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Vetenskapsjournalistik är något 
utöver populärvetenskap och 
forskningsinformation – dock 
är det inte ett särskilt 
väldefinierat begrepp.

Patrik Hadenius, Forskning & Framsteg 

Välkomna till en dag om vetenskapsjournalistik!

Vetenskapsjournalistik är journalistik om  
• Vetenskapliga resultat 
• Forskningen som process 
• Forskarna och deras verktyg 
• Forskningens ekonomi, etik och 

genomslag 

Därför är vetenskapsjournalistik nyttig för allmänheten:  
• Tillfredsställer vår nyfikenhet 
• Ger mer välinformerade medborgare 
• Allmänheten finansierar forskning genom skatt och 

frivilliga bidrag och behöver få veta vad den 
åstadkommer 

• Bildning är långsiktigt bra. Vi vet inte alltid varför vi 
behöver veta saker, men bildning är gott.



Därför är vetenskapsjournalistik nyttig för beslutsfattare:  
• De som fördelar forskningsresurser behöver beslutsunderlag 
• Forskningen kan lösa de samhällsproblem som vi står inför  
• Ger kunskap för morgondagens okända problem. Bildning 

för beslutsfattare är också god. 

Därför är vetenskapsjournalistik nyttig för forskarna:  
• Attraherar studenter 
• Ökade forskningsanslag 
• Det kan betyda en snabbare forskarkarriär för den 

som når ut 
• Har mest anekdotiska beslut för detta: De som når 

ut gör också bättre forskning. 

Vad är problemet?  
• Granskning kan vara kortsiktigt dåligt, 

åtminstone för den som blir utsatt och 
ifrågasatt och kontrollerad 

• Kortsiktigt onödigt att läsa om svarta håll eller 
språkens utbredning på 1800-talet 

• Mottagarperspektivet kan ge ett skevt urval, 
för att intressera läsaren, kan ge skevt urval i 
vad man beskriver. Forskare klagar på att just 
deras forskning inte blir beskriven.  

• Förenklingar kan vara vilseledande 
• Jag kan ha fel om allt detta

Patrik Hadenius, Forskning & Framsteg



Ulrika Björkstén, Sveriges Radio 
Sveriges Radio satsar på vetenskapsjournalistiken

Jag är trött på att höra att 
vetenskapsjournalistik inte når ut. 
Vetenskapsradion når varje dag 1 miljon 
människor med vetenskapsjournalistik. 
Det är 10 procent av Sveriges befolkning. 

Redaktionen finns i Uppsala 
med 16 anställda journalister.

Hälften av längre programmen görs 
av frilansande specialiserade 
journalister. Vi bidrar till att 
upprätthålla en marknad för dem.

Vetenskapsradions journalistik: 
• Vetenskapens frontlinjer 
• Samhällsdebatt, vad som rör sig, leta 

efter vetenskapliga vinklar, leta efter 
ställen där vi kan tillföra 
vetenskapliga vinklar i debatten 

• Forskningens villkor 
• Granskningar och gräv 
• sverigesradio.se/vetenskap

http://www.sverigesradio.se/vetenskap


Lars Truedson, Institutet för mediestudier 
Så är svenska redaktioner bemannade

Tidigare studier: 12 redaktioner 
kollade: (Specialreportern, Simo 2011) 
1990:  
17 vetenskapsreportrar  
varav 9 miljö och 6 medicin 
2010:  
19 vetenskapsreportrar  
varav 7 miljö och 5 medicin

Nu: Frågat ca 20 redaktioner 
Dagstidningarna har FÅ 
vetenskapsjournalister.  
En på UNT utanför Stockholm, that’s it. 

Totalt 100 vetenskapsjournalister varav:  
• 20 Sveriges Radio (utom produktionsbolagen) 
• 12 SVT (beror på hur man räknar en del nyhetsreportrar) 
• 12 Vetenskapsmedia och Forskning & Framsteg  
• 12 Ny Teknik   
• 10 Läkartidningen 
• 9 Dagens Medicin  
• 3 DN (generöst räknat) 
• 2 TT 
• 1,5 SvD  
• 1 Expressen

Det finns ungefär 100 
vetenskapsjournalister i 
Sverige: 85 anställda på 
redaktion och cirka 15 frilans.



Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet  
Forskning i nyhetsmedier – ny studie

• Vetenskap & Allmänhet 
bildades 2002. 

• Vi driver med SOM-institutet 
projektet »Vetenskapen i 
Samhället« sedan 2002 

• Två årliga attitydmätningar om 
allmänhetens förtroende för 
forskning och forskare 

• Gör flera studier om samspelet 
mellan forskning och media 
2013 till 2017.

Har gjort pilotstudie om 
forskningsrapportering i svensk press. 
• En systematisk innehållsanalys av 

svensk tryckt press 
(datainsamlingsperiod för SOM-
undersökningen, möjliggör jämförelser) 

• För åren 2002 till 2015. 
• Totalt 405 artiklar. 

Pilotstudien: Mellan 13 och 48 artiklar per månad 
• 80 procent är nyhetsartiklar 
• Antalet artiklar har blivit färre över tid 
• Har andelen stora/långa artiklar blivit större? 
• Medicinsk forskning dominerar.

Pilotstudien: Artiklarnas innehåll 
• 49 % Forskningsrapporter och resultat  
• 16 % Utdelning av forskningsmedel  
• 15 % Forskningspolitik  
• 8% Forskningsfusk 



Anna Schytt, SVT Vetenskap 
Så väcker vi intresset

Det vi gör med 
Vetenskapens värld är 
att vi lockar in 
tittarna i ett stort 
cirkustält.

Vi vill få fler att tycka att vetenskap är 
något som berör mig, inte bara dem 
som håller på med det.

Drar in tittarna med fascinationen 
med vetenskapen, populärvetenskapen. 
Behåller publiken med fördjupning  
och kunskapsspridning. 
De kommer tillbaka för att det är 
meningsfullt. 

Vi bjuder på både högt 
och lågt, men 
meningsfullt och kul.



Teve fördjupar. Den skrivna 
vetenskapsjournalistiken är 
snabb och rapporterande. 

Folkbildningsaspekten är viktig, vi vill 
fördjupa nyhetsflödet och väcka intresse.

SVT Vetenskap: 
• 8 journalister 
• Sänder 36 timmar program om året. 
• Varav 22 timmar inköp och 14 timmar egen 

produktion. 
• 450.000 tittar på ett avsnitt av Vetenskapens värld  

och ytterligare 80.000 på play. 
• 120.000 unika besökare per vecka på svt.se/

vetenskap. 
• 14.000 följare på facebook.

Anna Schytt, SVT Vetenskap



Förhandlar om att få rättigheter att få 
lägga program längre tid på webben. 
Det är främst musikrättigheterna som 
reglerar det.  
BBC-program får bara ligga i 7 dagar. 
Längre tid kostar väldigt mycket pengar. 

Unga gillar big data, drönare, 
internet samt filosofiska frågor 
om universum och kvantfysik.  
Gamla gillar välkända ämnen 
som de förstår vad det innebär: 
Historia, rymden. 
Alla dras till ämnen som finns i 
nyhetsflödet.  

Tillsammanstittandet är det sista som lämnar 
broadcast. Åldrarna 13 till 35 år överger broadcast, 
men finns med i tillsammanstittandet.

Kultur och vetenskap ökar mest på 
nyhetswebben. Trafiken drivs från 
Facebook. 

33 procent handlar om 
medicinsk forskning. 

Anna Schytt, SVT Vetenskap



Maria Gunther, DN  
Att vara en redaktör på största morgontidningen

• I fredags kom beskedet att Amina 
Manzoor blir ny medicinreporter.  

• I praktiken har DN inte haft någon 
medicinreporter på över ett år. 

• 24 procent har förtroende för 
journalister. 74 procent för forskare. 

• Journalisters stora förtroende för 
forskare är ett problem.  

• Motto: Något blir inte sant bara för att 
en forskare säger det. 

Först bevakar jag nobelprisen i medicin, 
fysik och kemi. Sedan bevakar en hel 
redaktion litteraturpriset.

https://twitter.com/aminamnzr


Maria Gunther, DN 

Mitt förhållande till läsaren, 
forskaren och andra 
journalister från 2003 till 2015:

1. Läsaren  
• God relation.  
• Men med twitter  

och kommentarsfält 
blir det tuffare. 

2. Forskaren 
• Har ändrats enormt mycket, bättre relation idag.  
• Lättare att få tag i. 
• Förståelse för populärvetenskap har ökat, ses inte som fult längre.  
• 2003 var det mer regel än undantag att forskare ville ändra på 

formuleringar i texter, det händer fortfarande men alltmer sällan.

3. Andra journalister  
• De är snabba, ute efter rubriker, förenklingar. 
• Förut: Det fanns en liten redaktion 
• Nu: Ensam, klicken på nätet är det viktigaste många gånger 
• Jag har doktorerat i partikelfysik vilket är en udda bakgrund på DN.



Susanna Baltscheffsky, Ny Teknik  
Specialtidningens dilemma

Det går jättebra för oss, vi får 
fler läsare och blir citerade i 
andra nyhetsmedier. 

Civilingenjörernas tidning 
• Bred nyhetstidning om teknik  
• 150.000 prenumeranter 
• 214.000 läsare per vecka 
• 200.000 unika besökare per vecka

Vi gör den tekniska bakgrunds-
journalistiken till nyhetsflödet: 
• Rulltrappsolycka: Vad var det som 

hände? Vad i detalj var det som brast? 
Vad kände man till?  

• Läsarna vill grotta ned sig i bakgrunden.

»Är det här vetenskapsjournalistik?«  
Susanna Baltscheffsky resonerar om frågan 
utifrån Ny Tekniks ämnen och innehåll. 
Uppfattningen i salen verkar vara att det 
solklart är att betrakta som 
vetenskapsjournalistik. 



Panelsamtal 

Har relationen med 
forskarna blivit bättre 
över tid? 

Panelens uppfattning är att relationen har 
blivit bättre, forskarna är idag mer  
professionella och bättre på att förstå vad 
vetenskapsjournalisterna är ute efter. 

?



Maria Gunther: Håller med. Bland dem 
som läser DN minst två dagar i veckan läser 
mer än hälften vetenskap. Det förstår sällan 
redaktionsledningarna. 

Vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom 
kommer med ett påstående: »Journalister 
på breda redaktioner är mindre insatta i 
vetenskap än människor i allmänhet. Det är 
journalisternas eget intresse som styr 
bevakningen. Hur ser ni på det?«

Anna Schytt:  Bland chefer och internt 
finns en positiv cred kring vetenskap. Hade 
velat få fler att förstå att vetenskap kan göras 
meningsfull även för tittargrupper som 
sviktar.

Susanna Baltscheffsky: Vetenskap finns 
även på andra sidor än på vetenskapssidan.

?

Panelsamtal 



Johan Ahlmark, Formas: Har 
kommunikatörerna varit ett 
»smörjfett«?  

Susanna Baltscheffsky: Det beror på varifrån 
kommunikatören kommer.  
• Om man hör till universitet: Ja, stor hjälp.  
• Om vi pratar om informationsavdelningar på 

stora industriföretag: Nej, vi får inte ens ut 
forskningsnyheter förrän de själva går ut med 
sina nyheter. ?

Panelsamtal 



Deborah Cohen, BBC Radio Science Editor 

Science in British media

We all have to be a lot that we 
didn’t use to do.  
And we have to do the 
programs they want us to do.

The infinate monkey cage  
A comedy science show recorded with 
an audience. 
Many of the »newish« comedians in the 
UK have a science background.

The Life Scientific 
Conversation with one scientist for 30 
minutes.  
We are possessed with having 
academics as presenters, not journalists. 
Problem is, they are so buzy. 

BBC Inside Science 
Moved into having 
younger presenters.  
The science behind the 
news.

Science Stories 
History storytelling. 
Takes less time than to 
investigate… 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b00snr0w


Science funding in the UK is plummeting. 
Nobody is shouting in their corner. 

Kate Ravilious, independent science journalist  

Writing about science in the UK

UK: No shame not knowing about Newton, 
but a shame not to recognize a Shakespeare 
quote.

72% of Britons say science is 
important in their daily life.

Scientist are really liked in 
the UK, but not journalists. 
They rank just above the 
most reptilian trade of all: 
politicians.



Decline in ad revenue, cuts in staffs = we 
have to write fast with minimal staff.  
»Churnalism« = rewriting press releases.  
6 to 1 in communicators to journalists. 

BBC review: Is science being misunderstood 
by senior editors?  
1. False balance. Overrigorous approach of 
being impartial.  
2. Reactive reporting. Writing 3 times as 
much copy as in 1985. 
80% of pieces in Britain’s quality press were 
not original according to another study.Often gets stuck in 

»tea is good, tea is 
bad«-stories.

The way forward?  
• Get to the heart of science 
• Bring science into local issues 
• Tailor science journalism to 

different audiences 
• Be proactive and dig for dirt! Kate Ravilious, independent science journalist 



Anette Novak, Interactive Institute Swedish ICT  
Så vässar vi vetenskapsjournalistiken

#1 Hur används medlen?  
Vi vill att skattemedlen används så bra 
som möjligt, då behövs granskning.

#2 Vem gynnas när pengarna fördelas?  
Jag saknar bevakning på detta.#3 Vilken forskning saknas idag?  

Var är artiklarna om forskning som 
behövs men som ingen utför?

#4 Människorna, då?  
Mycket av forskningen som finansieras är 
tillväxtorienterad. Hållbarhet bör läggas till, 
kan man öka tillväxten hur mycket som 
helst utan att klampa in på hållbarheten?

#5 Vilka blir effekterna?  
Forskarnas rapporter om kortsiktiga effekter 
måste kombineras med perspektivet »Vad är 
bra för samhället i stort på längre sikt?«.



Andrev Walden, Rymdslottet  
Finns det utrymme för vetenskapsjournalistik på sociala medier? 

Fick oerhört genomslag med första 
avsnittet av Rymdslottet. Det fanns ett 
intresse för att kombinera vetenskap 
och humor (eller kungahuset). 

Har börjat kalla mig 
vetenskapsjournalist för att 
det underlättar vissa samtal.

Alltid velat bli astrofysiker. 

Vetenskapen är mina hjältar, världen 
består av upptäckare och förvaltare. Jag 
upptäckte att jag själv tillhör den 
meningslösa massan av förvaltare och nu 
försöker jag ta mig närmare upptäckarna.

Populärvetenskapen är 
inkörsport till tyngre vetande 
De som är duktiga på att 
förpacka har ett oerhört 
genomslag: Hans Rosling och 
Fredrik Lindström.



Magnus Bremmer, Bildningspodden 
Finns det utrymme för vetenskapsjournalistik på sociala medier? 

Driver Bildningspodden, en podcast för 
vetgiriga. Lanserades för en vecka sedan 
tillsammans med Klas Ekman. 

Den sjätte mest lyssnade 
podden på itunes.

Det är humanioraprofil på podden nu, kan 
bli mer naturvetenskap framöver. 

Uppdraget är att ställa andra frågor 
än vad jag hade gjort som 
opponent på ett seminarium kring 
en vetenskaplig artikel. Nu är det 
mer den kulturjournalistiska rollen. 

Podcast-mediet är uppenbarligen redo för 
underhållande fördjupning.

Det finns ett stort behov av att hitta nya 
kanaler för att sprida forskning.



Intresset för vetenskap ökar. 
Det handlar inte bara om 
vanlig nyfikenhet. Existentiell 
vetenskap är intressant. 

Christer Sturmark, Fri tanke och Sans  
Är böcker det nya svarta? Vetenskap som säger något 

om vad det innebär att vara 
människa. Ursprung, platsen i 
tillvaron, verklighetens 
beskaffenhet. 

Tidigare har vi haft 
mytologiska berättelser som 
varat på de här frågorna. Vi gör 
oss av med de mytologiska 
berättelserna men behovet av 
berättelserna finns kvar.

De stora nyhetstidningarnas 
kulturredaktioner har 
frapperande låg kunskap om 
naturvetenskap och statistik.

Tipsar om Daniel Kahnemans 
bok »Thinking fast and slow« 
för att förstå hur vår 
perception kan spela oss spratt 
när det gäller sanningen. 



Magnus Linton, journalist 
Är böcker det nya svarta?

Försöker skapa en genre med det 
teoretiskt fördjupade reportaget. 

Alla mina sex böcker har 
varit ett försök att förena 
rön, avhandlingar med 
ett populärt anslag, 
reportage. 

Pengarna finns i föreläsningar. Risk att man 
tar sikte på potentiella föreläsningar. 
Kanske får styra vad man får föreläsa om.

Man kan göra sin egen cocktail på 
ett sätt som ingen annan form 
eller kanal ger möjlighet till. 

Boken ger en möjlighet att byta journalistisk form. Den klassiska 
essän, sociala reportage, fördjupande analysen, tematiska 
intervjun. Och få ihop det utan att trötta läsaren.  
 Hoppen mellan discipliner är viktigt för att kunna skapa intresse. 
Hopp i läsarens resa genom boken som kan bli väldigt idégivande. 

En kamp mot populism. Att vara 
iskall. Förenklingsföraktande. 



Bra och dålig vetenskapsjournalistik 

Journalister och forskare väljer 

Tar Gardasil-fallet som 
exempel på hur fel det 
kan bli när man alltid 
vill att »båda sidor« 
ska få komma till tals, 
så kallad falsk balans. 

Lars Truedson, Medierna 

Fokus artikel om 
Alzheimer är ett 
exempel på bra 
vetenskapsjournalistik 
där vetenskapen fick stå 
i centrum.

Maria Lindskog, Sveriges 
Unga Akademi 

Felkällor och fallgropar 
• Falsk balans – att göra debatt av kunskapsfråga 
• Case – enskilda känslobaserade övertygelse ställs mot vetenskapens överblick 
• Osäkerhet om vad forskarna är eniga om – och oeniga om 
• Spelanalys istället för sakfrågan – vem har finansierat? Vem gynnas? 
• Det går alltid att hitta en amerikansk professor som stödjer en tes 
• Underdog-mentalitet. "Big Pharma". 
• Konsensusbegreppet – både fel och rätt. Majoritet – fast inte omröstning. 
• Vådan av kunna för mycket. Expertens tvekan inför enkla stories.



Mingel och middag!



Läs mer!
Dag Kättströms 
liverapportering!

Malin Sandströms 
bloggpost!

#vetjodagen2015 
på Twitter!

http://www.rymdenidag.se/live-om-vetenskapsjournalistik/
http://vetenskapsnytt.blogspot.se/2015/11/summering-av-fof-med-fleras.html?m=1
https://www.dropbox.com/s/a8ezep9z2dzd7t4/Sk%C3%A4rmklipp%202015-11-12%2014.26.46.png?dl=0


Medverkande:  
๏ Ulrika Björkstén, Sveriges Radio 
๏ Lars Truedson, Institutet för mediestudier 
๏ Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet 
๏ Anna Schytt, SVT Vetenskap 
๏ Maria Gunther, DN 
๏ Susanna Baltscheffsky, Ny Teknik 
๏ Deborah Cohen, BBC Radio Science Editor 
๏ Kate Ravilious, Independent Science Journalist 
๏ Anette Novak, Interactive Institute 
๏ Andrev Walden, Rymdslottet 
๏ Magnus Bremmer, Bildningspodden 
๏ Christer Sturmark, Fri Tanke och Sans 
๏ Magnus Linton, journalist 
๏ Maria Lindskog, Sveriges Unga Akademi 
๏ Patrik Hadenius, Forskning & Framsteg



9:00 Välkomna!
 Patrik Hadenius, Forskning & Framsteg och Vetenskapsmedia 
 och alla medarrangörer

 Sveriges Radio satsar på Vetenskapsjournalistiken
 Ulrika Björkstén, Sveriges Radio

 Så är svenska redaktioner bemannade
 Lars Truedson, Institutet för mediestudier
 
 Forskning i nyhetsmedier – ny studie
 Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet

10:15 Fika

10:45  Så väcker vi intresset
 Anna Schytt, SVT Vetenskap

 Att vara en redaktör på största morgontidningen
 Maria Gunther, DN

 Specialtidningens dilemma
 Susanna Baltcheffsky, Ny Teknik

 Panelsamtal med förmiddagens presentatörer och alla deltagare

11:45 Gruppdiskussioner och lunch (lunch serveras i två sittningar)

13:00 Science in British media
 Deborah Cohen, BBC Radio Science Editor

 Writing about science in the UK 
 Kate Ravilious, independent science journalist

 Panel: What can we learn from each other?

 Så vässar vi vetenskapsjournalistiken
 Anette Novak, Interactive institute, medieutredare och fd chefredaktör

14:25 Fika

14:45 Från rymdslott till bildningspodd. Finns det plats för journalistik i sociala medier?
 Andrev Walden, journalist och skapare av serien Rymdslott 
 Magnus Bremmer, journalist, forskare och medverkande i Bildningspodden

 Är böcker det nya svarta?
 Magnus Linton, journalist, och Christer Sturmark, Fri tanke och Sans

 Bra och dålig vetenskapsjournalistik: forskare och journalister väljer.
 Sveriges unga akademi + Medierna i P1

16:00 Mingel

17:00 Middag

Medarrangörer:

Här växer vetenskapsjournalistiken
Program 11/11 2015

Vetenskap & Allmänhet



Seminarium om 
vetenskapsjournalistik 

11 november 2015 på KSLA i Stockholm

Tack till alla deltagare, 
föreläsare och sponsorer! 
Vi ses igen!

Dokumentation: Morten Postrup 
Foto: Urban Gyllström


