ofta 

att det finns ett stort intresse för vetenskap och forskning hos allmänheten. Till 

exempel visar en läsarundersökning från Dagens Nyheter från 2012 att bland det 
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innehåll som återkommer varje vecka läser hälften om vetenskap i tidningen, vilket 

därmed toppar listan.  

Men trots att allmänintresset finns och att forskningen har stora förväntningar på 

sig att bidra till lösningar till många av de stora samhällsproblemen har många 

svenska vetenskapsredaktioner lagt ner de senaste åren. 

 

 

Tabell 1:2: DN:s läsarundersökning från 2012 om vilket innehåll läsarna tagit del av senaste veckan. 

 

Vetenskapsjournalistik definieras av Toby H.L. Murcott och Andy Williams (2012, s. 

152) som journalistik som bevakar vetenskap. Vetenskapsjournalistens roll är, enligt 

deras beskrivning, att rapportera till allmänheten om den vetenskapliga utvecklingen 

samt att analysera och sätta in forskningen i ett sammanhang. Dessutom ingår i 

dennes uppgifter att utreda forskningens ursprung och trovärdigheten hos forskning 

och forskare samt att emellanåt rapporteranyheter av större betydelse för en bredare 

publik. I genomförandet av vår uppsats utgår vi från denna beskrivning när vi 

utformar forskningsfrågor. 

Vi har försökt få tag på information om hur många aktiva vetenskapsjournalister 

som finns i Sverige idag genom att kontakta Journalistförbundet samt Sveriges 

Medicin- och Vetenskapsjournalister. Ingen vi har pratat med där har dock haft några 

aktuella siffror på detta. 

I vår uppsats rymmer ordet ”forskarvärlden” alla personer och inrättningar som 

på något sätt har med forskning att göra. Det innehåller alltså forskning, forskare, 

informatörer, universitet, privata företag som sysslar med forskning, vetenskapliga 

publikationer och pressreleaser, men även finansiärer, företag och PR-byråer som på 

något sätt använder sig av forskning för att understödja sina produkter eller tjänster. 

Vi kommer inte att gå in i detalj på alla delar då det skulle det bli ett för stort arbete 
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för en C-uppsats, men då vi kommer att gå in på mer än en av dessa aspekter har vi 

ändå valt att använda oss av ett samlande begrepp. 

Relationen mellan de två världarna uppstår i kommunikationen mellan dem. Vi 

tror att det som förändrats mest under de senaste 10-15 åren är den mängd 

information som forskarvärlden kommunicerar till vetenskapsjournalisterna. Idag har 

de flesta stora forskningsinstitutionerna sina egna informationsavdelningar där 

medieanpassade nyheter skapas och skickas ut till medierna i form av 

pressmeddelanden. Företag inom exempelvis läkemedels- och livsmedelsbranschen 

anlitar PR-byråer för att få medierna att rapportera om forskning som i andra änden 

ofta är knutet till en kommersiell produkt. Även de stora vetenskapliga tidskrifterna 

har utvecklat ett system för att deras viktigaste artiklar ska uppmärksammas i 

medierna samma dag som de ges ut.  

Inte sällan händer det att information från pressmeddelanden går ut i medierna 

utan noggrannare faktakoll. Vi ser det därför som en nödvändig del av vår uppsats att 

gå in på hur vetenskapsjournalister hanterar pressinformation. Därutöver vill vi även 

titta närmare på andra delar av relationen, såsom hur man väljer ut vilken forskning 

det ska rapporteras om, hur man ställer sig till forskningens innehåll och vilka delar 

av forskningen som skulle behöva undersökas närmare utifrån 

vetenskapsjournalisternas perspektiv. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att analysera relationen mellan vetenskapsjournalister 

och forskarvärlden. Vi vill ta reda på hur vetenskapsjournalister i sin roll som kritiska 

granskare ställer sig till olika faktorer som vi antar är en del av deras dagliga arbete. 

För syftet har vi valt ett antal fokusområden som vi tycker är intressanta när det 

handlar om att kritiskt granska forskning: 

 

 Vad innebär kritisk granskning av forskning för vetenskapsjournalisterna och 

hur ser på sin roll som kritiska granskare av forskarvärlden? 

 Hur väljer man ut vilken forskning det ska rapporteras om och vilka källor 

förlitar man sig på? 

 Hur kontrolleras källornas trovärdighet? 

 Vad saknas i dagens rapportering av vetenskap? 
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1.4 Disposition 

Vi börjar med att presentera tidigare studier som undersöker vetenskapsjournalisters 

relation till PR-material samt litteratur och diskussioner runt den kritiska 

granskningen i förhållande till forskarvärlden. 

I metodavsnittet förklarar och motiverar vi vårt val av metod, vad vi valt att 

studera och hur vi har gått tillväga i avgränsningen av urvalet. Här presenterar vi även 

hur vi utfört analysen samt diskuterar den etiska aspekten av undersökningen. 

Därefter presenterar vi vårt resultat utifrån analysen av vårt insamlade material i 

ett antal punkter som i sin tur ligger till grund för slutsatsen.  

Slutsats/diskussion består av punkter där frågeställningen besvaras utifrån 

föregående avsnitt. Vi diskuterar dessutom slutsatserna och avslutar med en punkt 

som jämför vårt resultat med tidigare forskning och litteratur på ämnet. 

I uppsatsens avslutande del kommer vi med förslag på vidare studier som skulle 

kunna göras för att få en större insikt om relationen. 
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2. Premisser, tidigare forskning och litteratur 

2.1 Om studien 

Vår studie bygger inte på någon förutbestämd teori, vars rimlighet vi vill testa. Istället 

vill vi, med hjälp av insamlat material, försöka identifiera mer djupgående aspekter i 

vetenskapsjournalistens förhållande till forskarvärlden. Uppsatsen ska framför allt 

säga något om journalisternas upplevelse av sin yrkesroll och dess villkor. 

Förhoppningsvis kan detta komma till användning för journalister som rapporterar 

om forskning och till lärare som utbildar vetenskapsjournalister. Eventuellt skulle det 

insamlade materialet även kunna ge idéer till framtida forskning inom ämnet.  

Här tar vi upp tidigare forskning samt litteratur som vi har använt som underlag 

till vår studie. Vi delar in i sektioner utifrån de problemområden som vi identifierat 

på ämnet. 

 

2.2 Tidigare forskning och litteratur om vetenskapsjournalistens 

relation till forskarvärlden 

År 2009 publicerades en omfattande undersökning om vetenskapsjournalistik i 

Storbritannien av Andy Williams och Sadie Clifford. Undersökningen bygger på en 

kvantitativ enkätstudie med 42 vetenskapsjournalister inom vetenskap, hälsa, miljö 

och teknik och en kvalitativ intervjustudie med 47 nuvarande eller före detta 

journalister inom samma områden samt med fem nyhetschefer på stora brittiska 

medier.  

I studien framkommer att de flesta vetenskapsjournalister upplever en ökad 

arbetsbörda. Fler nyheter ska skapas på fler plattformar och 61 procent håller med om 

att fler specialiserade vetenskapsnyheter produceras nu än vad det gjorde för tio år 

sedan (2009, s. 36-37). Williams och Clifford går också in på hur 

vetenskapsjournalisternas verklighet har förändrats i samband med att de stora 

vetenskapliga tidskrifterna utvecklat egna presstjänster, utökade 

informationsavdelningar på universiteten och en utökad PR-verksamhet när det rör 

forskningen överlag, vilket vi kommer att förklara närmare i kommande avsnitt. 

Studien går dessutom in på hur tidsaspekten påverkar journalisternas möjlighet att 

kolla upp sanningshalt och noggrannhet i artiklar jämfört med tidigare, vilket vi också 

kommer att gå in på längre fram. 

Vi har delvis byggt våra frågor på information från Williams och Cliffords 
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studie för att i slutskedet kunna jämföra vissa aspekter mellan Sverige och 

Storbritannien. 

År 2011 publicerades António Granados undersökning om hur europeiska 

vetenskapsjournalister inom dagspress arbetar med nyhetsinsamling och användandet 

av internet i sitt arbete, där 97 vetenskapsjournalister deltog. Där framgår att de flesta 

vetenskapsjournalisterna till stor del använder sig av samma källor – de stora peer-

reviewed-tidskifterna. Journalisternas favoritsidor för vetenskapsnyheter är: 

EurekAlert!, Nature, BBC News, New Scientist och Science i fallande ordning, med 

ett antal till därefter (2011, s. 801). 

Att det idag skrivs om ungefär samma vetenskapsnyheter världen över, citerade 

från samma källor kan man också se i forskarvärldens sätt att kommunicera med 

journalisterna och med allmänheten. Detta har gjort att kontrollen hamnat mycket hos 

forskarna, menar Granados (2011, s. 811). 

I studien framgår också att vetenskapsjournalisterna tycker att det blivit lättare 

och går snabbare att utföra sitt jobb, då tillgången till internet ökat (2011, s. 805). 

Samtidigt som journalisterna generellt ser ökningen i internetanvändning som en bra 

sak, upplever de också en negativ sida – att de förlitar sig mycket på 

vetenskapsjournaler och tar sig inte ut lika ofta för att fysiskt träffa forskarna, gå in på 

laboratorierna eller gå på vetenskapliga konferenser (2011, s. 808).  

Höstterminen 2011 skrev Elin Wennerström på journalistik människa och miljö 

på Södertörns högskola en C-uppsats som undersökte relationen mellan 

vetenskapsjournalister och forskare. I studien jämfördes svenska och amerikanska 

journalister från vetenskapsjournalistiska tidskrifter i hur de ställde sig i relationen till 

sina källor. Till skillnad från vår studie gick hon in djupare på den personliga 

relationen mellan journalister och forskare och fokuserade på problemställningen 

med språkliga, metodologiska och sociala kulturskillnader mellan de två grupperna. 

Hon tog också upp aspekten som rör vetenskapsjournalistens roll som kritisk 

granskare av forskningen. Av de fyra svenska och fyra amerikanska 

vetenskapsjournalisterna hon intervjuade såg hon en något högre ambition hos de 

svenska journalisterna att kritiskt granska forskningen (2011, s. 23). 

I vår uppsats går vi djupare in på vad journalisterna anser att kritisk granskning 

av forskning innebär samt vilka problem som de stöter på i utförandet av detta. 
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2.3 Forskningsnyheterna som söker upp journalisterna 

Williams och Cliffords undersökning visar att flera brittiska vetenskapsjournalister 

blivit alltmer bundna till den så kallade ”nyhetskalendern” (news diary). I denna ingår 

nyhetsutskick från de stora vetenskapliga tidskrifterna Science, Nature, The British 

Medical Journal med flera. Några dagar innan tidskrifterna ges ut skickas deras 

viktigaste nyheter till medierna under så kallat embargo. Detta för att journalisterna 

ska kunna rapportera om dem samma dag som tidskrifterna släpps. Om exempelvis 

Nature släpps på fredag, får journalisterna tillgång till nyheterna redan på onsdag för 

att de ska ha gott om tid till research och kunna rapportera om forskningen samma 

dag som tidskriften kommer ut. Flera journalister menar att denna typ av nyheter 

representerar det bästa från forskarsamhället och att nyheterna genomgår samma 

journalistiska granskningsprocess som andra forskningsnyheter. Endast 23 procent av 

enkätundersökningens deltagare säger att deras nyhetsidéer kommer från att de själva 

uppsöker potentiella källor (2009, s. 43).  

Undersökningen visar även att en stor andel upplever att mycket tid går åt till att 

gå igenom och sortera bort pressutskick då universitetens informatörer blivit allt 

skickligare på att få den egna forskningen att se mer intressant ut än vad den 

egentligen är (Williams, Clifford, 2009, s. 48). 68 procent anser att de inte har 

tillräckligt mycket tid för att verifiera information och nyhetshistorier så mycket som 

de skulle vilja (Williams, Clifford, 2009, s. 49). 

Även om de flesta vetenskapsjournalisterna i samma studie förnekar att de bara 

kopierar och klistrar in information från pressreleaser och publicerar som egna 

nyheter uppger en stor andel att pressreleaserna fungerar som agendasättare för deras 

vetenskapsnyheter. Det ger dem idéer för vad de ska rapportera om och de flesta 

kollar rutinmässigt PR ”wires” såsom EurekAlert! och AlphaGalileo. 23 procent 

uppger att de anser att vetenskapsjournalister förlitar sig för mycket på PR-material 

(Williams, Clifford, 2009, s. 53). 

 

EurekAlert! beskrivs på sin hemsida som en internationell webbaserad samlingsplats 

för vetenskapliga artiklar. Den styrs av AAAS (American Association for the 

Advancement of Science). Webbsidan publicerar nyheter som fokuserar på alla 

vetenskapsområden, medicin och teknik. Därigenomkan universitet, sjukhus, 

vetenskapstidskrifter, statliga verksamheter, företag och andra forskningsengagerade 
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institutioner få ut sin forskning till media. Som reporter kan man få tillgång till 

embargo-material genom EurekAlert! (About EurekAlert!, 2015). 

AlphaGalileo är liksom Eurekalert! en internetbaserad internationell 

samlingsplats mellan företag för forskning och mediesamhällen. De tar med 

forskning inom naturvetenskap, medicin, teknik, samhällsvetenskap och humaniora 

med mera (AlphaGalileo your independent multilingual media partner, 2015). 

Bägge sajter lyder under embargo-systemet, och baseras på forskning från peer-

reviewed-tidskrifter. 

 

2.4 Journalistens roll som oberoende granskare 

I läroböcker som behandlar journalistens roll i en demokratisk kontext betonas alltid 

dennes uppdrag att vara oberoende av sina källor och opartisk i sin rapportering. 

Vidare diskuteras ofta svårigheterna i att uppnå fullständig objektivitet.  

Inom vetenskapsjournalistiken, förmodligen mer än inom andra journalistiska 

genrer, är oberoendet av källorna en knepig situation. Såvida journalisterna inte själva 

är forskare inom det område de rapporterar om befinner de sig i ett ständigt 

kunskapsunderläge gentemot forskarna och är ofta beroende av hjälp från experter 

inom forskarvärlden för att bedöma och förklara den forskning som de ska rapportera 

om. Att diskutera oberoende från källorna känns därför inte så relevant när det gäller 

vetenskapsjournalistik och diskussionen behöver snarare riktas in på hur man kan 

förhålla sig kritiskt granskande till källor som man är beroende av. 

George Strachal beskriver i sin lärobok Journalistik och vetenskap vikten av att 

som journalist kritiskt granska forskning, och menar att vid frånvaro av granskning 

finns det alltid en risk att journalisten fungerar som språkrör åt institutioner – att 

institutionerna behöver hjälp med marknadsföring, och att detta inte är ett jobb som 

journalisten ska utföra. "Granskning av forskning är viktig eftersom vi måste kunna 

lita på den, inte minst av demokratiskäl. Ju mindre offentlig granskning som tillåts 

desto större är risken att en negativ syn på forskningen odlas och därmed påverkar det 

en gemensam allmän kunskap. Problemet inom journalistiken är att kritisk 

granskning av forskning endast sker i begränsad omfattning" (2009, s. 15).  

Vidare menar Strachal att mediekonsumenterna, medborgarna, alltför sällan får 

någon insikt i processerna bakom resultaten. Det som allmänheten får veta är lyckade 

forskningsresultat, men får sällan insyn i hur forskningen gått till, hur den 
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finansierats, vilka problem som dykt upp under processen med mera.  

Strachal menar också att journalister skulle kunna ifrågasätta forskning mer, och 

ställa följdfrågor som t ex: Vilka grundläggande antaganden och värderingar utgår 

forskaren ifrån? Vilka osäkerheter finns och hur har dessa hanterats? Vem har 

finansierat forskningen och vilka krav har ingått? med mera. Författaren menar dock 

att problemet med dessa kritiska frågor är att de är svåra att ställa. Han nämner också 

att den journalistiska granskningen bara kan komma en bit: 

 

Till en viss gräns ar det möjligt att diskutera expertens arbetsresultat eller 

påståenden, men ett djupare perspektiv kräver trots allt också 

ämneskunskap. Gränsen mellan kritik och kritisk granskning kan ibland 

vara svår att se (2009, s. 14). 

 

Williams och Cliffords undersökning, som nämnts i punkten ovan, visar på en 

minskad möjlighet för vetenskapsjournalister att kritiskt kunna granska den forskning 

de rapporterar om, där tidsbrist är den största orsaken (2009, s. 49). 46 procent av 

enkätdeltagarna håller med om att de fått mindre tid att kolla fakta och källor än vad 

de tidigare har haft, men 61 procent menar samtidigt att de ändå har tillräckligt med 

tid för att kolla informationen de tar med i artikeln (2009, s. 49-50). 68 procent håller 

med om att de inte har så pass mycket tid som de skulle vilja för research till sina 

artiklar, men samtidigt tycker 83 procent av deltagarna att internet och hastigheten av 

modern kommunikation har gjort att tiden som behövs för att undersöka och 

producera nyhetsartiklar har minskat (2009, s. 51). Flera av deltagarna förklarar att 

processen av att verifiera information i en nyhetsartikel kan vara väldigt tidskrävande 

när det görs ordentligt (2009, s. 52). 

 

2.5 Vem bestämmer över nyhetsinnehållet? 

Jesper Falkheimer menaratt aktörer oftast medvetet influerar journalistiken. Detta 

fenomen har fått namnet nyhetsstyre, eller news management (2012, s. 150). 

Falkheimer skriver att en möjlig definition av news management är att denna utgörs 

av de strategier och taktiker som professionella källor använder i syfte att skapa, 

styrka, förändra eller förstärka de föreställningar som förmedlas genom 

nyhetsjournalistiken (2012, s. 150). 
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Nyhetskällor har generellt stor betydelse för vilka händelser som blir nyheter och 

hur de utformas i ord och bild, menar Falkheimer (2012, s. 156). Vidare menar han 

att för att journalisterna ska vara trovärdiga är det viktigt att de är medvetna om vilka 

källor de använder. Falkheimer refererar till de etiska reglerna för press, TV och 

radio: "Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 

omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge 

läsaren/mottagaren möjligheten att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer" 

(2012, s. 156). 

Falkheimer menar att man kan se generella mönster i vilka källor som får komma 

till tals och inte, även fast det kan se lite olika ut mellan olika länder. Han hänvisar 

till Gans studie av fyra nyhetsredaktioner i USA – där det bland annat visade sig att 

nyhetsmedierna var beroende av elitkällor inom myndigheter och auktoriteter (2012, 

s. 157). Gans undersökte också relationen mellan nyhetskällor och journalister och 

kom fram till att: 

 

Relationen mellan källor och journalister liknar en dans, där källorna 

försöker få kontakt med journalister, och journalister försöker få kontakt 

med källorna. Även om det krävs två personer för att dansa tango kan 

antingen källorna eller journalisterna föra, med det vanligaste är att det är 

källorna som för (Falkheimer, 2012, s. 157).  

 

Falkheimer skriver också att liknande slutsatser kan dras av andra kända studier, och 

hänvisar till bland annat Hall (1978), som benämnde de officiella elitkällorna som 

primära definitionsmakare i en studie där polis och andra myndigheter ansågs styra 

nyhetsagendan och dominera som trovärdiga källor. Definitionsmakarna fick sin 

betydelse på grund av tre orsaker: (1) de hade redan etablerad makt, (2) de 

betraktades som legitima representanter, (3) en del av dem hade expertstatus genom 

sin auktoritetstillhörighet, bland annat genom akademisk anknytning (2012, s. 157).  

Även relationen mellan källor och journalister kan delas in i tre, menar 

Falkheimer. Han hänvisar till Larsson; Gieber & Johnson, där fokus är på den part 

som antas vara dominant: Journalistdominans, samverkan respektive källdominans 

(2012, s. 159). Det är alltså inte omöjligt att ha en jämn balans mellan journalister och 

källor, enligt författaren (2012, s. 160). Falkheimer hänvisar sedan till en studie av 

Davis från 2009, där det framgick att kampen mellan professionella källor och 
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journalister blivit mer jämn, eftersom de snarare fått en större medvetenhet och ökat 

sitt kritiska förhållningssätt (2012, s. 162).  

Då mycket i arbetet som vetenskapsjournalist bygger på relation, tillit och 

lyhördhet mellan journalisten och forskarvärlden så kommer vi att ta upp delar om 

detta också - hur vetenskapsjournalisten ser på balansen, och hur det påverkar deras 

arbete.  

 

2.6 Kritiskt vetenskapligt kunnande 

I en artikel i Bulletin of Science diskuterar Susanna Priest, som är professor i 

kommunikationsvetenskap, något som hon kallar ”critical science literacy”. Vi 

översätter det till ”kritiskt vetenskapligt kunnande”, vilket är något hon anser att 

journalister och medborgare behöver för att kunna förstå och värdera forskning. Hon 

menar att det krävs en viss förmåga att veta hur man ska ställa sig i en 

informationsmiljö som är full av konkurrerande påståenden, vilket går emot den 

rådande uppfattningen om att folk behöver kännedom om specifika, etablerade 

vetenskapliga fakta (Priest, 2013, s. 138). 

Kritiskt vetenskapligt kunniga personer utvärderar ett vetenskapligt påstående 

enligt vissa kriterier. De tänker på forskarens kvalifikationer, var arbetet är publicerat 

eller presenterat och vid vilket universitet studien genomförts. De reflekterar över om 

slutsatserna är förenliga med nuvarande paradigm och tar ställning till hur man ska 

behandla studien utifrån detta. Kritiskt vetenskapligt kunniga personer kontrollerar 

också vem som finansierat studien, andra eventuella orsaker till partiskhet samt om 

metoderna som använts i studien anses vetenskapliga. Har de även inblicki 

journalistik och läser en nyhet kontrollerar de om flera experter tillfrågats. Och om de 

tittar på den vetenskapliga artikeln ställer de frågor om vetenskapstidskriftens rykte 

och peer-review-process. Allt detta, menar Priest, utgör grunden för om man ska lita 

på eller inte lita på resultaten, men handlar samtidigt inte om något försök att 

självständigt verifiera fakta (2013, s. 139). 

Priest anser att ett allmänt kritiskt vetenskapligt kunnande hos befolkningen kan 

förbättra demokratin och att det kan hjälpa folk och samhällen att ta bra beslut i 

frågor som har med vetenskap och teknik att göra. Vetenskapsjournalistiken kan 

använda konceptet för att bedöma forskning och för att uppmuntra samma kunnande 

hos publiken (2013, s. 141).  
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Vi har använt oss av Priests artikel som inspiration till en stor del av våra 

intervjufrågor, då hennes kritiska vetenskapliga kunnande går mycket hand i hand 

med vår bild av kritisk granskning av forskning. Vi vill helt enkelt undersöka om det 

kritiska vetenskapliga kunnandet är något som vetenskapsjournalister använder i sin 

relation till forskarvärlden. 

 

  



 

 16 

3. Metod och material 

Eftersom målet med vår studie är att få en djupare insikt i relationen mellan 

vetenskapsjournalisten och forskarvärlden föll vårt val av metod på att utföra en 

kvalitativ intervjustudie med vetenskapsjournalister. Enligt Larsåke Larsson (2010, s. 

54) är denna metod rätt då man vill ”få förståelse för mer komplicerade fenomen, 

deras beskaffenhet och kännetecken och för de variationer och avvikelser som ryms i 

dessa fenomen.” Inriktningen på just vetenskapsjournalister – och inte forskare eller 

informatörer – har sin grund i att vi lägger fokus på den kritiska granskning som 

utförs av journalisterna. 

 

3.1 Avgränsning och urval 

Datamaterialet till vår studie bygger på kvalitativa intervjuer med nio svenska 

vetenskapsjournalister, alltså journalister som har forskning som sitt 

rapporteringsområde. Även allmänreportrar rapporterar ofta om forskning, men vi 

valde att fokusera på vetenskapsjournalister, då de bör vara mer insatta i det dagliga 

arbetet och rutinerna kring att undersöka området.  

Vi såg ingen anledning att begränsa oss till ett specifikt medium, då vår studie 

rör vetenskapsjournalistiken i stort och dessutom tror vi att skillnader i arbetssätt och 

villkor kan tillföra fler intressanta aspekter till uppsatsen. Därför har vi valt att söka 

intervjupersoner från alla typer av medier: dagspress, tidskrift, tv och radio. Vi 

avgränsade oss dock till journalister som arbetar i Stockholm eller närliggande orter, 

av praktiska skäl, då vi tyckte det var viktigt att kunna möta journalisterna i 

personliga intervjuer. Vi tror inte att den geografiska avgränsningen kan ha påverkat 

resultatet nämnvärt. Däremot är det möjligt att svaren sett något annorlunda ut om vi 

haft en större andel frilansjournalister med i undersökningen. 

För att hitta lämpliga intervjupersoner gick vi in på de svenska 

vetenskapsredaktioner vi känner till och vi sökte även på Google efter 

vetenskapsjournalister i Sverige. Vi sände därefter ut ett mejl till totalt 18 reportrar, 

där de tillfrågades om de ville vara med och nio av dem tackade ja.Tre personer sa att 

de inte hade möjlighet att vara med på grund av tidsbrist. Tre personer sa att de var 

intresserade och bad att få återkomma, men återkom aldrig. Tre personer fick vi inget 

svar alls från. Journalisterna som tillfrågats kom från olika redaktioner, men i 

samtliga fall hade vi någon annan från samma redaktion som deltog i studien. Urvalet 
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blev alltså relativt jämt fördelat mellan olika redaktioner och medier. 

 

3.2 Intervjuer 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som strategi för vår studie, en form 

som ligger mellan den öppna intervjun, där forskaren ställer en eller få öppna frågor 

och den strukturerade intervjun, där forskaren ställer en mängd konkreta och 

specifika frågor, men utan svarsalternativ som i en surveyundersökning. Den 

semistrukturerade intervjun läggs upp utifrån teman som bygger på uppsatsens 

frågeställningar (Larsson, 2010, s. 60). De huvudsakliga teman som vi identifierade 

utifrån studiens syfte och frågeställning är urval, forskningens PR och källor, 

utvärdering av forskning samt vetenskapsjournalistikens luckor.  

Före de fördjupande temana placerade vi en inledande del för att rikta in 

intervjuerna på huvudtemat kritisk granskning. Urvalsdelen handlar om hur 

vetenskapsjournalisterna väljer ut vilken forskning de ska rapportera om. Inom 

forskningens PR och källor undersöker vi hur de hanterar pressmeddelanden och 

annan information från forskarvärlden. Utvärdering av forskning går in på hur 

vetenskapsjournalisterna granskar studier och hanterar konflikter inom 

forskarvärlden. Vetenskapsjournalistikens luckor behandlar vetenskapsjournalisternas 

syn på vad som saknas inom dagens vetenskapsjournalistiska rapportering. Vi 

utformade även en avslutande del där journalisterna fritt fick tillägga om de tyckte att 

vi glömt bort att fråga något, samt frågor om deras yrkesbakgrund. 

I mejlet vi skickade ut till potentiella intervjupersoner bad vi att, om möjligt, få 

träffa dem i deras arbetsmiljö. De flesta intervjuerna utfördes på redaktioner, en 

gjordes hemma hos en journalist som jobbar hemifrån, en gjordes på ett kontor där 

journalisten hyr lokal och en träffade vi på ett café. Vi uppskattade tiden för intervjun 

till 60 till 90 minuter och de flesta tog cirka en timme, men två av journalisterna sa att 

de kunde ställa upp max en timme och de intervjuerna tog endast 26 respektive 31 

minuter.  

Under själva intervjuerna hade vi som mål att låta respondenterna i största 

möjliga utsträckning utveckla sina egna tankegångar runt frågorna utan att avbryta. 

Ibland var vi dock tvungna att ställa om frågan, ställa en följdfråga eller be dem 

utveckla om vi inte tyckte att frågan helt hade besvarats. Vi förklarade också inför 

varje intervju att de var anonyma för att de skulle känna sig trygga i att berätta vad de 
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tyckte och tänkte i frågorna, även om man ibland kunde komma in på känsliga 

ämnen. Alla intervjuer spelades in och skrevs ned så fort som möjligt efteråt, och 

finns sparade på en gemensam plats. 

 

3.3 Intervjupersoner 

Av de vetenskapsjournalister vi intervjuat finns en frilansare, medan resten jobbar på 

redaktioner inom dagspress, public service tv, public service radio eller vetenskapliga 

tidskrifter. En av dem är redaktionschef. Respondenterna har arbetat mellan 8 och 45 

år som vetenskapsjournalister och har i snitt 16,9 års erfarenhet av yrket, men en av 

personerna har under några år varit verksam med andra saker.  

 

3.4 Analys 

Vid analysen gick vi igenom svaren från alla nedskriva intervjuer ett och ett. Vi 

sorterade utmaterial som var relevant för att besvara vår frågeställning, svar som gick 

i liknande riktning, svar som stod i kontrast till varandra och sparade citat, som vi 

tyckte var intressanta och illustrativa.  

Utifrån vår tolkning av svaren byggde vi därefter upp resultatet i kategorier och 

underkategorier. Detta steg utfördes med våra initiala teman i åtanke, men redovisas 

med rubriker som står för de mönster och fenomen vi identifierat. Vi försökte 

dessutom bygga upp resultatdelarna som en bra grund för att dra rimliga slutsatser 

och besvara vår inledande frågeställning. 

 

3.5 Etisk diskussion 

Då vårt insamlade material bygger på personliga intervjuer var vi tvungna att ta 

ställning till om respondenterna skulle vara anonyma eller inte. Intervjufrågorna går 

inte in på några personliga ämnen, men kan ändå anses känsliga, då de ibland rör 

individuella åsikter och metoder, som kan komma att jämföras med andras. Dessutom 

kunde svaren komma att handla om personernas arbetsförhållanden, vilket också kan 

uppfattas som känsligt att prata om gentemot chefer och kollegor. 

Å andra sidan skulle svaren kunna tolkas utifrån fler förklarande variabler, till 

exempel vilket medium journalisten jobbar för, om vi kunde presentera vem som sa 

vad. Dessutom kan detge ett mer trovärdigt intryck om man kan presentera vem som 

har sagt något. 
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Vi vägde ovan omständigheter mot varandra och kom fram till att det viktigaste 

var att intervjupersonerna kände sig trygga med att svara rakt och uppriktigt på 

frågorna utan att behöva överväga om det kunde få några konsekvenser. Med så få 

personer kan vi dessutom bara spekulera i förklarande variabler, vilket inte hindras av 

att personerna är anonyma. Därför är alla citat avidentifierade, vilket vi också 

förklarade i informationsbrevet intervjupersonerna fick (se bilaga 1). Eftersom många 

av vetenskapsredaktionerna i Sverige är små nämner vi inte heller hur många 

vetenskapsjournalister från respektive medium vi har intervjuat.  
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4. Resultat 

Här presenterar vi vår analys av de nio genomförda intervjuerna. Eftersom vi inte kan 

dra några generella slutsatser av resultatet går vi inte in på hur stor andel av 

intervjupersonerna som gett ett visst svar. Detta också eftersom våra intervjufrågor 

varit öppna och vi kan därför inte utesluta att en sak som tagits upp av person 1 och 

inte av person 2 betyder att person 2 inte håller med om man skulle leda in intervjun 

på det som person 1 pratat om. Dock redogör vi för om det är alla, de flesta, ett fåtal 

(några) eller en enskild intervjuperson som berättat om ett visst fenomen. 

 

4.1 Den kritiska granskningen 

Den första frågan till våra intervjupersoner är vad de tänker när vi säger ”kritisk 

granskning av forskning”. Svaren går i flera riktningar där några går in på granskning 

av innehållet i enskilda studier, såsom att kontrollera forskarnas metoder, om de 

verkligen besvarar sin frågeställning och att undersöka om det verkligen finns 

samband eller om det kan vara något som råkar samvariera. En av intervjupersonerna 

berättar om en studie som kom i våras om att barn som ammas längre blir 

intelligentare: 

 

De hade kollat på 30-åringar i Brasilien och mätt deras IQ, hur hög inkomst, 

hur högutbildade de var och sen ställt det mot hur länge de ammades som 

barn. Då hade de hittat ett samband mellan hög IQ, hög inkomst och att de 

hade ammats länge som barn. Men då hade man inte tagit hänsyn till 

föräldrarnas IQ och det är en ganska stor ärftlighet samt att det finns andra 

faktorer som att högutbildade ammar längre.  

 

Vidare nämner flera forskarnas egen interna granskning genom peer-review-system, 

vilken de flesta har ganska högt förtroende för, men som några på samma gång menar 

kan vara bristfällig. Flera av intervjupersonerna anser även att kritisk granskning av 

forskning innebär att kontrollera hur pengar fördelas och används samt att undersöka 

vilka som ligger bakom en studie. Andra saker som nämns som en del av den kritiska 

granskningen handlar om att inte lita för mycket på enskilda forskare samt att sätta in 

forskningen i sitt historiska och sociala sammanhang. En person svarar att den 

vardagliga kritiska granskningen framför allt handlar om att aktivt välja och välja bort 
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vilken forskning det ska rapporteras om, medan mer djupgående granskning endast 

sker några gånger per år. 

Flera av dem, som vi talar med tycker att vetenskapsjournalistiken i Sverige 

borde vara mer kritiskt granskande. En person säger: 

 

Det mesta vi rapporterar om är väldigt positivt. Allt är bra. Det är väldigt 

lite som är dåligt […] Det får många att tro att vetenskapsjournalistik 

handlar om att göra reklam för teknik och vetenskap. Även många politiker 

tycker det. Jag har träffat på folk från till exempel EU-kommissionen som 

betraktar vetenskapsjournalister som en sorts kommunikatörer, de ser inte 

skillnaden mellan kommunikation och journalistik. Det är för dem ett 

fullständigt mysterium att det är två olika gäng och menar att 

vetenskapsjournalister är de som jobbar för forskarna och för 

forskningssamhället. 

 

Några av de intervjuade uttrycker att det är svårt att granska forskningen kritiskt, dels 

eftersom man som vetenskapsjournalisthar mindre kunskap än forskarna och dels 

eftersom det saknas en tradition av öppenhet mot omvärlden inom forskarvärlden. En 

av dem tycker dock tvärtemot att ”det finns inget negativt med att kritiskt granska 

forskning, och det tycker inte forskarvärlden heller.” De flesta anser även att tid och 

resurser är något som ofta saknas till kritisk granskning. 

 

4.1.1 Kunniga vetenskapsjournalister och färre vetenskapsredaktioner 

De flesta anser att en styrka inom svensk vetenskapsjournalistik är att vi har kunniga 

vetenskapsjournalister. Likaså nämner de att en svaghet är att 

vetenskapsredaktionerna håller på att försvinna från tidningarna och att de 

vetenskapsjournalister som bevakar forskningen är för få.  

Men det är inte bara vetenskapsjournalister som rapporterar om forskning, utan 

ofta bevakas området av allmänreportrar. En intervjuperson menar att när det gäller 

stora vetenskapsnyheter så får ofta inte vetenskapsjournalisterna själva skriva om det: 

 

På många nyhetsredaktioner kallar man in en vetenskapsjournalist om det är 

något lite lagom komplicerat, men om det är någon riktig stor nyhet – då 
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använder man sig av det tunga gardet, revolverjournalistikens hjälp. När det 

är på allvar tar man en tung journalist. 

 

En av intervjupersonerna säger att hon tror att anledningen till att 

vetenskapsredaktionerna minskat beror på chefredaktörers intressen – att de inte ser 

vetenskap som ett tillräckligt intressant område. ”Alla chefredaktörer har sagt till mig 

att forskning är ett prioriterat område, men det är ändå det som bantas av”, berättar en 

annan vetenskapsjournalist. 

 

4.1.2 Kunskap – en förutsättning för vetenskapsjournalistik 

Samtliga av våra intervjupersoner anser att det krävs en hel del förkunskaper för att 

både förstå forskningen på ett korrekt sätt och att kunna granska forskningen kritiskt. 

Vetenskapsjournalister kan inte kontrollera forskning genom att återskapa forskarens 

experiment, men saknar man dessutom kunskap om hur forskningen fungerar blir det 

svårt att ställa rätt frågor, menar flera av personerna vi talar med. ”Det går inte att 

vara kritiskt granskande om man inte vet vad en randomiserad studie är, eller de här 

basalaste grejerna”, säger en av dem. En annan kommer in på samma spår när vi 

diskuterar uppgiften att bedöma innehållet i ett pressmeddelande, som ofta är taget ur 

sitt sammanhang: 

 

[…] Så det kräver ju den här kunskapen. Till exempel om det är, låt säga, 

ett medicinskt genombrott där man säger att nu har vi sett att det här nya 

molekylsystemet ser lovande ut för att behandla prostatacancer. Då kanske 

det inte står någonting om hur långt de kommit i den kliniska 

forskningsprocessen. Vet folk skillnaden mellan en fas 1-, fas 2- och en fas 

3-studie och vad det innebär när det gäller hur lång tid det är kvar innan 

man egentligen kan säga något vettigt? Det där står oftast inte i 

pressmeddelandet utan det är saker som jag som journalist måste veta och 

fråga aktivt. 

 

4.1.3 Vetenskapsjournalistikens förändring under 10 år 

Alla säger att antalet vetenskapsjournalister minskat under de senaste 10 åren. En av 

intervjupersonerna ser att i takt med att vetenskapsjournalisterna minskat så är det 

mer och mer allmänreportrar som tar över rapporteringen av forskning. En annan sak 
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som uppfattas ha förändrats är att rapporteringen blivit ännumer ensidig än tidigare. 

”Större delen av världen existerar inte. Det tror jag har blivit ännu mer så än det var 

tidigare. […] Det kommer sig för att väldigt många hämtar sin information från de 

engelskspråkiga facktidningarna – Science, Nature, New Scientist. Ingen läser ju de 

franska tidningarna till exempel”, säger en av intervjupersonerna.  

Några tycker att det blivit lättare att få tag på forskare som kan kommentera 

forskning inom samma fält, om det finns någon kritik och vem som finansierat 

forskningen. En av journalisterna berättar att teknikförändringen dels gjort det lättare 

att arbeta när man till exempel reser, men också att den snabba och lätta kontakten 

även gäller för publiken – att de lätt kan få tag på redaktionerna och poängtera 

eventuella fel i rapporteringen: 

 

Vi har också ögonen på oss mer än någonsin tidigare från lyssnare, läsare 

och tittare. Så gör vi något galet smäller det till i mailkorgen att man är dum 

i huvudet […] Så jag tror, utan att veta, att vi kan ha blivit lite mer 

noggranna med att kolla våra grejer.                  

 

En av journalisterna berättar att var allmänheten hittar sina vetenskapsnyheter har 

förändrats – för cirka 10 år sedan fick de flesta sina nyheter via journalistiska medier, 

men nu hittar folk sina nyheter på andra sätt och med fler okontrollerade källor. 

”Journalister har mindre betydelse för hur folk bygger upp sin kunskap, vilket är lite 

sorgligt. Det är inte så lätt att förstå sig på hur man ska läsa studier och det är enormt 

svårt att se om det här är en seriös studie. Till exempel vaccinationsmotståndare 

publicerar allting som om det är studier och det går inte att jämföra med en seriöst 

genomförd studie. Det vetenskapliga ska ju vara gjort på ett visst sätt”, säger hon. 

 

4.1.4 Relationen till forskaren 

En del av att granska forskningen handlar om att tala med forskare. När vi frågar om 

kritisk granskning av forskning är det några av intervjupersonerna som nämner att de 

anser att journalister ofta litar för mycket på forskarna. Till exempel tycker en att 

journalister ”ofta har en övertro på forskare. Säger en forskare något så tror man att 

det stämmer. Forskare är ju inte övermänniskor på något sätt, de kan ju ha fel, driva 

en agenda, vara galna. Väldigt många forskare uttalar sig långt utanför sitt eget 

område. Så att man inte ens kollar – vet den här personen något om det han uttalar sig 



 

 24 

om?”  

Flera av de andra intervjupersonerna kommer med liknande utsagor. Samtidigt 

anser de flesta som nämner övertro på forskare att detta främst är ett problem när 

allmänreportrar eller oerfarna vetenskapsjournalister ska rapportera om forskning. 

En av dem menar även att det saknas en tradition av att ställa kritiska frågor till 

forskarna. Hon tycker att vetenskapsjournalistik kan jämföras med sport- och 

kulturjournalistik i kommunikationen med forskarna: 

 

[…] då var det någon som skrev i vår facktidning Journalisten, att det är 

väldigt typiskt bland sportjournalister att man inte ställer några oartiga 

frågor till stjärnorna. Och man skrev att i kulturjournalistiken är det likadant 

– man ställer inte otrevliga frågor till Lars Norén, det gör man liksom inte. 

Och det är samma sak [i vetenskapsjournalistiken]: man ställer inga 

otrevliga och hetsiga frågor till professor Karlsson, då kliver man över… 

Det följer osedvanligt många journalister, man bugar och bockar, man är 

glad att man fattar vad professor Karlsson säger och så går man därifrån. 

 

En annan person tycker att vetenskapsjournalister mår bra av att ibland påminna sig 

vem man jobbar för: 

 

Man möter många som ser sig själva lite mer som informatörer ibland. ’Min 

uppgift är att sprida forskningsresultaten till samhället eller bli en länk 

mellan forskningen och samhället.’ Det är nog bättre att se sig själv som 

journalist, som ni var inne på med att granska, bedöma och värdera. Det kan 

jag uppleva har blivit lite bättre, men många vetenskapsjournalister står lite 

för nära forskningen, man är lojal med forskarna, inte med läsarna i första 

hand.  

 

Flera av vetenskapsjournalisterna uttrycker att den oberoende och kritiska 

granskningen av forskningen är en viktig del av relationen mellan 

vetenskapsjournalistik och forskarvärld. En av intervjupersonerna är dock noga med 

att poängtera att man behöver ha en nära relation till forskarvärlden och forskarna för 

att verkligen förstå hur forskningen fungerar. En beskriver förhållandet till forskarna 

som en balansgång: 
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Jag tror det är lätt att svepas med, man blir kompis med forskarna, det är 

roligt och trevligt, man får bra bekräftelse […] Det kan vara ett problem 

naturligtvis, det tror jag gäller alla typer av journalistik att det är alltid en 

risk. Men med deras förtroende får man bra information, sen gör du en 

”elak” sak eller något de inte gillar och då får du ingen mer information. Så 

det är jättefarligt. Gör du för snälla grejer blir det inte bra till slut utan då 

riskerar du att gå deras ärenden bara. Det där är en balansgång. 

 

4.2 Vetenskapliga tidskrifter och vad som ligger i tiden 

Hur man väljer ut vilken forskning som det ska rapporteras om varierar mellan de 

olika intervjupersonerna, beroende på hur de arbetar. Flera använder de stora 

vetenskapliga tidskrifterna, till exempel Science, Nature, Lancet och British Medical 

Journal. Många berättar att de följer deras pressreleaser som skickas ut under 

embargo, vilket vi förklarade under avsnittet om tidigare forskning. Några använder 

sig också av pressreleaser från universitet och från presstjänsten EurekAlert! (se s. 

10). Andra nyhetskällor som används av några av intervjupersonerna är utländska 

medier och kontakter inom forskarvärlden.  

Oavsett om man använder sig av pressmeddelanden och presstjänster eller inte 

uttrycker de flesta en ambition om att rapportera om forskning som anknyter till 

aktuella händelser i samhället. 

 

4.2.1 Pressreleaser från högt ansedda vetenskapstidskrifter 

När det gäller vetenskapsjournalister som arbetar med snabba nyheter, framför allt inom 

dagstidningsjournalistik, upplever vi att de är mer bundna än andra till att hålla koll på de 

stora vetenskapstidskrifternas periodiska pressreleaser. Några av intervjupersonerna går 

in på att det kan bli för mycket fokus på dessa, men samtidigt finns en uppfattning av att 

dessa nyheter ofta representerar det viktigaste inom forskarvärlden och man får inte 

missa något. Att många medier är för bundna av just vetenskapstidskrifternas 

pressreleaser kritiseras av andra intervjupersoner. En av dem menar att det lätt blir 

forskarvärlden som sätter agendan för vad som är bra vetenskapsnyheter: 

 

Det finns en stor oro att missa det stora genombrottet om man inte lägger 

mycket krut på att bevaka dem [vetenskapstidskrifterna]. Så det har varit en 
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ambition för mig att försöka att hitta en egen agenda som 

vetenskapsjournalist, att söka med den egna agendan efter spännande 

forskning […] Det behöver inte vara ett jätteproblem, men det kan bli ett 

problem. För väldigt ofta när jag möter forskare så märker jag att det som 

de tycker är intressant i det forskningsarbete som de gör, det behöver inte 

vara alls samma sak som jag som vetenskapsjournalist tycker är intressant 

eller som jag har tolkat att samhället tycker är intressant. Så där blir det ett 

problem om man inte skapar en egen agenda.  

 

I intervjuerna med de som regelbundet bevakar de vetenskapliga tidskrifternas 

pressreleaser märker vi emellertid en hög ambition att även rapportera om forskning som 

de själva söker upp utifrån vad som är aktuellt i samhället just nu. Problemet är att det 

ofta saknas tid att rapportera om allt de skulle vilja rapportera om. 

När det gäller mer fördjupande vetenskapsjournalistik uppfattar vi det som att det 

är mindre bundet till pressinformation. En intervjuperson som arbetar på en 

vetenskapsjournalistisk tidskrift uppskattar grovt att i nyhetsdelen av tidningen 

kommer cirka sju av tio nyheter från pressinformation, medan featuredelen helt och 

hållet bygger på eget journalistiskt sökande efter svar på aktuella frågor. Även andra 

vetenskapsjournalister som arbetar med vetenskapsnyheter som skapas under en 

längre tidsrymd berättar om ett mer självständigt sökande, både efter ämnen och efter 

forskning som kan belysa ämnet.  

 

4.2.2 Pressmeddelanden med information tagen ur sitt sammanhang 

Intervjupersonerna som jobbar på en redaktion av något slag tar i regel emot väldigt 

mycket pressmeddelanden från universitet, myndigheter, tankesmedjor, PR-byråer 

med mera. Någragår också regelbundet in på EurekAlert! för att få uppslag till 

möjliga vetenskapsnyheter. Under intervjuerna får vi höra att informationen i 

pressmeddelandena ofta är tagen ur sitt sammanhang, kan vara missförstådd och 

tillspetsad av universitetens informationsavdelningar. Det kan exempelvis finnas ett 

intresse av att framställa forskningen som mer sensationell änvad den egentligen är 

för att forskningsgruppen ska få mer pengar av samhället. Därför kan det bli problem 

om informationen inte undersöks kritiskt, menar några.Annan kritik som framförs till 

pressmeddelanden är de kommersiella intressena som ofta ligger bakom. En av 

intervjupersonerna säger:  
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Idag är det väldigt mycket det kommersiella trycket som tar över, som 

vetenskapsjournalist eller medicinjournalist så är man överöst av PR-papper 

eller pressmeddelanden från läkemedelsindustrin och från universiteten inte 

minst. Alla som har stora PR-avdelningar som talar om att nu har forskare 

Karlsson hittat på något fantastiskt. Och forskare Karlsson är ofta nära 

lierad med något läkemedelsföretag. 

 

De flesta uppger att de tar emot mängder av pressmeddelanden, men att majoriteten 

rensas bort, eftersom det inte bedöms som viktigt. Intervjupersonen från citatet ovan 

understryker dock en stor fara med att vetenskapsredaktionerna läggs ner på 

tidningarna och att kunniga personer som kan bedöma innehållet i 

pressmeddelandena blir färre: 

 

PR-byråerna är inte dumma i huvudet, det är ofta journalister som jobbar 

där, utbildade journalister och folk som har jobbat på medierna. De brukar 

skicka sina pressmeddelanden till den det berör, alltså specialjournalisten. 

Sen brukar de också skicka – för de vet att det tar skruv – till cheferna […] 

Då är det att man behöver ha en sådan auktoritet att man kan säga till 

cheferna att detta ska vi inte gå på, det är ren reklam. Och de [PR-folket] vet 

exakt hur de ska utforma detta, för som sagt så är de journalister själva. Ofta 

är det någon som går på PR-knepen även om alla andra inte gör det. Det är 

risken med de här avlövningarna på redaktionerna, det blir bara PR-grejerna 

kvar. 

 

En av de andra intervjupersonerna nämner samma problematik – med 

bakomliggande intressen, här också med exempel om läkemedelsbranschen: 

 

Pressmeddelanden skickas ju ut av en massa olika skäl. Företag för att till 

exempel intresset för företaget ska öka och för att sälja en produkt. Om ett 

företag som säljer läkemedel kan få sin röst hörd genom ett 

pressmeddelande så är det toppen för dem – speciellt om det är ett 

receptbelagt läkemedel som de alltså inte får göra reklam för. Det kan ju 



 

 28 

inte bara påverka ”allmänheten”, utan också andra forskare i hur de skriver 

ut medicin – vilket läkemedel de väljer. Sådant måste man ha i bakhuvudet.  

 

4.3 Läsa studie och kontakta oberoende forskare 

Grundrutinen för att kritiskt granska trovärdigheten hos en enskild studie ser ungefär 

likadan ut bland alla vi frågar. De flesta säger att oavsett varifrån informationen om 

en studie kommer går de i regel till grundkällan och läser studien och därefter 

kontaktar de forskare på samma fält – som inte själv varit inblandad i studien – som 

kan kommentera. Var studien är publicerad och att den gått igenom en peer-review-

process anses viktigt av flera av intervjupersonerna och även hur stor studien är.  En 

av intervjupersonerna betonar dock att när studier presenteras i form av pressreleaser 

saknas en hel del information och därför skulle det behövas fler kompletterande 

frågor: 

 

Man får alltid ställa de där frågorna när de kommer med sin studie: hur stor 

är den här studien? Vilka har betalat din studie? Vad betyder det här? Finns 

det andra ute i världen som gör samma sak? För de talar inte alltid om att de 

är bara en liten aktör medan det finns tio andra i Boston och Paris och var 

det nu mer kan vara som gör samma sak… 

 

Hon tyckerdessutom att detta görs i för liten utsträckning idag inom 

vetenskapsjournalistiken. En annan intervjuperson resonerar i liknande termer. Han 

menar att om journalistiken ska gå ut på att ta reda på hur något är och inte bara på 

vad någon säger bör man följa ett antal gyllene regler. Han tycker att utöver de 

vanliga journalistiska frågorna när, var, hur och varför bör man också fråga ”vem 

säger detta? Och varför just nu? Har det sagts förut? Det här med varför nu och har 

det sagts förut, svaret på de frågorna finns inte i ett pressmeddelande.” 

 

4.3.1 Ett nätverk av experter 

De vetenskapsjournalister vi talat med kontaktar ofta forskare inom samma fält för att 

de ska kommentera och bedöma innehållet i enskilda studier. Att bedöma metod och 

statistik är svårt för någon som inte är insatt i det ämne som behandlas, berättar 

många.  



 

 29 

Flera av intervjupersonerna nämner att de har ett nätverk av forskare som är 

experter på respektive område, vilka de brukar kontakta. Känner man inte till någon 

forskare på området eller om man inte får tag på sin ordinarie expert säger de flesta 

att de brukar söka upp lämpliga forskare via Google eller kontakter. En av personerna 

säger att hon ofta vänder sig till Expertsvar (en nättjänst för journalister av Sveriges 

universitet och högskolor, ett antal forskningsinstitut, Vetenskapsrådet och andra 

forskningsfinansiärer) eller universitetens informationsavdelningar.  

Några av intervjupersonerna ser vissa problem med när det alltid är samma 

forskare som får kommentera studier. En journalist säger: 

 

Där tror jag det är väldigt olyckligt om det blir som det blir på många 

redaktioner att man har sin lilla rolodex-lösning med namn som man alltid 

ringer. ”Jaha nu handlar det om stamceller, då ringer vi till Bengt Götesson 

för han har ju jobbat med stamceller i 28 år” och så får han svara på den här 

frågan även om stamcellsforskningsområdet är såhär stort (visar med 

armarna). Så det gäller ju att hitta fram till så rätt person som möjligt. 

 

En intervjuperson uppger att en del av de experter som alltid får uttala sig i media när 

det gäller vissa sjukdomar är så kallade key opinion leaders (KOL). Dessa anses vara 

ledande experter på sitt område, men det finns också ofta ett företag bakom som vill 

sälja ett specifikt läkemedel och som betalar stora summor till experten. Hon 

förklarar att i USA har politikerna upprättat en databas som heter Sunshine Bill. Där 

ska företagen rapportera in vilka summor de betalar till forskare och läkare. Men i 

Sverige finns ingen sådan information: 

 

Och då kommer det en nyhet från den där tidskriften – en studie som visar 

att något alzheimerpreparat är jättebra. Sen hör man med den där 

alzheimerexperten som man tror är oberoende, men som är jättenära lierad 

med företaget som har gjort studien. Och sen blir det inte mer, därför ingen 

vet. 

 

4.3.2 Svårt att upptäcka forskningsfusk 

Ingen av vetenskapsjournalisterna vi intervjuat ser det som sin uppgift att gräva 

djupare för att genomskåda forskningsfusk, utan detta ska skötas av forskarvärlden 
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själv genom peer-review-system. En av journalisterna säger att det i vissa fall räcker 

med ett fåtal enkla kontrollfrågor, men ”är det som med den där kirurgen på 

Karolinska med matstruparna, där är det ju jättesnårigt. Fortfarande vet jag inte vad 

som hänt, om det är fusk eller slarv, där står verkligen ord mot ord…” 

Intervjupersonerna menar att det i de flesta fall är för svårt för en journalist att 

upptäcka forskningsfusk, då det kräver detaljkunskaper om metod, hur experiment 

genomförs och så vidare. Att utreda fusk är dessutom en tidskrävande process, som 

kräver mycket arbete.  

Att fusk och felaktigheter förekommer och ibland går igenom forskarvärldens 

egen kontroll är det dock många som kan ge exempel på. Det man kan göra, som de 

flesta redan uppgett, är att ta hjälp av andra experter för att kontrollera metoder och 

statistik. För det är oftast där det fifflas, förklarar några. Flera av personerna tar också 

upp att det är bra att fundera över avsikterna med forskningen och att följa pengarna. 

 

4.3.3 Oenigheter – en viktig del av forskningen 

De flesta av intervjupersonerna berättar att de ser oenigheter inom forskningsvärlden 

som en viktig och väsentlig del av forskning, och att detta också kan skapa intressanta 

artiklar.  

En av journalisterna anser att oenigheter inom forskningsvärlden är en av 

byggstenarna, och att konsensus inom forskarvärlden kan vara något av ett 

varningstecken. Han berättar dock att de områden som det forskats väldigt mycket på, 

och där nästan alla är överens, inte behöver ses över med lika kritiska ögon. Vidare 

säger han att även forskarvärlden vet att det är farligt att slå sig till ro – att det är 

viktigt med oenigheter för att få forskningen att gå framåt.  

Samma journalist säger att när man skriver om oenigheter bör man tänka på hur 

man viktar parterna, så att läsaren inte får bilden av att det råder en stor oenighet när 

det i själva verket är en stor majoritet av forskarna som säger samma sak. Oavsett är 

det viktigt att berätta om oenigheterna, och också att lägga fram dem på ett sätt som 

läsaren kan förstå, menar han.   

En annan intervjuperson tycker oenigheterna oftast är det som är kul, men tycker 

också, liksom journalisten ovan, att de är viktiga:  

 

Journalistik bygger ofta på konflikter så de där bråken och konflikterna är 

väldigt bra för då är det ett område som är omdiskuterat. Om alla säger 
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exakt samma sak, då får man nästan bli lite fundersam och kolla om det 

verkligen är en sådan konsensus. Det är genom de här oenigheterna som 

man kommer fram till någonting, svaret är sällan enkelt.  

 

En intervjuperson tycker det är svårt att upptäcka eller känna till oenigheterna, och att 

det inte är någon som berättar om det finns en konflikt. Hon berättar dock att om hon 

känner till en konflikt så tycker hon det är viktigt att få fram bägge sidor, men inte om 

det är uppenbart att ena sidan har fel.  

En journalist menar att en av sakerna som kan vara problematiskt med 

vetenskapsjournalisters syn på oenigheter är att "det senaste gäller" – att journalister 

inte tar hänsyn till vad som skett tidigare inom området, eller hur tidigare resultat sett 

ut utan tar den senaste stora forskningsrapporten i området som det sanna.   

En vetenskapsjournalist tycker sig se att de flesta är överens, men att det ibland 

står några utanför enigheten. Hon säger också att om det finns oenigheter så berättar 

hon om det, men ”det räcker ju inte med en gubbe som säger att cancer är en svamp 

för att säga att det finns en stor oenighet.” 

 

4.4 Vetenskapsjournalistikens luckor 

När vi frågar journalisterna om vad de tycker saknas i rapporteringen, och vad som 

skulle kunna bli bättre med vetenskapsjournalistiken nämner flera att vissa 

forskningsområden favoriseras och vissa glöms bort. Här nämner många också att 

något som ofta saknas är journalistik som sätter in forskningen i ett sammanhang. 

 

4.4.1 Underbevakade forskningsområden 

Intervjupersonerna berättar om de vanligaste forskningsområdena de rapporterar om. 

Några lägger sitt fokus på medicin, andra klimat- och miljöfrågor och en om teknik, 

till exempel. Men flera av journalisterna nämner också områden de tycker är 

underrepresenterade inom vetenskapsjournalistiken. En tycker att pedagogik-, 

barnmiljö- och trafikmiljöfrågor är viktiga områden för framtiden, men att det inte 

skrivs om detta i så stor utsträckning. Samma journalist tycker också att det borde 

publiceras mer vetenskapsnyheter om miljöfrågor och inte bara "superlarm"-artiklar 

samt att det skrivs mer om vissa sjukdomar än andra.  

En annan intervjuperson tycker matematik är underrepresenterat, och tror att det 
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beror på att ämnet är svårt att rapportera om. En av journalisterna menar att då de 

flesta vetenskapsjournalister letar efter forskning i ungefär samma källor, så vinklas 

också innehållet. Hon ger som exempel att det inte står så mycket om unga tjejers 

psykiska ohälsa i till exempel Lancet och Science. En av intervjupersonerna tycker 

det rapporteras ganska lite om humaniora, och att teknikbevakningen är vag. Samma 

journalist tycker att det mesta som det rapporteras om ger en dyster bild av tillvaron, 

och att det saknas en mer positiv rapportering. En annan journalist tycker liknande – 

att det finns ett för stort allvar i vetenskapsjournalistiken och att det kan tendera att 

bli tråkigt. ”Vi månar inte om det hisnande, fascinerande och det underbara med 

forskningen”, säger hon. 

 

4.4.2 Sammanhanget 

En punkt som tycks vara bristande enligt några av journalisterna är att sätta in 

forskningen i ett sammanhang. En intervjuperson tycker att vetenskapsjournalistiken 

brister i att sätta in forskning i en samhällskontext. Dels för att läsaren ska kunna 

relatera till forskningen och vad forskningen innebär för oss vanliga människor, men 

dessutom för att få fram de delar av forskningen som sällan syns – hur forskningen 

går till och om dess framgångar men också om bakslagen. Samme journalist tycker 

även att journalister borde fråga sig själva om man verkligen ska rapportera om 

allting: 

 

Ofta handlar diskussionen om att vi borde rapportera mer om allt, och det 

mesta ska man rapportera om, men det kanske finns saker man ska fundera 

på om vi inte ska rapportera om […] För några år sedan var det ett stort case 

där några forskarlag upptäckte att bara genom att förändra ett aktuellt 

fågelinfluensavirus på fem ställen, fem mutationer, så kunde de få det här 

viruset att bli oändligt mycket mer smittsamt och dödligt än de virus som 

finns idag. Och då hamnar man i dilemmat ”okej, ska vi publicera den här 

informationen med risk för att det här blir ett recept till världens mest 

effektfulla biovapen som kan hamna i händerna på terrorister? 

 

En av intervjupersonerna tycker att det saknas en historisk kontext, att fler 

journalister borde gå tillbaka i historien och ställa sig frågorna: Har det hänt förut? 

Varför händer det just nu? Och att journalister borde kolla mer på teknik- och 
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vetenskapshistoria generellt. Dock ser han att det kan vara svårt att få plats med det i 

artikeln, särskilt om man ska skriva en liten notis.  
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5. Slutsats/diskussion 

Här presenterar och diskuterar vi slutsatserna vi kommit fram till genom det material 

vi har att luta oss mot. Vi vill poängtera att vi med vår studie inte gör något försök att 

dra allmängiltiga slutsatser kring svensk vetenskapsjournalistik, utan att de eventuella 

mönster vi identifierat är hypotetiska. Slutledningarna bygger på vad nio svenska 

vetenskapsjournalister, med rapportering av forskning som sin vardag, ger för bild av 

sin tillvaro och säger i första hand något om det specifika snarare än om det generella. 

I sista punkten kommer vi dock att jämföra våra resultat med tidigare forskning för att 

verifiera likheter samt peka på eventuella skillnader om man går in på frågorna på ett 

djupare plan. 

 

5.1 Vetenskapsjournalistikens granskande roll 

Syftet med vår uppsats är att studera relationen mellan vetenskapsjournalister och 

forskarvärlden med fokus på den kritiska granskningen. Resultatet visar att vad 

kritisk granskning av forskning innebär för vetenskapsjournalister varierar något från 

person till person och även attityden till hur lätt eller svårt det är att genomföra är 

olika. 

Vetenskapsjournalister som reflekterar över kritisk granskning av forskning kan 

tänka på aspekter som att bedöma innehållet i enskilda studier – att kontrollera metod, 

om forskarna verkligen besvarar sin frågeställning och så vidare. Till stor del menar 

vetenskapsjournalisterna att detta ska skötas av forskarvärlden, genom dess eget peer-

review-system. De flesta har ett stort förtroende för ett antal högt rankade 

vetenskapliga tidskrifter – såsom Science och Nature – medan forskning som 

publiceras i tidskrifter med lägre status ses på med mer kritiska ögon. Andra saker 

som vetenskapsjournalister tycker ingår i den kritiska granskningen av forskning är 

att aktivt välja ut och välja bort vilken forskning man ska rapportera om, kontrollera 

hur pengar fördelas, vem som ligger bakom studier och att sätta in forskningen i ett 

sammanhang.  

Flera vetenskapsjournalister anser att vetenskapsjournalistiken i Sverige borde 

ägna sig mer åt kritisk granskning, men tycker samtidigt att tid, resurser, inställning 

hos forskarvärlden och brist på kunskap är faktorer som inskränker deras möjligheter 

att utföra densamma. Många har inställningen att vetenskapsjournalistiken framställer 

forskning som uteslutande positiv och att skillnaden mellan informatör och journalist 
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i många fall inte är så stor som den borde vara.  

Ur vetenskapsjournalisternas perspektiv finns det även en tendens hos 

journalister med knapphändig kunskap om hur forskningen fungerar att ägna sig 

mindre åt kritisk granskning än nödvändigt – där handlar det i större utsträckning 

endast om att förklara forskningen på ett begripligt sätt. Journalister med mindre 

kunskaper om forskning uppfattas också ha en högre tendens att lita för mycket på 

vad enskilda forskare säger. 

Utifrån Murcotts och Williams definition av vetenskapsjournalistens roll, som 

togs upp i inledningen (se s. 5), tycks vetenskapsjournalisterna ha en liknande bild av 

vad deras yrkesroll är. Undantaget är att få vetenskapsjournalister pratar om att utreda 

forskningens ursprung, åtminstone som en del av den kritiska granskningen. Trots det 

anser flera av våra intervjupersoner att vetenskapsjournalistiken inte är så kritiskt 

granskande som den borde vara och den uppfattningen har vi stött på i både annan 

litteratur och i program såsom det seminarium vi berättade om i inledningen.  

Troliga anledningar till detta kandels vara att det finns för få 

vetenskapsjournalister på redaktionerna – de som finns har svårt att hinna med att 

granska så mycket som de skulle vilja. En annan orsak kan vara att man helt enkelt 

inte tycker att det finns anledning att kritiskt granska forskningen, man lägger hellre 

sin energi på att framställa vetenskapen på ett spännande och intresseväckande sätt. 

På redaktioner som saknar vetenskapsjournalister köps vetenskapsnyheter ofta in från 

exempelvis TT eller också läggs ansvaret för rapporteringen på allmänreportrar som 

kanske inte alltid har den kunskap som behövs för att kritiskt granska den information 

de får. 

 

5.2 Vetenskapliga tidskrifter och presstjänster sätter ofta 

nyhetsagendan  

Eftersom vi har ett brett urval av intervjupersoner, som arbetar med 

vetenskapsjournalistik på olika sätt, har vi här kunnat urskilja en bredd av 

tillvägagångssätt för att välja ut nyheter än om vi exempelvis bara intervjuat 

vetenskapsjournalister inom dagspress. Det finns bland våra intervjupersoner två 

huvudsakliga sätt att välja ut vilken forskning det ska rapporteras om: antingen 

nappar man på idéer som kommer från forskarvärlden eller så söker man själv efter 

forskning utifrån ett tema eller ämne man vill belysa.  
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De mest populära källorna för våra intervjupersoner är de stora peer-reviewed-

tidskrifterna såsom Nature, Science, Lancet, British Medical Journal med flera och 

de flesta uppger att de följer några vetenskapliga tidskrifter under embargo.Vissa 

följer även forskningen på svenska universitet och vad som publiceras påEurekAlert!. 

Ett fåtal söker nyheter i utländska medier och direktkontakt med forskare för att få 

inspiration till sin rapportering. Generellt uttrycker vetenskapsjournalisterna en 

ambition om att de vill skriva om vetenskap som anknyter till samhällsproblem och -

händelser.  

Vi tror att dagstidningsjournalisterna och andra journalister som arbetar med 

snabba nyheter är i högre utsträckning än andra vetenskapsjournalister beroende av 

pressreleaser från vetenskapliga tidskrifter.  En anledning till detta tycks vara 

tidspressen – det höga tempot som nyheter ska produceras i gör att det inte finns 

tillräckligt med tid för att söka efter forskning utifrån egna idéer, men det handlar 

också om att dessa nyheter ses som viktiga. För vetenskapsjournalister som arbetar 

med långsammare vetenskapsnyheter rapporteras i högre utsträckning om forskning 

som väljs utifrån journalisternas egen agenda.  

Några av de vetenskapsjournalister som rapporterar mycket utifrån pressreleaser 

uttrycker en önskan om att ha mer tid till eget journalistiskt sökande utifrån vad de 

tycker är viktigt. Eftersom de snabba nyheterna, i dagstidningar och på webben, är de 

nyheter som når ut till flest, anser vi att det kan bli problematiskt när alla till stor del 

rapporterar samma vetenskapsnyheter. De må vara viktiga, men det innebär också att 

annan forskning, som kan vara lika viktig, aldrig når ut till allmänheten. Det tycks 

finnas en inneboende självklarhet att topp-tio vetenskapstidskrifter kommer med det 

bästa som forskarvärlden har att erbjuda. Vi tycker att denna självklarhet ibland 

skulle behöva ifrågasättas, för att inte bli skadlig. 

Vetenskapsjournalister som arbetar på någon typ av redaktion får i regel in 

mängder av pressmeddelanden. Det som de anser vara den största problematiken med 

dessa, förutom att de är tidskrävande att gå igenom, är att de kan vara tagna ur sitt 

sammanhang, tillspetsade och missvisande. Det kan finnas dolda ekonomiska 

intressen som ligger bakom informationen, både att forskningsinstitutionen vill 

framställa forskningen som mer betydande än vad den är för att få mer 

forskningsmedel och att det kan vara kopplat till någon produkt som ett företag vill 

sälja. De flesta av pressmeddelandena rensas bort, då journalisterna generellt inte 

anser dem som särskilt viktiga. Att vetenskapsredaktioner läggs ner, och att antalet 
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kunniga och vana vetenskapsjournalister försvinner från medierna är också ett 

problem som tas upp – att det inte längre finns lika många som kan och vet hur man 

kritiskt kan hantera information i pressmeddelanden. 

Om vi antar att vetenskapsjournalisterna har rätt i att det krävs kunskap för att 

kritiskt kunna granska forskningen och bedöma innehållet i pressmeddelanden, kan vi 

konstatera att utvecklingen mot färre vetenskapsjournalister på redaktionerna är en 

oroväckande utveckling. Kan inte medierna rapportera om forskningen på ett 

rättvisande och pålitligt sätt hittar folk idag lätt alternativa kanaler. Går utvecklingen 

mot att PR-information går ut i medierna utan att kunniga ögon tittat på den tappar 

folk snabbt förtroendet för vetenskapsjournalistiken och hamnar i värsta fall hos 

aktörer där den kritiska granskningen är ännu sämre. 

 

5.3 Trovärdighet kontrolleras ungefär på samma sätt av alla 

Vetenskapsjournalister har en liknande rutin för att kontrollera källornas trovärdighet 

vid granskningen av en enskild studie. De flesta som får information genom ett 

pressmeddelande går till originalartikeln och kontaktar en eller flera oberoende 

forskare för att få studien kommenterad. Söker man forskning utifrån egna idéer går 

man i regel igenom samma process. Man lägger i de flesta fall också vikt vid var 

studien är publicerad och hur omfattande den är. 

Det finns dock exempel på där vetenskapsjournalister tycker att detta är en 

otillräcklig granskning. Dessa anser att man också mer noga bör kontrollera saker 

som vilka som betalat studien, om det finns andra som gjort samma sak och varför 

den här studien kommer just nu. En del av vetenskapsjournalisterna uppger att de gör 

detta på regelbunden basis. 

När vetenskapsjournalisterna kontaktar forskare för att få kommentarer och hjälp 

att tolka studien väljer man ofta från ett nätverk av experter som man känner på 

respektive område. Det är vanligt att samma forskare alltid får kommentera inom ett 

visst ämnesområde, vilket kritiseras av några vetenskapsjournalister. Kritiken består i 

att forskningsområdet kan vara stort och experten specialiserad på en liten del, men 

ändå får representera hela området. Det finns även en risk att forskaren, som anses 

vara ledande på sitt område, får betalt av ett företag som säljer exempelvis läkemedel.  

För stor tillit till enskilda forskare är något som tagits upp tidigare, men samtidigt 

förstår vi att det kan vara tidskrävande att alltid hitta en ny forskare som ska 
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kommentera. Dessutom finns det inom många områden inte så många forskare att 

välja på. Att använda sig av experter man känner sen tidigare bör också vara enklare 

ur förtroendeperspektiv – det är förmodligen lättare att få en kritisk bild av någon 

som vet vem man är än av någon man är en främling för. 

Vetenskapsjournalisterna ser det generellt inte som sin uppgift att upptäcka 

forskningsfusk, utan det är något som forskarvärlden själv ska kontrollera. Lyckas 

studierna ändå gå igenom peer-review-processen är det osannolikt att journalisterna, 

med mindre kunskap än forskarna, ska kunna uppdaga fusket.  

Hundra procent konsensus existerar knappt inom forskarvärlden. När det gäller 

oenigheter menar större delen av vetenskapsjournalisterna att det är något man bör 

berätta om, åtminstone om det inte är tydligt att en sida har fel. Det gäller dock att 

balansera argumenten så att det inte ser ut som om det råder en stor oenighet när 

majoriteten av forskarsamhället är överens. 

 

5.4 Sammanhang och flera forskningsområden efterfrågas 

Frågan om vad som saknas i dagens rapportering om forskning är väldigt subjektiv 

och kanske mer intressant att undersöka ur ett brett medborgarperspektiv. Svaren vi 

fick på områden var i princip lika många som intervjupersonerna, och kanske skulle 

vi behövt gå in djupare på varför för att svaren skulle bli intressanta.  

Vad våra intervjupersoner tycker saknas varierar som sagt, där trafikmiljöfrågor, 

humaniora och matematik är några exempel. Klart står att intervjupersonerna tycker 

att det finns ämnen som är underbevakade, vilket inte är så konstigt om man ser till 

att forskning som kommer med i högt rankade vetenskapstidskrifter är det som det 

rapporteras mest om. Hur tidskrifterna i sin tur väljer ut vilken forskning som är 

viktigast är en studie i sig och inget vi hunnit fördjupa oss i. 

Vissa tycker också att sättet vetenskap rapporteras på kan ifrågasättas – att det 

kan tendera att blir för allvarligt eller tråkigt, och att vetenskap kan och kanske bör 

vara roligare. I en värld full av underhållning kan vi hålla med om att man bör göra 

vad man kan för att framställa forskningen som intressant och spännande, för att folk 

överhuvudtaget ska orka intressera sig.  

Utöver att forskningsområden kan vara underbevakade så tycker flera att det 

saknas ett sammanhang när journalister rapporterar om forskning – att man borde 

sätta in forskningen i en samhällskontext, eller i en historisk kontext istället för att 
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fokusera på att bara skriva om stora genombrott. Det kan även finnas en poäng med 

att rapportera mer om all ”misslyckad” forskning som ligger bakom ett stort 

genombrott. 

Och kanske är det just genom sammanhang och misslyckad forskning 

somvetenskap kan framställas som mer intressant och spännande. Historiens forskare 

har ofta spenderat en livstid åt att komma till det stora genombrottet och hunnit 

begravas och glömmas innan genombrottet faktiskt kommit. Pressmeddelanden skrivs 

nog sällan om uteblivna genombrott, men det gör inte nödvändigtvis forskningen 

mindre betydelsefull. Att få allmänheten att förstå hur forskningen fungerar är också 

svårt om för mycket fokus ligger på att rapportera om genombrott – bilden blir 

missvisande och i värsta fall tappar folk förtroendet för forskningen: ”igår sa de si 

och idag säger de så.” Den skeva bilden av etablerade vetenskapliga sanningar och 

hundraprocentig konsensus är kanske bland det viktigaste för 

vetenskapsjournalistiken att förklara. 

 

5.5 Jämförelse och reflektion mot tidigare forskning och litteratur 

Williams och Cliffords undersökning pekar mot en ökad arbetsbörda och mindre 

möjlighet till kritisk granskning för vetenskapsjournalister i Storbritannien. Studien 

visar att vetenskapsjournalister ägnar mycket tid till att gå igenom pressutskick från 

universitet, vetenskapliga tidskrifter och andra PR-aktörer samt att publicera nyheter 

på flera plattformar. Våra resultat tyder på en liknande utveckling för svenska 

vetenskapsjournalister, där orsakerna inte bara handlar om att mängden 

pressinformation och nyheter som ska produceras har ökat, utan mycket kan också 

kopplas till att antalet vetenskapsjournalister blivit färre. 

Både Williams och Cliffords och Granados (som endast undersöker europeiska 

dagspressjournalister) resultat pekar på att en stor andel vetenskapsjournalister till 

stor del förlitar sig på de vetenskapliga tidskrifternas embargosystem för att få 

uppslag till sina nyheter. Detsamma gäller våra intervjupersoner, som arbetar inom 

dagspress eller då det handlar om exempelvis dagliga nyheter på webben. Flera av 

dem vi intervjuat jobbar dock på andra sätt och när det gäller mer djupgående 

journalistik, söker vetenskapsjournalisterna i större utsträckning efter forskning som 

kan belysa ämnen som de själva valt. 

Detta leder till frågor om vem som sätter agendan för vad journalisterna 
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rapporterar om. Falkheimer diskuterar fenomenet news management (se s. 12) och 

hur professionella källor går tillväga för att styra över nyheterna som journalisterna 

rapporterar om. I fallet med vetenskapstidskrifternas embargosystem är det tydligt att 

källornas strategi blivit ett fungerande koncept för vilken forskning som 

uppmärksammas av medierna. Om dessa nyheter representerar den bästa forskningen 

kan vi inte svara på, men vi anser att det kan bli ohälsosamt om det tas för givet. 

Även i kontakten med forskarna blir det fråga om ett maktunderläge från 

journalisternas håll. Falkheimer relaterar till studier där elitkällorna framträder som 

trovärdiga källor i nyhetsrapporteringen och att de därför får inflytande över 

nyheterna.I vetenskapsjournalistiken är forskarna de dominanta källorna, som 

automatiskt får högt förtroende genom sin titel. Att det forskarna säger får inflytande 

över hur en vetenskapsnyhet rapporteras är därmed svårt att undkomma. Bland våra 

intervjupersoner förekommer från flera håll kritik mot att lita för mycket på vad 

enskilda forskare säger, men samtidigt är det vanligt att man alltid tar kontakt med 

samma expert för att få kommentarer på forskning inom ett område. 

Strachal belyser problematiken när vetenskapsjournalister verkar som företrädare 

för forskningsinstitutionerna. Detta menar han sker när journalisterna brister i den 

kritiska granskningen: att de saknar insikt i forskningsprocessen, att de sällan 

ifrågasätter forskningen, inte kontrollerar vilka antaganden forskningen bygger på, 

vilka osäkerheter som finns och så vidare. Flera av våra intervjupersoner belyser 

samma problematik, och det är vanligt att man tar hjälp från folk inifrån 

forskarvärlden med att bedöma metodik och statistik om man inte själv kan tolka 

detta. Att ifrågasätta något man inte förstår kan vara svårt och i princip alla våra 

intervjupersoner uppger att man måste ha en viss förkunskap för att granska 

forskningen kritiskt. 

Slutligen vill vi försöka bedöma om svenska vetenskapsjournalister använder sig 

av Priests kritiskt vetenskapliga kunnande. Generellt kan vi uttyda att de flesta lägger 

vikt vid var arbetet är presenterat, att vetenskapstidskriften använder ett fungerande 

peer-review-system och att de flesta – ofta med hjälp av experter från forskarvärlden 

– kontrollerar om metoderna är vetenskapliga. Många funderar även på vem som 

finansierat studien och eventuella orsaker till partiskhet, åtminstone när man går 

igenom pressmeddelanden. Några ser också till vad tidigare forskning sagt, fast 

kanske mer för att något som ser ut som ett stort genombrott i ett pressmeddelande 

egentligen gjorts flera gånger tidigare, medan Priest menar att man även bör 
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kontrollera om slutsatserna är förenliga med nuvarande paradigm. Någon enstaka 

nämner att de är mer skeptiska till en forskare som tidigare inspekterats för 

forskningsfusk, men ingen uppger direkt att de tänker på forskarens kvalifikationer 

när de går igenom en studie. Däremot finns det exempel på personer som är noga med 

att den expert de konsulterar sysslar med forskning på rätt specialområde. 
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6. Avslutning 

6.1 Förslag på framtida forskning 

Vi tror att alla delar av vår uppsats kan tas upp på djupare eller bredare plan. 

Liknande undersökningar skulle kunna göras med mer specifik inriktning på en viss 

redaktion eller ett visst medium och där man skulle kunna dra mer konklusiva 

slutsatser. Vidare skulle vi tycka det vara intressant att följa vetenskapsjournalistikens 

utveckling över tid: om redaktionerna kommer att fortsätta att minska eller om de får 

ett uppsving, om vetenskapsjournalistiken hittar nya kanaler att nå ut till allmänheten, 

om bilden av vetenskapsjournalisternas kritiska granskning förändras och om 

vetenskapsjournalister kommer att ha samma relation till forskarvärldens PR-

avdelningar som de har idag. 

 

6.2 Avslutande ord 

Vi vill avsluta med att tacka alla journalister som deltagit och gjort uppsatsen möjlig. 

Dels för att ni tackat ja till intervju, men också för er öppenhet och ert bemötande, 

vilket har gjort hela processen till en rolig och trevlig sådan. Vi vill också tacka vår 

handledare Christian Andersson för en bra och hoppfull vägledning genom processen. 
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Bilaga 1: 

Informationsbrev till vetenskapsjournalister 

 

Hej ______! 

 

 

Vi heter Sanna Ohlgren och Sofie Bergstrand. Vi läser femte terminen på 

utbildningen journalistik – människa och miljö på Södertörns högskola. 

 Nu har vi precis börjat på vår C-uppsats under handledning av Christian Andersson 

och vi har valt att skriva om relationen mellan forskare och vetenskapsjournalister. 

 

Vår uppsats kommer att handla om hur forskning kan granskas kritiskt av 

journalister. Frågeställningen handlar därför om hur vetenskapsjournalisterna i 

praktiken kan ställa sig kritiska till samt granska dagens forskning och dess 

institutioner. Vi vill identifiera om det finns några specifika delar av forskningen som 

saknas i dagens rapportering och vilka kunskaper och verktyg 

vetenskapsjournalisterna behöver för att fylla dessa luckor. Syftet med vår 

undersökning är att urskilja metoder som vetenskapsjournalister kan använda för att 

förmedla en bättre bild av forskningen och det rådande kunskapsläget till 

allmänheten.  

 

Metoden vi valt för vår undersökning är att intervjua ett antal vetenskapsjournalister 

för att försöka få en bild av hur verkligheten ser ut. Det är därför vi kontaktar dig med 

förhoppningen om att du vill bidra med din erfarenhet under en intervju. I vår uppsats 

kommer du att vara anonym. Detta för att vi inte ser någon anledning till att namnge 

dig, utan vi vill låta din kunskap tala för sig själv. Dina svar kommer sedan att 

jämföras med andra vetenskapsjournalisters.  

 

Någon gång under veckorna 45, 46 och 47 (se datum nedan) skulle vi gärna vilja 

intervjua dig. Intervjun kommer att ta cirka en till en och en halv timme, och vi ses 

gärna i din arbetsmiljö. Om du inte har tid att träffas fysiskt så kan vi ordna en tid för 

till exempel Skype-möte, eller i sista hand telefonmöte. Skicka gärna förslag på flera 

tillfällen om du har möjlighet, så återkommer vi så fort vi kan och bokar. 

 

(Lista på alla tillgängliga datum/tider för intervju) 

 

Hoppas du har tid att delta och vara del av vår C-uppsats! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 Sofie Bergstrand & Sanna Ohlgren 

  



 

 46 

Bilaga 2: 

Intervjufrågor 

 

 Vad tänker du när jag säger kritisk granskning av forskning? 

 Vilka styrkor/svagheter ser du hos vetenskapsjournalistiken i Sverige idag? 

 Hur tycker du att vetenskapsjournalistiken har förändrats under de senaste 10 

åren?  

 Hur väljer du ut vilken forskning det ska rapporteras om?  

 Vilka typer av aktörer tar du emot pressmeddelanden/inbjudningar till 

presskonferenser ifrån? 

 Hur stor del av det du skriver bygger på pressinformation?  

 Vilka andra metoder använder forskarvärlden för att nå ut med sina budskap?  

 Hur kontrolleras forskningsnyheters trovärdighet?  

 Vilka problem, om några, ser du med forskning som kommuniceras genom 

pressmeddelande/presskonferenser?  

 Brukar du kontakta andra forskare för att få hjälp att bedöma innehållet i en 

studie?  

 Hur hanterar du konflikter/oenigheten inom forskarvärlden?  

 Vilka, om några, faktorer hindrar dig från att kritisk kunna granska forskning?  

 Vilka, om några, kritiska metoder tycker du saknas hos vetenskapsjournalister 

överlag idag?  

 Tycker du det finns några delar av forskningen som saknas i dagens 

rapportering?  

 Finns det något du vill tillägga?  

 Hur många år inom yrket journalistik?  

 Vilka områden bevakat tidigare?  

 Hur många år som vetenskapsjournalist? Är ditt nyhetsmedium på något sätt 

knutet till en forskningsinstitution?  

 

 


