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Abstract 
 

Magnus Eriksson: Medveten kommunikation, en fallstudie av svensk AIDS-forskning. 
Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats,  Vårterminen, 2009. 
 
Denna studie kommer att behandla ämnet om mediastrategier inom svensk HIV/AIDS-

forskning. Under hela 1980-talet kom HIVAIDS att spela en betydande roll i samhället, 

framförallt inom den växande mediasvären. Uppmärksamheten runt en sjukdom var av 

ett slag som inte tidigare upplevts framförallt för läkarna som behandlade de sjuka i den 

omfattning de hade möjlighet. Min ambition under detta arbete är att undersöka hur 

forskarna idag arbetar mot media för att undvika problem med att misstolkas. Hur 

medveten är arbetet, finns det en tydlig strategi för att undvika en situation som den på 

1980-talet då det förekom stor förvirring runt sjukdomen. Undersökningen har baserats 

på pressmeddelanden från Karolinska institutet vars innehåll fått svara för hur 

forskarnas strategi utformats. En viktig komponent för analysen har varit att se hur 

medicinens inre normer påverkat deras sätt och omfattning i vilket de agerat. Genom 

analysen har det framkommit att forskarnas relation till media idag är mycket 

professionell och genomtänkt. Det som kan begrundas är att de givetvis alltid kan 

förbättra sina metoder för interaktion med media. Faran som finns är deras 

självuppfattning vilket kommer att styra deras framtida ambitioner gällande sitt 

informationsarbete.  
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Inledning 
 

När de första fallen av HIV1 och virusets epidemiska natur kom till allmänhetens kännedom i 

början av 1980-talet fick det stort medialt genomslag. Sjukdomens framfart skapade stor för-

virring och osäkerhet hos många människor. Vem var smittad och hur blev man smittad, vem 

kunde smitta och fanns det botemedel och vaccin var flera av frågorna? Tills dags datum har 

det hittills funnits drygt 8370 smittade i Sverige, var av ungefär 5000 lever i Sverige idag, de 

allra flesta smittade är heterosexuella som smittats i det land där de tidigare varit bosatta. An-

delen homosexuella män och narkomaner som utgjorde en majoritet de tidiga åren står för 

drygt 30 % av de smittade tillsammans under de senaste 6 åren.2 

AIDS var en minoriteternas sjukdom är uppfattningen jag får när jag läser tidningsartiklar 

från dess tidiga historia. De sjukas sociala utsatthet påverkade förmodligen hur media valde 

att rapportera om sjukdomen och dess offer. Det var minoritets grupper som mestadels drab-

bades och som redan hade en svag ställning i media och bland opinionsbildare. Någon större 

forskning om medias rapportering finns inte redovisad för Sverige men studier har gjorts i 

USA. Mönstret där visar att det var dagstidningarna som var först med att uppmärksamma 

sjukdomen, sjukdomens komplexitet passade förmodligen inte det snabba tv-mediet. Senare, 

efter 1982 då första tv-inslaget om AIDS/HIV sändes i USA, kunde AIDS-sjuka skildras i 

dramaserier och filmer vilka gav allmänheten en bild av sjukdomen och dess offer. Under 

1990-talet blev det ett allt vanligare förekommande inslag hos tv-kanalerna, ett exempel var 

då AIDS-sjuka hade huvudkaraktärer i tv-serien Cityakuten3. Den tvåfaldigt Oscarsbelönade 

filmen Philadelphia, 1993, med Tom Hanks i huvudrollen kan ses som något av en milstolpe 

för sjukdomens mediala genomslag gällande att beskriva de AIDS-sjukas utsatta situation. 

                                                 
1 HIV (human immunodeficiency virus) är ett retrovirus som orsakar AIDS (aquired immune deficiency 
syndrome). Det som gör ett retrovirus speciellt är att det ”parasiterar” cellens DNA genom att föra över sitt RNA 
till cellens DNA och infekterar det kromosma DNAt.  Den drabbade får som följd av infektionen ett nedsatt 
immunförsvar som sedan långsamt bryter ner kroppen. HIV viruset är programmerat på så vis att det bara ger sig 
på celler som är viktiga för immunförsvaret, har speciella receptorer som endast fäster på specifika celler, och 
reproducerar sig och dödar sin värdcell. När tillräckligt antal celler dödats kollapsar immunförsvaret och kroppen 
drabbas av immunbrist (AIDS). Den direkta dödsorsaken hos många AIDS-sjuka är oftast inte sjukdomen i sig 
utan infektioner som slår extra hårt mot det svaga immunförsvaret. Liknande orsak som hos många cancersjuka 
som avlider under sin behandling då man manipulerar immunförsvaret för att kunna angripa tumörcellerna. 
Campbell Niel A. & Reece Jane B., Biology, (San Francisco: Benjamin Cummings, 2002), s. 919-921 
2 http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion/, 2008-02-07 

3 Gregory Gregory Jane & Miller Steve, Science in public: communication, culture and credibility, 
 (Cambridge, Massachusetts: Perseus Publishing, 2000), s. 131 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/
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Hanks spelar en advokat som får sparken från sin konservativa advokatbyrå på grund av sin 

sjukdom och vi får följa hans kamp för upprättelse mot sin arbetsgivare samt mot sjukdomen. 

Media i USA ignorerade till en början sjukdomen på grund av den konservativa kultur som 

präglar det amerikanska samhället vilket man var verksam i och dess nymoralistiska värde-

ringar som färgade deras syn på sjukdomen4. HIV var en sexuellt överförbar sjukdom vilket 

är problematiskt i ett samhälle präglat av en syn på sexualiteten som något man inte talar om 

och i synnerhet inte om avvikande sexuell läggning. Sjukdomen fick i mediastämpeln av att 

vara en sjukdom för sexuellt avvikande personer likt syfilis snarare än en vanlig virussjukdom 

som influensa.  

                                                

Rapportering i svensk media under 1980-talet ger mig en bild av förvirring och oklarheter 

vilket kan ha bidragit till att sjukdomen inte bara hade direkta medicinska följder utan även 

sociala. Vem vågade umgås med någon som bar på en dödlig sjukdom vilken man inte har 

vetskap om hur den smittar? Förmodligen kan de stora grupper av homosexuella män och 

narkomaner ha skapat en generell misstänksamhet mot hivsmittade, de tillhörde en grupp som 

stod utanför samhällets generella normer. Detta var något som drabbade många smittade ho-

mosexuella män och narkomaner men även de drygt 100 blödarsjuka personer som smittades 

genom blodtransfusioner5. De flesta av dem tvingades leva i det tysta med sin sjukdom i räds-

la för vad omgivningens fördomar om homosexualitet, droger mm. För att bemöta risken med 

smittat blod infördes obligatoriskt bl.a. HIV-test för samtliga blodgivare 19856. Andra exem-

pel på de sociala effekter de sjuka drabbades av var att deras familjer uteslöts ur många socia-

la sammanhang, exempelvis att Stadsmissionen  öppnade ett dagis för HIV smittade barn i 

Stockholm mellan 1990 och 1996 då inga kommunala dagis var villiga att ta emot dem.7 

Idag präglas inte bilden av AIDS av samma förvirring och oro när den får utrymme i me-

dia, förmodligen har hela samhället lärt sig mer om sjukdomen och hur man ska hantera den. 

Även forskarsamhällets syn på hur media fungerar har förmodligen förändrats tillsammans 

med den ökade toleransen för de drabbade bland allmänheten. Det jag vill undersöka i denna 

uppsats är hur forskarnas roll i informationsspridningen förändrats sedan 1980-talet eller sna-

rare hur den ser ut idag. Om interaktionen mellan media och forskare skapade kaoset som 

gjorde rapporteringen förvirrad, hur ser denna interaktion ut idag då medias intresse för 

 
4 Nelkin Dorothy, Selling Science: how the press covers science and technology, (New York: Freeman cop., 

1995),  s. 102-103 

5 www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/Blodarsjuka.htm, 2009-02-19 
6 http://smittskyddsinstitutet.se/statistik/hepatit-c/?t=com&p=10555, 2009-06-02 
7 Svenska dagbladet, s. 15, 1996-01-11 

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/Blodarsjuka.htm
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HIV/AIDS är betydligt svalare än på 1980-talet. Idag präglas rapporteringen i Sverige mest av 

HIV/AIDS som ett u-landsproblem, hur kom vi hit och hur har forskarna funnit sig till rätta i 

sin roll? Har de tagit till vara på sina erfarenheter på ett förnuftigt sätt och hur har forskarna 

utvecklat sina metoder för att bemöta media. 

 

 

Syfte 
 

Sättet att förhålla sig till sin omvärld genom media har blivit allt viktigare i takt med ett allt 

snabbare och mer täckande medieklimat. Men hur har det förändrats och vad är sig likt? Re-

dan på medeltiden användes media i form av boktryckarkonsten för att förmedla forskningsre-

sultat. Det jag är intresserad av att undersöka i min uppsats är hur AIDS/HIV forskare hante-

rar media, hur förhåller de sig till media? I synnerhet så syftar jag att undersöka forskarnas 

eventuella medvetenhet till de risker som föreligger vid mediekontakter. Det förekommer ju 

alltid vissa friktioner när förstahandskällan ska tolkas och värderas av en i ämnet lekman. Hur 

styr forskarna interaktionen med media så att det inte uppkommer friktioner som missgynnar 

deras forskning direkt och indirekt men även hur det samhällsansvar som ingår i att bedriva 

forskning påverkar deras mediestrategi. Hur har man inom det svensk HIV/AIDS-forskning 

bedrivit sitt sätt att arbeta med information om HIV/AIDS? Vilka drivkrafter och normer styr 

forskarnas sätt att kommunicera sin forskning till media? Har forskarna några medvetna me-

toder för att behålla kontrollen över den information de producerat?   

 

 

Metod och material 
 

I denna uppsats kommer jag att ägna mig åt en kvalitativ studie. Mitt primära material kom-

mer att vara pressmeddelanden vilka publicerats av Karolinska institutet (KI) under åren 1998 

till 2006 och berör området HIV/AIDS, samt en intervju med Rigmor Torstensson avdel-

ningschef vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Genom att analysera pressmeddelanden hoppas jag 

att kunna få en bild av hur forskarna arbetar preventivt med risken att uppfattas fel av media 

eller snarare hur de arbetar med att vara klara och tydliga i sin kommunikation för att undvika 

missförstånd. Pressmeddelandena kommer att både analyseras i sitt innehåll men även som en 
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artefakt, vad innebär produktion av ett pressmeddelande för forskarnas sätt att hantera infor-

mation? Intervjun kommer att fungera som ett komplement till pressmeddelandena och ge 

mig en bild vad forskarna själva anser om deras mediestrategi.  

Till min hjälp att analysera mitt primärmaterial har jag valt att ta hjälp av avsnitt ur Selling 

Science av Dorothy Nelkin, Science in Public av Jane Gregory och Steve Miller, Risksamhäl-

let av Ulrich Beck och Den mediala vetenskapen där Anders Ekström är redaktör. De två först 

nämnda böckerna behandlar förhållandet mellan media och vetenskap. Att notera är dock att 

Nelkin har ett mer historiskt perspektiv i sin bok men jag bedömer ändå att den ändå passar 

eftersom en mediestrategi bygger på tidigare erfarenheter inom medieforskning. I boken av 

Beck har jag främst fastnat för ett avsnitt där han beskriver läkarprofessionen ur ett sociolo-

giskt perspektiv och vilka risker medicinens inre normer och samhällsställning medför. Med 

hjälp av Beck vill jag se om medicinens normer har betydelse för mediehanteringen och ap-

plicera den på mitt primärmaterial. Att beakta är att Beck har en ganska negativ syn på natur-

vetenskapen och dess tillämpningar. I Ekströms bok är det en intervju med medieforskaren 

Sharon Dunwoody som är intressant för mig. Med hjälp av dessa verktyg hoppas jag kunna 

analysera hur forskarna kommunicerar sin information. En rödtråd i mitt bakgrundsmaterial är 

hur de olika gruppernas normer styr deras handlande och i detta fall dels hur läkarnas normer 

påverkar deras syn på hur de ska interagera media men även läkarnas syn på medias normer. 

Genom att använda sig av de teorier som finns om medias beteende för hur de söker nyheter 

och om vad de väljer att göra nyheter av kan man anpassa sin strategi efter beteendet.  

 

 

Att kommunicera vetenskap 
 

Att kunna informera om sin forskning är idag inte bara en av de uppgifter som åläggs univer-

siteten och andra statliga forskningsinstitutioner utan även viktigt för att säkra fortlevnaden av 

sin verksamhet. I USA fanns det ett tydligt mönster under 1900-talet, att kommunicerande 

forskare förfördelades vid utmärkelser, tvärtemot vad man kan tro idag då devisens syns du så 

finns du allt mer gör sig gällande8. Verksamheten vid de svenska universiteten har tre huvud-

uppgifter forskning, undervisning och informera allmänheten9. Det gör att man i Sverige inte 

enbart främst behöver kommunicera av för att indirekt äska pengar till verksamheten utan 

                                                 
8 Ekström Anders (red.), Den mediala vetenskapen, (Nora: Nya Doxa, 2004), s. 326 
9  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_uppgiften, 2009-04-02 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_uppgiften
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även för att man är skyldig att göra det.  Riktlinjer om transparens inom forskningen innebär 

att man även har en skyldighet att informera om ifrågasatt forskning, följden blir att forskarna 

inte alltid har möjlighet att ge en positiv bild av sin forskning utan tvingas till ett mer självkri-

tiskt förhållnings sätt i sitt informationsarbete. Informationsarbetet sker inte på egen hand utan 

det finns en rad olika aktörer inblandade.   

 

Aktörer inom kommunikation av vetenskap 
Informationsflödet runt HIV/AIDS-forskning påverkas av vad Latour skulle benämna som 

aktörer inom sin ANT-modell eller vad man SCOT-teorin gett namnet relevanta sociala grup-

per. Jag ämnar inte att göra någon aktörsanalys eller analys av sociala grupper i denna uppsats 

men de ger ett gott angreppsperspektiv. Perspektivet är att beskriva lite av de olika aktörernas 

situation för att förklara och analysera forskarnas perspektiv rörande deras sätt att kontrollera 

deras egenproducerade information. De grupper jag valt att ta med för att måla upp bilden är 

media, forskarna och pressekreterarna. Allmänheten kommer endast att beröras ytligt då jag 

valt att bortse från dem i mitt resonemang eftersom det är relationen mellan media och veten-

skap som är den väsentliga. Sharon Dunwoody menar i intervjun av Ekström att kopplingen 

allmänhet och media är alltför svag eller åtminstone för enkelriktad för att ta hänsyn till10. 

Med denna bakgrund som detta kapitel ger hoppas jag kunna ge förståelse för hur forskarna 

sedan agerar i verkligheten i formandet av sin strategi, medvetet eller omedvetet. 

 

Medicinska vetenskapen och dess unika roll 
Ulrich Beck belyser i ett avsnitt av Risksamhället den medicinska vetenskapen och förklarar 

dess utveckling när den gått från något av en kvasivetenskap till den starka ställning som den 

har idag, genom sin professionalisering. Men det är inte utan kostnad som medicinen nått sina 

framgångar, en kostnad främst för allmänheten utanför medicinen menar Beck. Som patient 

drar du givetvis nytta av framstegen men du riskerar också att bli ett offer för vetenskapens 

utveckling. Riskerna inom medicinen är något som patienten utsätts för, när medicinen kon-

centrerar sig på att nå framsteg. Medicinen har i takt med sin utveckling om inte förbättrat 

människors välbefinnande, så den har ökat antalet levande människor, t.ex. så har jordens 

befolkning ökat 10 gånger om sen 1700-talets början. Stor del av detta kan tillskrivas de för-

                                                 
10  Ekström, s. 327 
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bättringar rörande människors hygien och upptäckten av antibiotika vilka är en följd av de 

framsteg som medicinska vetenskapen gjort. Följden av detta är att människor idag dör av 

svält, bristsjukdomar och kroniska sjukdomar snarare än av infektionssjukdomar som tidigare. 

En annan aspekt inom medicinen är att termerna diagnos och terapi alltmer förskjuts ifrån 

varandra. Vetenskapen har blivit mycket duktig på att diagnostisera, detta till den grad att 

många sjukdomar är möjliga att diagnostisera men obotbara.11 Detta faktum utsätter veten-

skapen för en speciell situation, vilket syfte finns det i att informera om en diagnos som man 

inte kan behandla, utföra tillämpningen av forskningen? Det är samma situation som den på 

1980-talet i början av AIDS epidemin men som efterhand förändrats i takt med att mediciner 

nått fram till patienterna. Inte att förglömma är att ”Risksamhället” speglar den tid den skrevs 

under, en tid då AIDS härjade som mest okontrollerat i Västeuropa. Det var en tid som präg-

lades av en dekadent högkonjunktur med snabba börsklipp, miljöförstörning och AIDS. 

 

Medicinens normer och auktoritet 
Den kulturella grunden för vad som definierar liv och död bestäms av medicinen enligt Beck. 

Samhällets förväntningar och värderingsprinciper är inte längre givna utan reflexiva. Medici-

nens monopol på området ger vetenskapen tillfälle att själva definiera hälsa, liv och död in-

ternt. Begreppen upphör att ha ett fast värde utan blir godtyckligt genom medicinens arbete 

och framsteg. När och hur avgör man t.ex. när en människa är död? När hjärtat slutat slå men 

hjärnan fortfarande visar aktivitet eller hjärnan slutat fungera men hjärta och andra kropps-

funktioner fortfarande fungerar m.h.a. livsuppehållande maskiner?12 Något drastiskt kan tyck-

as men är man medveten om Becks syn på naturvetenskapen som en vetenskap som inte till-

fört mänskligheten något gott är det lätt att förstå att han bortser från att humanoria och sam-

hällsvetenskap har något inflytande på hur liv och död definieras, t.ex. kulturellt. Dessa egna 

definitioner och kulturer får betydelse för hur man uppfattas av sin omgivning. Skiljer sig 

definitioner, normer m.m. åt alltför mycket kommer det sannolikt att uppstå oönskade friktio-

ner vid kommunikationen mellan grupperna.  

Framstegets handlingsstruktur, gör en omvälvning av samhällets levnadsvillkor utan med-

borgarnas samtycke till någonting fullständigt normalt. Allmänheten får först i efterhand möj-

lighet att ifrågasätta följderna av denna tysta och obemärkta sociala och kulturella revolution. 

Beck hävdar att medicinen tackvare sin handlingsstruktur får en fribiljett att pröva och tilläm-

                                                 
11 Beck Ulrich, Risksamhället: På väg mot en ny modernitet, (Göteborg: Daidalos, 1998), s.335-344 
12 Beck, s. 344 
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pa sina innovationer. Medicinen står utanför den parlamentariska struktur som undersöker 

konsekvenser innan besluten fattas, Beck menar att dess ”subpolitik” saknar parlament. All-

mänheten och politikerna är alltid med nödvändighet oinformerade och hinner då inte reagera 

på utvecklingen, de reflekterar även på de moraliska och samhälleliga följderna av framstegen 

något som ter sig främmande för de inom medicinen verksamma. Följder kan bli att nyinstif-

tade lagar inte debatteras förrän i efterhand när deras följder är möjliga att se för allmänheten 

och politikerna.13 Beck beskriver den unika situationen som medicinen besitter i den struktur 

som kliniken utgör. I kliniken ryms forskning och tillämpningen i samma verksamhet. Det gör 

att läkarna kan kontrollera sina framsteg genom att själva stå för förnyelsen (forskningsfram-

steg) och dess tillämpning (diagnostisering, behandling) till skillnad från andra yrkesgrupper 

där de bara kontrollerar ett av stegen.  

Det är genom de gemensamma normerna som forskarna kan bortse från de samhälleliga 

följderna då det är deras framsteg som är det viktiga för dem. Med strukturen runt "kliniken" 

kan de säkerställa fortlevnaden av gruppens normer när de ansvarar för utbildningen av nya 

medlemmar till yrkesgruppen.14 På detta sätt har medicinen skapat sig ett försprång i förhål-

lande till politiska och offentliga försök att påverka dem. Beck talar om att medicinen är sitt 

eget parlament och regering i frågor rörande de medicinska framstegen, som exempel nämner 

han felbehandlingar där juridiken är tvingad till att ta hänsyn till de normer som skapats av 

medicinen. Där felbehandlingar enligt rationalitetens sociala konstruktion bara kan bedömas 

av läkare, följden blir att medicinen kan profitera på risker och hot de själv skapat.  Med den-

na struktur och miljö blir det spännande att se hur de faktorerna påverkar synen på informa-

tionsspridning. Min tolkning av Becks resonemang är att läkarna mer eller mindre inte behö-

ver lägga någon energi på kommunikation eftersom de endast är beroende av sin egen grupp.  

 

                                                 
13 Beck, s. 338-340 
14 Beck, s. 343 
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Risker inom medicinsk forskning och information om risker 
Beck menar att naturvetenskapen isolerat sig från de negativa effekter deras upptäckter har på 

samhället i stort. I det moderna samhället skapar man risker parallellt med rikedom vilket 

skapar oss en ny fördelningsproblematik av liknande sort som finns i bristsamhällen15. Natur-

vetenskapen har således utvecklat ett deterministiskt förhållningssätt till framstegstanken en-

ligt Beck. Vilket i fallet med HIV/AIDS kan utgöras av en ny behandling som reducerar vi-

rusförekomsten i blodet hos den sjuke men forskarna väljer att bortse från de biverkningar 

som läkemedlet har, allt för framsteget. Genom förnekelse av symbiosen medicin-samhälle så 

väljer forskarna att inte ta långsiktigt ansvar för sina framsteg. Förnekelsen leder inte bara till 

konsekvenser för allmänheten utan även på sikt för forskarnas trovärdighet, framförallt om 

man väljer att undanhålla information istället för att vara öppen med negativ information.  

I det området HIV/AIDS-forskning har riskstrategierna främst handlat om att minska 

spridningen av viruset. Sjukdomen har en relativt kort historia där den under ett explosivt 

1980-tal präglades av kort överlevnads tid vilket gjorde att risktagandet för att nå framgång 

kunde tillåtas att vara högt.  Graden av risktagande passade de normer som finns inom veten-

skapen, att nå framgång till vilken kostnad som helst. Biverkningar var inget som lär ha prio-

riterats vilket är fullt förståligt då motsatsen utgjordes av en plågsam död. Samtidigt är en 

annan uppgift att arbeta förebyggande mot sjukdomar, här är biverkningar knappast önskade 

vilket borde leda till att forskarna väljer en annan strategi och grad av risktagande. Risken för 

allmänheten är att bli smittad men genom ett gott arbete med informationsspridning kan me-

dicinen hindra ytterligare spridning, alltså blir det den stora uppgiften i samhällets krav att 

minimera risker. Genom detta resonemang väcks frågan om det kan finnas ett samband mel-

lan graden av risktagande och graden av transparens inom forskningen.  

 

Media 
Jämför vi med hur medievärlden såg ut för ett sekel sedan så har utvecklingen varit enorm, 

idag finns det en uppsjö av olika medier som trots utvecklingen snarare gjort det svårare att 

tränga igenom mediebruset och nå ut med det man vill förmedla. Jag väljer att definiera media 

i detta sammanhang som journalister och deras överordnade redaktörer men jag finner journa-

lister som mest relevanta för mig i mitt resonemang eftersom det är de som interagerar med 

                                                 
15 Beck, s. 29 
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forskarsamhället. Redaktörerna spelar visserligen en roll då man bestämmer vad som publice-

ras i mediet men det är journalisten som gör jobbet på fältet. Det som kan vara viktigt för att 

få förståelse är snarare de underliggande målen för journalisternas interaktion med forskarna, 

vilket jag anser viktigt för att förstå hur forskningssamhället hanterar kontakter med media.16 

 

Medias problem – vad vill allmänheten höra? 
Det är redaktören som värderar nyheterna och bestämmer vad som skall publiceras i sitt me-

dium men journalisterna har ett visst inflytande hos sina chefer. Redaktörernas lekmannamäs-

siga förhållande till vetenskapen är något som journalisterna respekterar, det tillför en dimen-

sion till deras arbete med vetenskap. Det ger ett perspektiv som är närmare mediets målgrupp, 

”de vanliga människorna”, än vad journalisterna själva har. Detta är en tillgång då journalis-

terna ofta har en bristfällig bild av vad deras målgrupp vill läsa om i tidningen eftersom de har 

ett ytterst begränsat utbyte med sin publik. Den största påverkan på journalisterna utgör deras 

källor mot vilka journalisterna är betydligt mer lyhörda mot än mot sin publik. Journalisterna 

har olika drivkrafter så som att behålla sina jobb eller att bara ha ett gott öga för vetenska-

pen.17 Det går sammanfattande säga att vad som publiceras utgår från vad journalister och 

redaktörer själva har för intresse18. Mycket av det som styr de ansvariga redaktörerna i sin 

värdering av nyheter beror av slump och intuition. Det gäller att publicera rätt dag för att inte 

drunkna i bruset samtidigt som det inte på förhand går att avgöra vad som gör att en nyhet får 

ett stort nyhetsvärde och på så vis ökar de ekonomiska intäkterna för mediet19.  

 

Kriterier för att skapa nyheter 
Generellt sett finns det ett antal kriterier som journalister värderar nyheter utifrån i sitt arbete. 

Gregory och Miller definierar dessa utifrån hur de berör journalistens arbete med att rapporte-

ra vetenskap. Entydighet och negativitet, många forskningsresultat kan te sig otydlig om inte 

tvetydig. Hur tolkar en publik att forskarna förutspår sig hitta en bot för cancer om tio år, är 

det bra eller dålig och är det överhuvudtaget en nyhet idag? Vad är negativt inom vetenska-

pen, hur vet man t.ex. vad som är dåligt och förtjänar det publicitet? Journalister föredrar att 

                                                 
16 Nelkin, s 108 
17 Ekström, s. 329 
18 Nelkin s 112 
19 Nelkin, s. 108 
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rapportera om dåliga nyheter men hur rapporterar journalisterna om den inte klart vet om det 

är bra eller dåliga nyheter.20  

Tröskel, ”vikten” av nyheten har betydelse för journalisten, det gäller för nyheten att kunna 

ta sig över tröskelvärdet för att kvalificera sig som nyhet. Klarar nyheten tröskeln får den vara 

med i tidningen, tv eller vilket medium som representeras i sammanhanget något som ofta 

avgörs av en redaktör. Detta sker i motsats till hur vetenskapen behandlar uppgifterna, där är 

ingen upptäckt för liten för att uteslutas.21 

Tävling, konkurrens, många journalister och redaktörer drivs av att hitta scoopet som inga 

konkurrenter har hittat än22. Inom vetenskapen blir situationen en annan då institutionerna 

arbetar aktivt med att sprida informationen. Pressekreterarnas uppgift hos forskningsinstitu-

tionerna är att se till att informationen når alla och att ingen får exklusivitet på den eftersom 

vetenskapen inte tjänar något på exklusiviteten. Vetenskapsjournalistkåren är en väl samman-

knuten grupp som samarbetar med varandra gällande nyheterna vilket gör att konkurrens 

momentet inom vetenskapsjournalismen reduceras jämfört med den tävlan om scoopen som 

förekommer inom andra journalistfack.23   

Elitism, personalisering, mystifierande, kända personer är mer intressanta för media än 

okända människor. Detta medför att media gärna skapar en ”kändis” för att göra deras nyheter 

mer intressanta. Nackdelen för vetenskapen blir att mer tyngd läggs på personen än forsk-

ningen. Det kan även skapa problem vid forskning i stora grupper där ett fåtal kan få äran just 

för att forskargruppen är för stor fysiskt sett för att ge dess helhet utrymme.24  

Fakta och dess tillförlitlighet, vetenskapen har inga problem att uppnå just dessa kriterier. 

Vem, vad, var, när och varför är svar de vill ha och får av vetenskapen det som de sedan själ-

va måste avgöra är om det finns något värde i att presentera det för allmänheten. Även om 

man kan hänvisa till en forskare med stor auktoritet kan det vara helt ointressanta saker som 

behandlas av forskaren trots sin tillförlitlighet.25 

Meningsfullhet, relevans och överensstämmelse är andra viktiga saker för att fånga sin pu-

blik. Läsarna tenderar till att offra tid och energi på att läsa om artikeln överensstämmer med 

de värderingar som läsaren har. Ingressen i en tidningsartikel är ett uttryck för att på detta vis 

fånga eventuella läsare genom att de på kort tid kan avgöra om de finner artikeln relevant eller 

                                                 
20 Gregory et al, s. 112-113 
21 Gregory et al, s. 110 
22 Gregory et al, s 112 
23 Ekström, s. 328f 
24 Gregory et al, s. 113 
25 Gregory et al, s. 113 
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inte.26 I 1980-talets HIV-situation uppfattades ämnet som starkt relevant för många männi-

skor, deras rädsla och oro gjorde dem djupt engagerade i sjukdomen och det blev lätt för så 

väl journalister som forskare att nå fram genom bruset till sin publik.  

Länkning och komposition, visar att en vetenskaplig artikel har lättare att bli publicerad om 

den kan kopplas samman med redan publicerade vetenskapsartiklar eller med andra nyheter. 

Komposition handlar om den struktur som vissa medier kan ha, t.ex. att visst innehåll ska fin-

nas på bestämda platser i tidningen, nyhetssändningen m.m. vetenskapen tvingas då ofta ta 

plats där det finns utrymme över. Publicerat forskningen vid en speciell sektion för vetenskap 

får den konkurrens av andra vetenskapliga artiklar men riskerar då att tappa kontakten med 

den publik som normalt inte läser eller ser på den sektionen i tidningen eller tv-programmet.27  

Frekvens, kontinuitet, redaktörer och journalister föredrar kontinuitet och väl frekventa in-

slag i sin journalistik och medior. Kontinuitet gör att de kan förbereda sig i förväg och har 

kontroll. Det oväntade måste också kämpa mot att de inte alltid uppfattas som meningsfulla 

och relevanta. Vidare måste vetenskapen kämpa mot sin egna långsamhet vilket gör att det 

kan dröja mellan publiceringar vilket i sin tur gör att den nära kontakten med journalister kan 

utebli eftersom relationer behöver kontinuitet för att kunna utveckla tillit.28 

 

Vetenskapen som källa 
Den mesta rapporteringen av vetenskap sker nödvändigtvis inte av en vetenskapsjournalist 

utan av ”vanliga” journalister. Trots detta är det samma faktorer som avgör om det blir nyhe-

ter eller inte oavsett specialistkompetensen hos journalisten. Journalisterna hittar sina uppslag 

i olika källor det kan vara från presskonferenser men det vanligaste är från material som redan 

publicerats. Modellen att arbeta efter är lätt att följa för journalisterna då de knappt behöver 

lämna sitt skrivbord och de och deras källa får uppfattas som mycket tillförlitlig. Det passar 

även gott för forskarna då de inte utsätts för påträngande journalister som pressar dem i sin 

granskning av "sanningen". Vetenskapsjournalisterna dock blivit bättre med åren på att an-

vända fler än en källa. Om en journalist idag tror sig funnit ”sanningen” kontrollerar han/hon 

den med andra forskare än sin primärkälla.29 Journalisterna arbetar ofta utifrån att en källa 

talar sanning vilket blir svårt för dem när de ska behandla vetenskap och kunskap, de har svårt 

                                                 
26 Gregory et al, s. 110 
27 Gregory et al, s. 111 
28 Gregory et al, s 111-112 
29 Ekström, s. 323-324 
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att avgöra vad som är sanning eller ej. Då väljer journalisterna att falla tillbaka på olika ersätt-

ningsstrategier. En vanlig är att de låter båda sidor i en vetenskaplig kontrovers komma till 

tals, vilket i sammanhanget brukar benämnas som balans och objektivitet. Dessa metoder 

kvarstår dock ofta även när de är väl medvetna om vad som ligger närmast sanningen.30  

Den undersökande journalistiken lyser med sin frånvaro hos många vetenskapsjournalister. 

De riktar ogärna kritik mot vetenskapsmän. Dunwoody tror att den bristande granskningen 

beror på en ovilja att ifrågasätta auktoriteter som finns i vår kultur. Läkare och forskare har 

högre status i samhället än t.ex. politiker vilket gör att journalister och redaktörer vill hålla sig 

väl med dessa grupper.31 Att vetenskapen knappast är fri från fusk och annan manipulation är 

välkänt men hur agerar journalisterna vid dessa incidenter? Tillskillnad från vid skandaler 

inom politiken eller affärsvärlden då de inblandade riskerar att få löpa gatlopp behandlas of-

tast forskare med större respekt. Ofta kvarstår mystiken av den objektive idealisten som be-

driver forskning i sanningens tjänst.  Det förekommer t.o.m. att journalister som avslöjat ve-

tenskapliga skandaler utesluts ur de informella gemenskaper som finns bland vetenskapsjour-

nalisterna.32 Normen om den grävande journalisten är svår att identifiera hos vetenskapsjour-

nalister, de har historiskt förlitat sig på vetenskapens auktoritet och inte vågat sig på en tydlig 

granskande journalistik. Inte för just auktoritetens skull utan för tvekan inför vad som är rätt 

och fel, resultatet blir att den kritiska granskningen uteblir.33  

 

Media, risker och opinionsbildning  
Enligt medias synsätt har vetenskapen alltid stått fri från politik och således har journalisterna 

färgats av en tro på objektivitet vilket givit vetenskapen en stark auktoritet inom media.34 När 

media belyser olika läger vid riskkontroverser vill de oftast låta de olika aktörerna komma till 

tals än att berätta om riskanalys eller andra verktyg som vetenskapen använt sig av. Fokus för 

rapportering ligger på kommentarer från någon expert och hur vetenskapen kommer att lösa 

problemet trots att de varit inblandade och ibland till och med orsakande till det inträffade.35 

Till journalisterna försvar är att de oftast har begränsad tid till research och kompetens inom 

teknik och vetenskap. Journalisternas naiva bild av objektivitet skapar också en förenklad bild 

av risk, när alla åsikter ska få komma till tals för att media vill ha en balanserad objektivitet. 

                                                 
30 Ekström, s. 324 
31 Ekström, s. 324 
32 Nelkin, s. 29 
33 Ekström, s. 330 
34 Ekström, s. 323 
35 Nelkin, s. 48, 51 
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De bortser från att förklara den komplexitet som omger risken till förmån för att förklara så 

enkelt som möjligt för sin publik, vilket leder till att allmänheten kan få en felaktig bild av 

risken.36 

 

Strategier för tredje uppgiften  
Forskarna kan välja att följa de traditionella regler som finns för publicering, först publicera 

sina resultat i en tidskrift med hög status och sedan vända sig mot allmänheten. Metoden be-

nämns som Ingerfinger principen efter Franz Ingelfinger en gång i tiden redaktör för "New 

England Journal of Medicine" (NEJM) menade att inget som publiceras i hans tidning får ha 

varit publicerade tidigare oavsett sammanhanget. Denna syn är något som delas av många 

vetenskapliga tidsskrifter, det skapar en skillnad mellan vetenskap och media som gör att det 

kan ta lång tid att få till en medverkan i facklitteraturen men att det samtidigt kan bli publice-

rat i dagstidningarna imorgon. Skulle en forskare välja att publicera sina rön i en dagstidning 

före facklitteraturen så riskerar de sin sociala och professionella status i sin forskarkrets.37 

Kontrollen av sin information kräver en medvetenhet över vad man gör och varför. Det är 

inte alltid den som ska kommunicera är medveten om hur den ska göra för att nå sin publik. 

Förmodligen har det med ovana att göra om hur man går tillväga. Nelkin väljer i sitt avslutan-

de kapitel ”How scientists control the news” i Selling Science att ta upp just frågan hur fors-

kare tar kommandot över vad de publicerar. Nelkin berättar inledande hur flera forskar kolle-

gor våndas av att behöva skärskådas av media. Hon delar med sig av ett citat av en av hennes 

kollegor: ”-we work scientists are working in a competitive and precarious environment. We 

work in a conspiratorial world. Science is a never-nerver land of extraordinary risk... pubicity 

is suspect. Whenever we say anything in public we are concerned about our image. We are 

afraid of what our colleages will say.”38 Detta sammanfattar mycket av grunden för den räds-

la som Nelkin menar finns hos hennes forskarkollegor. Det förekommer olika sätt att kontrol-

lera informationen man väljer att publicera. Den vetenskapsjournalistiska gemenskapen har 

bl.a. som tidigare nämnts Ingelfinger principen som de helst vill följa vilket underlättar för 

båda parter som vill att det som publiceras skall vara tillförlitligt. Tyngden hos de etablerade 

vetenskapstidskrifterna gör att journalisterna kan uppskatta resultatens tyngd och forskarna 

vet att det är viktigt för deras karriär att publiceras i rätt tidskrift. Ingelfingers efterträdare 

                                                 
36 Nelkin, s. 60-61 
37 Gregory et al, s. 108 
38 Nelkin, s. 144 
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Arnold Relman på NEJM fortsatte i samma spår dock av annan anledning. För Relman var det 

inte monopolet det viktiga utan tillförlitligheten hos det man publicerade. Han vidareutveck-

lade Ingelfingerprincipen till att också innefatta att undvika att publicera information från 

vetenskapliga konferenser eftersom informationen som presenteras vid konferenser inte kan 

ses som färdig eller slutgiltig information utan som en presentation av hur arbetet fortskrider. 

Ingelfingerprincipen ifrågasätts ofta av journalisterna eftersom de enligt den går emot princi-

pen att allmänheten har rätt att veta.39  

Forskarna kan även utöva mer direkta metoder för att få kontroll över sin information, t.ex. 

att vägra intervjuer om de inte får läsa igenom och rätta artiklar där de citeras. Detta kan orsa-

ka konflikter då journalisterna starkt motsätter censurering och utomstående kontroll av yr-

kesetiska skäl. Risken att misstolkas kan vara så stor att det kan bedömas vara bättre att ej 

delge informationen. Det kan även handla om forskningsprojekt som är inne i extra känsliga 

faser där läckage av information kan skada projektet.40  

 

Pressekreterarna 
Pressekreterarna har blivit en avknoppning av interaktionen mellan vetenskap och media, lik-

som ett uttryck för forskarnas ambition att öka sin kontroll av sin information är det ökande 

antalet pressekreterare hos forskningsinstitutioner. Dessa gör arbetet för både forskare och 

journalister lättare, forskarna får hjälp att synas offentligt och informationen blir mer lättill-

gängligt för journalisterna.41 Insikten har uppkommit hos forskarna att de själva inte haft så 

god förståelse för hur media fungerar eller inte tiden till att sätta sig in i det. Lösningen var att 

anställa någon med erfarenhet av media för att ombesörja kontakterna med media. Pressekre-

terarna ger forskarna ett kontaktnät där de kan komma i kontakt med rätt journalist eller att 

dålig information offentliggörs. På så vis minskar risken att information som är skadlig för 

forskarna når ut.42 

Pressekreterarens roll är att ”Public relations officers must make their clients look good”, 

vilket ger forskarna hög status som sedan har betydelse för hur journalisterna kommer att age-

ra mot dem43. Deras forskning kan få legitimitet, inte bara i deras bransch utan även offent-

ligt. Många forskare har utvecklat en förmåga till att dra nytta av pengar och prestige som 

                                                 
39 Nelkin, s. 151 
40 Nelkin, s. 155 
41 Ekström, s. 327 
42 Gregory et al, s. 109 
43 Nelkin, s. 141 
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gynnar den egna karriären. Den gemensamma kulturen och normerna tillåter aktörerna att 

agera effektivt så att de vinner mesta möjliga på utbytet.44  

                                                

 

 

Kommunikation vid SMI och KI 
 

Smittskyddsinstitutet ansvarar på uppdrag av staten för epidemiologisk övervakning i Sverige. 

Tyngdpunkten är de 50-tal sjukdomar där det råder anmälningsplikt enligt smittskyddslagen, 

smittskyddsförordningen och socialstyrelsens föreskrifter om smittskyddslagen. Verksamhe-

ten styrs och regleras i enlighet med regleringsbrev och regeringens förordning. SMI bildades 

1993 och har sitt ursprung i Statens bakteriologiska laboratorium och Statsmedicinska anstal-

ten. Vid starten inrättades 6 donationsprofessurer på KI för att öka forskningskapaciteten, där 

forskarna är anställda vid SMI. 45 Detta har gjort att SMI och KI har en mycket nära relation 

vad det gäller forskningen och kommunikationen av den. Det nära samarbetet gör att de rim-

ligtvis borde ha mycket gemensamt framförallt på forskningsområden där man bedriver 

forskningen under gemensamt tak.  

Under åren 1998 till 2006 har 14 pressmeddelanden som berör HIV/AIDS-forskning publi-

cerats av KI. Kopplingen till HIV/AIDS varierar, det handlar om alltifrån promotion av he-

dersdoktorer till medicinska spörsmål. Att tänka på när man läser meddelandena är bl.a. den 

starka kopplingen till SMI och den myndighetsroll som kan påverka mängden, innehållet och 

grunden till att de överhuvudtaget tillkommit. En myndighet har ett större ansvar mot allmän-

heten än många andra forskningsinstitutioner som i första hand informerar sina forskarkolle-

gor om framsteg m.m. genom medverkan i vetenskapliga tidsskrifter. För forskningsinstitu-

tioner och då främst universitet i Sverige är informationen till allmänheten, den så kallade 

tredje uppgiften efter forskning och undervisning.     

 

Publicerande av information rörande behandling och vaccin  
Jag har valt att dela in analysen av pressmeddelandena efter deras innehåll med avseende på 

hur de berör forskningen. I det första avsnittet behandlas pressmeddelanden som har en mer 

 
44 Ekström, s 326 
45 www.smittskyddsinstitutet.se/om-smi/smis-uppgifter/historik/, 2009-02-23 
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direkt koppling till sjukdomen som t.ex. utveckling av mediciner och vaccin. I det följande tar 

jag upp pressmeddelanden som mer indirekt berör HIV/AIDS genom att de presenterar ut-

nämningar av hedersdoktorer m.m. Skillnaden i innehållet kan påverka hur man bemöter me-

dia i sitt pressmeddelande, ska man nå ut finns det olika delar i sin information man får trycka 

på.  

Nya rön om hur HIV smittar från mor till barn om smittans överföring mellan mor och 

barn kommuniceras ut till media, ett sätt för forskarna att visa på så väl resultat och avdrama-

tisera sjukdomen46. Även om en avhandling syftar till att informera om ett resultat för dokto-

randen. Sättet att kommunicera sker på ett sätt där läkarna fortfarande kan hålla distansen ge-

nom att visa att framsteget är viktigt. I synnerhet så stärker de sin roll i andan av Becks teorier 

genom att de visa att bara genom ett ingrepp av läkare kan spridning av sjukdomen förhindras 

vid förlossning. Betoningen mellan moder och barn är också viktig om man skall gå till mo-

dellerna för hur media skapar nyheter och vilka krav de har. Det är givetvis lättare att skapa 

relevans om det är barn inblandade då man kan tänka sig att många journalister själva är för-

äldrar och på så vis kan känna extra sympati för barn. Presentationen av avhandlingen sker 

förmodligen även om det inte hade varit forskning inriktad mot barn och HIV, men det blir 

ändå mer intressant för journalisterna med barn inblandade hävdar jag. 

Ett långt och utförligt pressmeddelande som ger en relativt avancerad bild av vad som är 

kärnan i avhandlingen, ”Envelopment of retroviruses an vaccinia virus” av Kristina Walleng-

ren47. Det förekommer en stor mängd facktermer vilket kan göra det svårt för journalisterna, 

vilket kan leda till att de väljer bort avhandlingen i sitt arbete. Relevansen för allmänheten 

upplevs kanske inte heller speciellt stor när man inte att främst beskriva tillämpningen av re-

sultatet, framtida möjligheter till nya vaccin. Även om de vill vara transparanta så lyckas de 

inte presentera sin information på ett sätt som gör det enkelt att tillgodogöra sig den för dess 

målgrupp, styrda och påverkade av sina inre normer och språk. Det är möjligt att en veten-

skapsjournalist med kompetens inom just medicin kan tillgodogöra sig informationen men 

inte utan ett visst arbete. Men i det här fallet så blir pressmeddelandet för otydligt, de lyckas 

inte tala med bönder på bönders vis vilket är viktigt om man vill vara transparent. Om otyd-

ligheten beror på ovilja eller okunskap är svårt att avgöra, det kan röra sig om både och. Nor-

merna inom medicinen kan göra att man vill att verksamheten ska uppfattas som svår och 

                                                 

46 Bredberg-Rådén Ulla, Nya rön om hur hiv smittar från mor till barn, (Solna: Karolinska Institutet,  2001-02-
07) 
47 Bredberg-Rådén Ulla, Nya kunskaper om virus ”ytterrock”, (Solna: Karolinska institutet, 2001-09-03) 
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mystisk för undvika inblandning i och kritisk granskning av sin verksamhet.  

Pressmeddelandet om Sjukdomsprocessen fortsätter under HIV-behandling av Soo Aleman 

vågar redogöra för såväl positiva som negativa resultat i avhandlingen48. Redogörandet av 

negativa effekter orsakade av behandlingen kan gå emot den egna instinkten inom medicinen 

att inte behöva informera om negativa följder av vetenskapen men samtidigt kan det mycket 

väl väcka intresset hos media. Resistens mot bromsmediciner omnämns och problematiseras 

med att det kan innebära framtida problem hos patienter, annat än den förnekelsen av negativa 

effekter som Beck vill mena att naturvetenskapen besitter. Negativitet och tydlighet är något 

som kan diskuteras i detta fall, är det en negativ nyhet eller en positiv? Det kan vara avgöran-

de för att locka journalisternas intresse. Nyheten är ju negativ i den bemärkelsen att virus fort-

farande produceras trots medicinering och att resistens kan uppstå, men man vill poängtera 

upptäckten som viktig för framtiden och fortsatt utveckling av behandlingen. Alltså väljer 

man att göra en nyhet positiv i den bemärkelsen att den har ett resultat men den negativa be-

toningen skulle samtidigt kunna vara ett försök att äska anslag för fortsatt forskning. Faktum 

är ju också att behandlingen med bromsmediciner är framgångsrik och att det då givetvis inte 

bara är negativt att fortsatt forskning behövs. Behandlingens goda effekt ger forskargruppen 

kredibilitet hos media och deras publik. Framgången har goda förutsättningar att bli en nyhet 

då det journalisterna upplever relevans och tydlighet samtidigt som det behandlar en positiv 

nyhet om något som tidigare varit ”skrämmande”. Vetenskapens tro på sig själv innebär ju att 

de ser sig själva som de enda som kan lösa problemet med resistensen och att de kommer att 

göra det. Så anser jag att man m.h.a. Becks bild av medicinen kan tolka informationen i 

pressmeddelandet, som i sin form blir ett sätt för vetenskapen att informera om sin egen bety-

delse för samhället.  

Svensk hiv-vaccinmodell med i främsta ledet, pressmeddelandet visar på behovet från KI:s 

sida att kommunicera att man är världsledande inom forskningen49. En klar positiv bild av 

verksamheten förmedlas på ett rakt sätt utan att kunna misstolkas eller ifrågasättas. I detta fall 

handlar det om belöning snarare än publicerande av resultat som i sig visar att man är fram-

gångsrika. Själva studien av vaccinet utlämnas, förmodligen eftersom den inte anses vara in-

tressant för journalisterna. Tydligheten av en positiv nyhet är lättare att förmedla genom att 

redogöra för något som journalister men även allmänheten förstår och kan ta till sig. Ur ett 
                                                 

48 Bredberg-Rådén Ulla, Sjukdomsprocessen fortsätter under hiv-behandlig, (Solna: Karolinska institutet, 2001-
09-03) 

49 Bredberg-Rådén Ulla, Svensk hiv-vaccinmodell med i främsta ledet, (Solna: Karolinska institutet, 2002-05-06) 
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perspektiv på relationen mellan vetenskap och media tillgodogör pressmeddelandet bilden av 

geniet, mystifieringen och elitiseringen av framgångsrika forskare. För journalisterna ger det 

en tacksam bild, de behöver inte redogöra för komplicerade ytproteiner och receptorer hos 

viruset utan kan koncentrera sig på personen i enlighet med Gregory och Millers koncept. 

Även om situationen kan kännas gammaldags och för personaliserad så tjänar förmodligen 

båda sidor i relationen på innehållet i publiceringen. Det kan tyda på att det skulle kunna vara 

en ogenomtänkt publicering men jag vill hävda motsatsen. Genom att visa vilka personer som 

står bakom forskningen får den ett ansikte vilket underlättar för journalisterna i deras arbete 

samtidigt som forskarna tjänar på det. Genom att skapa ett ansikte utåt kan forskningen få 

större genomslag hos allmänheten och ökad förståelse för sin verksamhet.  

Långsiktig planering krävs vid hivbehandling om Lars E. Erikssons avhandling ”HIV the-

rapies – from health-related quality to DNA levels”, en publicering som vid anblicken ser grå 

ut trots ett intressant ämne50. Det är givetvis svårt att nå igenom med ett pressmeddelande 

som inte har någon dramatisk laddning utan berör den långsiktiga livskvalitén under behand-

ling för HIV. En presentation av en ny medicin eller ett nytt vaccin skulle ju passa journalis-

terna väl och uppfylla deras krav på tröskelvärde, relevans och inte minst tillförlitligheten. Att 

skicka ut ett pressmeddelande om livskvalitén under behandlingen kanske får journalisterna 

att tvivla på om ämnet kvalificerar sig in som en nyhet i just deras medium. Journalisterna 

lever kanske kvar i sin bild av HIV från 1980-talet och kan då få svårt att relatera livskvalité 

till en sjukdom som garanterat innebar döden. De kanske inte heller känner relevans för äm-

nen i sin tävlingsinriktade jakt på snabba och dramatiska nyheter. Det är av dessa skäll som 

nyheten publiceras som ett pressmeddelande som går igenom en pressekreterare. Pressekrete-

rarens uppgift är ju spridningen att nå ut och igenom journalisternas filter. De gör sin uppgift 

att försöka nå fram men sen vilket genomslag det får är en annan fråga men utan ett pressut-

skick hade få fått kännedom om avhandlingen. För media och dess publik är förmodligen frå-

gan om mediciners positiva verkningar viktigare än dess biverkningar. Bilden av sjukdomen 

som obotbar passar dem, om de då överhuvudtaget ska rapportera om sjukdomen kan eventu-

ella biverkningar framstå som just en bisak i sammanhanget för journalisterna. Men den bild 

som forskarna vill förmedla om livskvalitén vikt för patienterna blir svår att passa in i journa-

listernas förkärlek för dramatiska nyheter. Samtidigt går det fråga sig om en nyhet av detta 

slag går att hantera, men innehållets genomslag kommer med största sannolikhet att bero på 

                                                 
50 Bredberg-Rådén Ulla, Långsiktig planering krävs vid hivbehandling, (Solna: Karolinska institutet, 2003-05-
26) 
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vilken mognad frågorna runt HIV/AIDS har hos presskåren. 

Nyhetsbrevet Hivspridningen från mor till barn är avstannad i Sverige berör en avhandling 

om spridning av HIV/AIDS mellan mor och barn vid förlossningen51. Positiva nyheter om 

minskade risker att överföra smittan, den ger en positiv bild av medicinen hos allmänheten att 

deras arbete är relevant för allmänheten. Denna nyhet har bra förutsättningar att nå fram till 

sitt mål, den är helt klart kapabel att nå över tröskelvärdet hos journalisten. Att beröra ett om-

råde där barn är inblandade är säkert ett effektivt sätt att tränga igenom bruset vilket jag också 

nämnt tidigare, så det får sägas vara medvetet att trycka på den aspekten även om det är svårt 

att undvika när det är själva kärnan i avhandlingen. Den uppfyller fler krav som tillförlitlighet, 

relevans, länkning och personalisering. Forskarens namn är viktigt att länka till nyheten, det 

är något som både media och forskarna själva kommer att dra nytta av. 

Ett enligt mig sämre exempel på hur man misslyckas locka till sig intresse från media är att 

presentera informationen som i Dåligt samarbete mellan immunceller vid hiv52. Innehållet 

behandlar att det är fortfarande oklart varför kroppen inte kan bekämpa en hiv-infektion på ett 

effektivt sätt. Presentationen är väldigt teknisk och ger intrycket om att den riktar sig mot 

människor som är väl insatta i ämnet. Rubriken kanske kan få någon journalist att hugga men 

när de läst pressmeddelandet är frågan om de känner någon relevans eller finner det tillräck-

ligt viktigt för sina läsare för att nå tröskelvärdet i kamp med andra nyheter. Informationen 

har heller ingen tydlig länkning till varför innehållet skulle vara viktigt för att motivera jour-

nalisterna deras arbete med artikeln. En bevisvägning i detta fall skulle jag finna näst intill 

omöjlig för en journalist, de har knappast någon kunskap för att bedöma eller värdera tillför-

litligheten eller kunna jämföra med likartad forskning. En insatt läkare skulle däremot inneha 

kompetensen att kunna bedöma innehållet i pressmeddelandet. Kanske bedömer man vid pub-

liceringen att resultatet i sig ska vara så banbrytande att det ska få genomslag eller så faller 

man offer för sina egna normer och sin egen självbild. Resultatet i sig kan säkert vara av stor 

betydelse men man misslyckas med att ge en enkel bild av sitt resultat. Det är T-celler hit och 

dit, animationer skulle verkligen underlätta i fall av denna art. Även om ord är ett medium 

som alla kan tolka innebär det inte att alla har möjligheten att tolka rätt. De egna normerna om 

vad som är relevant spelar dem själva ett spratt, det är inte ovanligt att när man verkar inom 

sin egen bubbla så förlorar man förmågan att förstå världen utanför och vad de vill ha. Man 

blir så upptagen med allt ryggdunkande inom gruppen att man inte är uppmärksam på sin ytt-

                                                 
51 Bossi Sabina, Hivspridningen från mor till barn är avstannad i Sverige – Karolinska institutets  nyhetsbrev, 

(Solna: Karolinska institutet, 2004-10-05) 
52 Dåligt samarbete mellan immunceller vid hiv, (Solna: Karolinska institutet, 2004-01-05) 
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re omgivning Något som kan förklaras av Becks resonemang med att man inom medicinen 

ansvarar för sin egen rekrytering och på så vis väljer att rekrytera en homogen grupp som 

växer in i kulturen om medicinens oberoende. 

Elitiseringen är tydlig i Unika resultat i svensk studie av hivvaccin som avhandlar nyheten 

genom att poängtera att man tillhör världseliten och på så sätt hoppas kunna tränga igenom 

med sin nyhet53. Man vill även visa att man är framgångsrika inom forskningen och att man 

arbetar för en god sak. På så vis blir man den ”good guy” som journalisterna har en förkärlek 

att vilja skildra enligt Dunwoody54. Genom att visa på de positiva effekter som man fått i sina 

kliniska prövningar kan man också rättfärdiga att man gör kliniska tester på fullt friska indivi-

der. Den kliniska utvecklingen och kopplingen mellan forskning och tillämpning är ju något 

som Beck finner specifikt för medicinen men genom framgången kan forskarna tysta de som 

tvekar inför etiska aspekter med kliniska tester på friska individer. 

Europeisk satsning på HIV-prevention ger en bild av forskarna som hjältar något som pas-

sar medias rapportering som hand i handsken enligt Gergory och Millers modell om vad hur 

media värderar nyheter55. Genom att betona att det rör sig om ”flera ledande forskare från 

Karolinska institutet ingår i nätverket…”, samt betonar att det är ett internationellt projekt får 

man till en positiv bilda av KI som en forskningsinstitution av världsklass. Något som är vik-

tigt för att nå igenom medias filter om vad som blir nyheter, man skapar en elitisering av sina 

forskare. Vi lever numera i en värld av hög internationalisering vilket gör att länkningen till 

att det rör sig om en framgång i internationell konkurrens gör att journalisterna kan relatera 

till det allt mera internationella samhället. På så vis skulle de kunna ta framgången som ett 

bevis på att landet Sverige står sig väl i konkurrensen med andra länder och framgång är nå-

got som alla suktar efter. Journalisters kultur gör att de gärna skriver om antingen katastrofer 

eller succéer, det är det som lever upp till kraven för att bli en nyhet. 

Nya rön om antikroppar visar vägen till framtida hivvaccin, en svensk fas-1 vaccinstudie 

har visat på goda resultat då över 90 av försökspersonerna utvecklat antikroppar mot viruset.56 

En mycket positiv nyhet då professor Eric Sandström kommenterar med att resultatet inte har 

någon tidigare motsvarighet. Det kanske inte automatiskt kommer att uppfylla kriterierna för 

                                                 

53 Bredberg Ulla, Unika resultat i svensk studie av hivvaccin, (Solna: Karolinska institutet, 2006-08-30) Internet 
54 Ekström, s. 330 
55 Andersson Gunilla, Europeisk satsning på HIV-prevention, (Solna: Karolinska institutet, 2006-11-29) 

56 Manzoor Amina, Nya rön om antikroppar visar vägen till framtida hivvaccin, (Solna: Karolinska institutet, 
2006-12-01) Internet  
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journalisternas nyhetsskapande, dock är det ju viktigt att nå igenom med positiva resultat för 

att visa att man bedriver en framgångsrik verksamhet. En nyhet av detta slag uppfyller ju all-

tid kravet på tillförlitlighet men förmodligen även relevans då ett vaccin mot HIV med stor 

sannolikhet är av intresse hos allmänheten. Intresset kommer förmodligen främst vara att ett 

vaccin är nära men knappast hur och varför. Därför kan det nog vara ett bra val att personali-

sera nyheten genom att hänvisa till en av de ledande forskarna. Framgången stärker forskarna 

och ger dem en möjlighet att visa hur duktiga de är på att rädda mänskligheten från den mo-

derna farsoten AIDS. De nämner att det rör sig om en fas-1 studie vilket kan var både positivt 

och negativt att nämna. En fas-1 studie är ett mycket tidigt stadium i tester av ett nytt läkeme-

del vilket innebär att det fortfarande återstår många hinder på vägen innan ett vaccin kan nå 

marknaden. Å andra sidan så visar man att man menar allvar med sin forskning när man nått 

stadiet för lyckade fas-1 tester, ett par steg mot en tillämpning av grundforskningen vilket 

innebär framgång. 

Pressmeddelandet om Erik Rollmans avhandling ”Concepts in DNA immunization overco-

ming viral and enhancing plasmid immunogenicity”, om svårigheterna med att skapa ett ef-

fektivt vaccin för HIV är för mig ett gott exempel på hur man kan presentera något som är 

tämligen grått men ändå lyckas presentera innehållet på ett bra sätt.57 Man förklarar inte bara 

innehållet på ett pedagogiskt vis där för- och nackdelar, problem och möjligheter om utveck-

ling av vaccin presenteras. Nivån på språket gör att texten är lätt att förstå även för någon som 

inte har speciellt mycket erfarenhet av biologi eller medicin. Även en journalist som inte är 

vetenskapsjournalist skulle säkert kunna tillgodogöra sig innehållet. Rubriken ’20 år med HIV 

– och fortfarande inget vaccin’ ger en länkning till historien och utvecklingen på 1980-talet 

vilket kan få många journalister att relatera till nyheten och sätta in den i ett större samman-

hang. Många journalister har själv upplevt 1980-talets HIV-kris dels i syn yrkesroll men även 

som privatperson, följden blir att de kan känna stor relevans för att behandla utvecklingen 

sedan dess, vad har hänt sedan krisen? Genom kopplingen till historien uppfylls många av 

Gregory och Millers kriterier, inte bara länkningen utan även relevans och tillförlitlighet. Det 

som kanske kan ifrågasättas är tröskelkriteriet och entydigheten, är det en positiv eller negativ 

nyhet och når den upp till tröskeln för att bli en nyhet just den dagen eller den veckan? 

 

                                                 
57 Bredberg-Rådén Ulla, 20 år med hiv – och fortfarande inget vaccin, (Solna: Karolinska institutet, 
 2004-05-27) 
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Promotioner, belöningar och andra ej direkt sjukdomsberörande 
De pressmeddelanden som inte direkt berörde HIV/AIDS-forskning vid KI men ändå indirekt 

under perioden för urvalet var det två som berörde promoveringar av hedersdoktorer och yt-

terligare två stycken där djurförsök berördes samt världskonferensen om HIV och AIDS. 1998 

års hedersdoktorer vid Karolinska Institutets medicinska fakultet - den kände AIDS-forskaren 

Robert C Gallo är en av dem som utnämns till hedersdoktorer vid KI. Ytterligare forskare och 

andra personer som haft stor betydelse för KI:s forskning berördes i samma pressmeddelande, 

dock hade ingen av dem någon direkt koppling till HIV/aids-forskning.58 Hans betydelse för 

forskningen vid KI beskrivs genom det samarbete som funnits, bl.a. har KI fått tillgång till 

HIV isolat genom Gallo. 

Hedersdoktorer år 2003 vid Karolinska Institutet – Fred Mhalu, professor vid Muhimbli 

University College of Health Sciences, Dar el Salaam, Tanzania59. Mhalu tillhör också en av 

auktoriteterna inom området vilket gör en utnämning av honom naturlig och passar in i en 

strategi för PR. Han beskrivs som en stark representant för arbetet i Tanzania med att bekäm-

pa deras HIV-epidemi. Att visa sitt samröre med andra framgångsrika personer och institutio-

ner kan man påvisa sin egen status vilket kan vara viktigt i sin relation till media. Att utnämna 

hedersdoktorer är ett sätt för forskningsinstitutioner att belöna varandra och bygga goda rela-

tioner likt hur kungliga äktenskap varit ett sätt att bygga diplomatiska relationer mellan län-

der. Men utnämningarna är inte bara betydelsefulla för relationer mellan institutioner, de för-

medlar också något till sin omgivning om framgång. Framgången i sig kan vara diffus och 

okonkret men genom utnämningarna kan institutionerna visa på de framgångar man har som 

uttrycks av ett utökat nätverk. Det diffusa skulle vara svårt för journalisterna att kunna rappor-

tera och kommunicera, kanske t.o.m. ointressant att göra nyheter av, nyheten skulle ha svårt 

att klara kriterierna som nyhet. Personaliseringen som i detta fall genomförs av KI gör det 

lättare för journalisterna att kunna knyta an och vilja publicera ämnet även om en utnämning 

kanske är helt ointressant för journalisternas publik. Belöningar är viktigt att framhäva för 

forskarna, det är det enklaste sättet att kvantitativt visa hur framgångsrik man är inom sin 

forskning. Det visar framgång och status, att promovera en hedersdoktor blir ett sätt att föräd-

la sitt nätverk vilket leder till ytterligare status. Ett utökat nätverk är fördelaktigt att visa jour-

nalisterna och lättare för dem att ta till sig. Att presentera en promotion av en känd person är 

lättare att nå ut till allmänheten med än att berätta om någon komplexforskning som förvisso 
                                                 
58 Dock Ann-Marie, 1998 års hedersdoktorander vid Karolinska Institutets medicinska fakultet, (Solna: 

Karolinska institutet, 1998-03-16) 
59 Bredberg-Rådén Ulla, Hedersdoktorer år 2003 vid Karolinska Institutet, (Solna: Karolinska  institutet, 

2003-03-10) 
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är framgångsrik. 

Med anledning av olika händelser under hösten 1998 där djurrättsorganisationer utsatt 

verksamheten för attacker och hotat med nätattacker väljer man att bjuda in pressen för att 

informera om verksamheten som berör djurförsök. Deltagare är rektorn för KI, generaldirek-

tören för SMI, chefsveterinären vid SMI samt IT-chefen för KI. Deras uppgift vid presskonfe-

rensen är att beskriva varför det är nödvändigt med djurförsök för att bedriva biomedicinsk 

forskning. Bl.a. beskrivs vikten med att kunna bedriva djurförsök för AIDS forskning men 

även folksjukdomar som cancer och hjärt/kärlsjukdomar.60 Innehållet om en presskonferens 

tyder på en stor vilja till öppenhet hos KI och SMI. Istället för att lägga locket på och ignorera 

problemen så väljer man att konfrontera dem istället genom att genomlysa sin verksamhet. 

Inbjudan i sig skapar kanske inga rubriker men den kommande presskonferensen kan mycket 

väl komma att göra det. Just utlysandet av en presskonferens och närvaro av ansvariga chefer 

visar på den vikt som KI och SMI lägger vid frågan. Just chefernas närvaro borde trigga jour-

nalisternas vilja att närvara, de kan personalisera frågan samtidigt som en chef har en auktori-

tet som kan påverka den enskilde journalistens syn på tillförlitligheten. Auktoriteten borde 

belysa frågans vikt och visa att man menar allvar i frågan samt att man far med sanningen i 

frågan. Djurrättsfrågor är något som ofta återkommer i den allmänna debatten så det finns en 

kontinuitet i frågan hos journalisterna. Djurförsök är förmodligen en fråga som många journa-

lister själva har en åsikt om vilket kan påverka deras intresse för presskonferensen. Området 

djurförsök berör också ett riskområde för forskarna, det är inte bara sjukdomar som innebär 

risker utan även risker som verksamheten utsätts för samt risken att uppfattas fel. I detta fall 

så innebär deras öppenhet ett proaktivt förhållningssätt, vilket visar att de är väl medvetna om 

de risker som finns inbyggda i verksamheten. Transparensens visar hur viktigt det är att kunna 

motivera den verksamhet de bedriver, att djurförsök är något nödvändigt för att kunna bedriva 

verksamheten.  

Europa långt efter USA i kampen mot HIV/AIDS – beskriver skillnaden mellan forskningen 

som bedrivs i de olika världsdelarna. Man beskriver att Europa satsar betydligt mindre resur-

ser på forskningen men är nästan lika framgångsrika som amerikanerna.61 Först förstår jag 

inte riktigt vad de vill få fram, men efter att läst det flera gånger framstår pressmeddelandet 

som om de vill ge lång näsa åt sina amerikanska konkurrenter och belysa sin egen förträfflig-

het. Man vill hjälpa till med aspekterna elitisering och mystifiering. Genom att ta upp frågan 

                                                 
60 Svenningsson Annakarin, Pressinbjudan, (Solna: Karolinska institutet, 1999-01-13) 
61 Bossi Sabina & Bredberg-Rådén Ulla, Europa långt efter USA i kampen mot HIV/AIDS, (Solna:  Karolinska 

institutet, 2004-07-06) 
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om kvalité framstår de själva som tillhörande världseliten samtidigt som man kan ana en ton 

om önskan om ökade anslag. Man beskriver sin närvaro vid världskonferensen om HIV och 

AIDS i Thailand som betydelsefull där en representant för KI även representerar EU. 

 

 

Hur medveten är informationskontrollen på KI och 
SMI?  
 

Mediakontakterna vid KI och SMI sker genomarbetat och medvetet är intrycket jag fick vid 

min kontakt med dem. Strategin är agera istället för att reagera, man avser också att vara tyd-

liga i sina mediekontakter. Framförallt kände jag en tydlighet i att det var myndigheten och 

institutionen som tyckte eller informerade inte forskaren som individ. När jag intervjuade 

Rigmor Torstensson utvecklades intervjun till att snarast beröra institutens mediepolicy än 

hennes egna åsikter och erfarenheter om vetenskap och media i egenskap av forskare. Samti-

digt fick jag en bra bild hur de arbetar med mediefrågor på SMI och KI. Mitt uppsåt var vis-

serligen att klarlägga både individuella och den kollektiva synen på hur man informerar media 

inom forskningsorganet men det kändes ändå som det gav något substantiellt i och med deras 

tydliga agerande. 

Det kanske kan ses som en svaghet i undersökningen att intervjun färgades av hennes roll 

som chef, men samtidigt så är frågan om jag förväntade mig att höra en massa personliga 

åsikter från en person som sitter i en ledande befattning. Intervjun i sig blir ett mått på hur 

deras strategi fungerar. Var inte frågan om relationer till externa aktörer prioriterad hade inte 

en avdelningschef ställt upp för min intervju utan prioriterat andra uppgifter. I intervjun fram-

kommer det också att man på SMI har en bestämd policy rådande vilka som får uttala sig i 

media. Detta för att det inte skall bli rörigt och otydligt. Man anser det viktigt att rätt personer 

uttalar sig då SMI är en myndighet och har ett större samhällsansvar än t.ex. ett vanligt uni-

versitet. Just fallet i min intervju med Torstensson som en ledande person visar deras strategi 

att ett fåtal personer skall arbeta aktivt i medieutbyte. Detta blir ett sätt att dels ha kontroll på 

vad man förmedlar samt att man säkerställer kompetensen för att informera genom att det är 

erfarna personer som svarar för kommunikationen. Ju fler personer som skulle vara inblanda-

de i arbetet att kommunicera skulle kunna leda till ett rörigt och icke samordnat arbete med att 

informera media och allmänhet. Det skulle utvecklas till att den ena armen inte vet var den 
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andra gör vilket skulle innebära ett oerhört dåligt ledarskap hos organisationen, ju fler kokar 

desto sämre soppa skulle förmodligen bli fallet. 

På KI och SMI finns ett stöd till forskarna i deras kontakter med media i form av en infor-

mationsavdelning. Forskarna medietränas av informationsavdelningen inför framträdanden i 

TV och inför intervjuer. Förhållandet mellan forskarna och informationsavdelningen är ömse-

sidigt beroende, informationsavdelningen behöver information att publicera för att synliggöra 

KI och  SMI och forskarna behöver stöd inför media kontakter.62 Intressant att få en inblick i 

hur de ser på pressekreterarnas roll bland forskarna. I min sekundärlitteratur har oftast relatio-

nen handlat om media och pressekreterare och dess beroende av varandra och forskarnas be-

roende av pressekreterare. Nu belyses frågan även med vilka beroenden som informationsav-

delningen har, självklart måste även den rättfärdiga sin egen existens. För att vara ett stöd som 

inger förtroende måste de visa på tidigare framgång vilket de kan göra med ett kontinuerligt 

arbete där de hela tiden arbetar aktivt för att koppla samman media och forskarna genom att 

t.ex. publicera pressmeddelanden. 

Publiceringar på KI sker nästan uteslutande i facktidskrifter, helt enligt Ingelfingerprinci-

pen, dock kan informationen även ibland förekomma i vanlig media vid dessa publiceringar. 

Exempel på det kan vara kommentarer av forskaren rörande sin forskning eller bara presenta-

tion för allmänheten. Genom att vara finnas tillhands för journalisterna för frågor och kom-

mentarer ger man journalisterna ett stöd i deras tolkande och värderande av nyheten. Det kan 

ge journalisterna möjlighet till att väga och värdera sina intryck av informationen och ställa 

frågor om saker de undrar över och ger dem möjlighet att ställa kritiska frågor. Genom närva-

ron kan forskarna hjälpa till med att rätta ut sådant som journalisterna kan finna oklart, t.ex. 

vid tillfällen då journalisterna känner sig osäker inför entydighet och negativitet, vad betyder 

forskningsresultatet? 

Media är vanligt förekommande vid konferenser vilket gör att de undviker att publicera 

känslig information som publiceras senare63. Torstensson anser det viktigt att behålla initiati-

vet mot media för att ha kontroll på situationen och se till att alla berörda får rätt information. 

Hon ger hanterandet av SARS och fågelinfluensan då myndigheten varit framgångsrik i in-

formationsarbetet och legat före flera andra myndigheter i arbetet. Transparens är viktigt spe-

ciellt som myndighet.64 Publiceringar sker i grundliga artiklar där hela arbetet beskrivs i en 
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och samma artikel även om det kan finnas flera spår i samma data redovisas de bara en gång. 

En spegling av vad Nelkin beskriver i situationen med att publicera resultat innan resultatet är 

klart. Det finns alltid en risk med att publicera information som är ofärdig eller som utportio-

neras i mindre omgångar. 

Det starka samarbetet i branschen motverkar en osund konkurrens som kan få forskare att 

stjäla information av varandra eller tvingas att publicera ofärdiga undersökningar. Dessutom 

är forskningen så pass kostsam vilket gör att ingen upprepar samma sak som någon annan 

redan gör.65 Ett resonemang som får mig att tro att de har ett förhållningssätt där det inte är 

hos de konkurrerande forskarna som det kliar i fingrarna till att ta del av ofärdig information 

utan snarare hos journalistkåren. När man väl släppt ifrån sig informationen har man längre 

ingen kontroll över den, utan kontrollen av den ligger nu hos media och det är upp till dem 

hur de går vidare med den. Samtidigt är det ju samma misstro som gör att man tvingas till 

kontroll av informationen och i förlängningen en strategi för mediefrågor. En misstro behöver 

således inte vara osund utan får snarare positiva och konstruktiva följder för forskarna. 

Torstensson ger ett exempel i intervjun att det inte alltid som de lyckas agera enligt deras 

strategi. Vid offentliggörandet av makarna Gates donation sommaren 2006, till framstående 

HIV/AIDS-forskare världen över, beskriver hon hur hon överrumplades av beskedet då hon 

blev en av 165 forskare som får dela på 287 miljoner dollar. Just belöningar är kanske svåra 

att förutse men borde heller inte orsaka några större problem för forskarna eftersom publicite-

ten vid dessa situationer allt som oftast är av positiv art. Mycket riktigt var Torstenssons åsikt 

om situationen att de klarade den bra men jag har svårt att se svårigheten i den, att kommente-

ra att man får ta del av stora summor pengar till sin forskning måste till övervägande del vara 

positivt. Det handlar kanske mest om att inte framstå som alltför självgod för att på så vis ge 

ett osympatiskt intryck bland media och allmänhet. Ett fenomen som mest skulle vara ett spe-

cifikt problem i Sverige med vår jantelag, där man inte får förhäva sig. Hos journalistkåren 

måste nyheten varit bingo, en positiv nyhet som inte kräver någon djupare kunskap om sjuk-

domen samtidigt som den uppfyller krav som elitisering och Good-guy perspektivet. Det finns 

en aspekt av frekvens och igenkänning då donationen kommer från Bill Gates som grundade 

Microsoft samtidigt som media älskar att beskriva hans arbete för välgörenhet. Svårigheten 

för forskarna i den här situationen skulle vara att det kan bli för mycket fokus på Gates istället 

för på KI och SMI:s verksamhet. Så visst föreligger det ett behov av strategi i detta fall men 

konsekvensen av att inte följa sin strategi blir förmodligen inte lika negativa som frånvaro av 
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strategi skulle gjort vid en situation med t.ex. försöksdjur och djurskydd. 

Torstensson ser inget beroende av svensk media med tanke på att de verkar på en interna-

tionell arena66. Det gör att publiceringarna likt tidigare nämnt sker i de stora utländska fack-

tidskrifter vilka svensk media sedan får citera. Finns intresse hos media sker kontakter genom 

pressekreterare som hjälper forskarna att kommunicera. Att publicera i facktidskrifter för att 

sedan låta intresserade journalister kontakta dem är inte en aktiv strategi. Det kräver att jour-

nalisterna läser facktidskrifterna och får förståelse för om innehållet är intressant så att de kan 

gå vidare med det och ta kontakt med forskarna. Publicering i tidskrift ger journalisterna till-

förlitlig information men en svårtillgänglig sådan. Är det sedan ett ämne som inte förekom-

mer med kontinuitet blir det ännu svårare att ta sig fram till media. Ämnen som förekommer i 

facktidskrifter och deras relevans blir något som lämnas över helt till journalisterna att bedö-

ma. Vid ett pressmeddelande kan journalisterna stödja sig på att de bemödar sig med att 

skicka ut ett pressmeddelande eller kalla till presskonferens, alltså måste det här vara något 

viktigt, något relevant. 

Torstensson menar att forskarens egenintresse ibland kan styra behovet av att synas t.ex. 

om forskaren även driver ett privat företag så kan de ha en förkärlek till att synas för att främ-

ja sitt företag. Hon anser inte att de är något problem för de på SMI då det inte finns ekono-

miska incitament till att synas där, man får den uppmärksamhet man förtjänar och hon anser 

vidare att det inte förekommer någon i hennes närhet som missbrukar media. Svaret är tämli-

gen medietränat, som chef på en myndighet passar det knappast att hänga ut forskarkollegor 

som ”mediekåta”. Ett svar som avslöjar ligger heller inte i hennes egenintresse, som chef vill 

man ge bilden av ett väl fungerande arbetslag utan primadonnor med narcissistiska drag. Ve-

tenskapen står utanför de yttre ideal om ära och berömmelse just på KI och SMI vilket känns 

föga troligt men stämmer överens med Becks bild om medicinen som fri från samhället och 

dess värderingar utan styrs av sina egna ideal. Men istället styrs de av sitt inre belöningssy-

stem med belöningar i form av karriär och stigande i den inre hierarkin. 

På KI och SMI upplever man själva relationen till media som god utan några större friktio-

ner. Det man dock känner sig utelämnade inför ibland är rubriksättare inom tryckta media där 

de ibland tenderar till att modifiera forskarnas budskap. Det finns exempel då artikeln i sig 

beskrivit saker på ett korrekt sätt men att rubriken skrivits med laddade ord som lätt kan 

misstolkas.67 Deras åsikt om förfarandet är lätt att förstå och handlar om en otrygghet som de 

känner när de inte längre har kontroll över situationen. Oftast har de nära kontakt och stort 
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utbyte med den journalist som skriver artikeln och kan ibland få läsa artikeln innan den publi-

ceras för att godkänna. Forskaren och journalisten kanske även har en nära relation rent yr-

kesmässigt vilket gör att journalisten måste skriva rätt för att säkra den fortsatta relationen till 

forskaren. När rubriksättaren träder in har den ingen nära relation till den som intervjuats eller 

delgivit sin information. Rubriksättaren blir då friare från återkopplingen till sin fortsatta rela-

tion till forskaren och är mest intresserad av att skriva en rubrik som säljer tidningar. På så 

viss stämmer kanske inte alltid rubrikerna överens med den bild som forskarna vill ge. 

Det finns sammanhang då Torstensson anser att det finns undantag för att delge informa-

tion även om den inte är helt färdig eller att det finns luckor i den. Torstensson menar att det 

är bättre att vara öppen än att dölja information. Det kan vara problematiskt och bemöta oro 

bland allmänheten men det bästa vapnet är öppenhet, hon menar att dold information skyddar 

ingen. Det viktigt att ge stöd med information även om det kan finnas luckor i information 

och så, bättre att vara öppna än att dölja info, dold info skyddar ingen. Det kan vara problema-

tiskt och besvärligt att bemöta oro men det bästa vapnet är information. 

 

Sammanfattning och slutsatser 
 

Sammanfattningsvis vill jag säga att KI och SMI idag har en mycket medveten och genomar-

betat strategi för mediekontakter. Eftersom jag valt att endast undersöka hur dagens situation 

ser ut är det inte aktuellt att dra några djupare slutsatser hur mediestrategin förändrats till idag 

jämfört med hur situationen såg ut på 1980-talet. En jämförelse skulle kunna vara ett intres-

sant spår att följa i ytterligare forskning. Jag hade förväntat mig en betydligt brokigare och 

ostrukturerad mediehantering än vad jag tagit del av. I takt med att primär- och sekundärmate-

rial har mognat fram tillsammans så har bilden av mediehanteringen blivit tydligare och fram-

stått som genomarbetad. Samtidigt så svarar det ju bra mot de delar av sekundärmaterial som 

hanterar själva användandet av media så som artikeln i Ekströms antologi, Nelkin samt Gre-

gory och Miller om relationen mellan forskare och media. Ett tydligt uttryck för den klara 

strategin är den stora organisationen av pressekreterare. Deras uppgift är att utgöra ett stöd i 

arbetet med media likt de har vaktmästare och ingenjörer som stödjer dem med tekniskt un-

derhåll på kliniken eller laboratoriet. 

Metoden att använda sig av pressutskick talar delvis mot Becks teori om den medicinska 

vetenskapens normer om sin egen suveränitet. I en grupp där man har monopol på forskning, 
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tillämpning och utbildning tycker jag att det inte borde finnas något större behov av att infor-

mera världen utanför gruppen. Samtidigt så förändras samhället och vi lever i en annan tid än 

den under mitten av 1980-talet då Beck lade fram sina teorier. Hans ambition var säkert inte 

att teorierna skulle användas vid forskning inom området media-vetenskap. Samtidigt lämnar 

monopolet stort utrymme till tolkning där paradoxen att mediainteraktion kan vara ett uttryck 

för distanseringen till utsidan av gruppen. Genom pressutskick kan man visa att vi håller på 

med något mycket viktigt som ingen utanför vår vetenskap kan ta in så därför behöver vi inte 

informera mer än vad som står i pressmeddelandet för det är ändå ingen som förstår. Alla 

pressmeddelanden kanske inte säger så värst mycket på egenhand, inte som material i den här 

uppsatsen. Det är istället förekomsten av dem som är intressant i det här sammanhanget. Sät-

tet att använda sig av pressmeddelanden visar på en strategi för hur deras förfaranden genom-

förs vid mediekontakter. Med Becks resonemang fick jag ett sätt att förstå hur självbilden kan 

påverka sitt sätt att förhålla sig till sin omgivning även om Beck trots allt är kontroversiell. 

Han uttrycker trots allt ganska starka åsikter som verkligen får ses som åsikter då det inte all-

tid är lätt att avgöra hur väl underbyggda hans åsikter är eller om de mest är åsikter präglade 

av hans svarta syn på naturvetenskapen. Det skulle verkligen vara ett intressant angreppssätt 

att använda i en undersökning, att djupare undersöka betydelsen av normer och självbild för 

gruppens och individens förmåga till att kommunicera inom medicinen. En intressant väg att 

applicera teorin om medicinens självständighet skulle kunna vara att undersöka den ständigt 

aktuella diskussionen om arbetstider och övertidsarbetande läkare i Sverige, vilka ofta tillåts 

arbeta övertid i en omfattning få andra yrkesgrupper i samhället skulle tillåtas beroende på att 

de själva har makten över kliniken. Den analytiska hjälp som Beck givit var kanske inte kon-

kret för resultatet men jag tycker ändå att den varit viktig för att förstå en eventuell ovilja eller 

brist på kompetens som funnits inom medicinen och deras sätt att strukturera sitt arbete med 

mediarelationer. 

Fokuseringen under arbetets gång har blivit hur forskarna dels ser på media och hur deras 

egna normer kan påverka deras sätt att använda sig av journalister för att sprida information. 

Jag kände vid intervjun att interaktionen var genomtänkt av Torstensson som jag intervjuade, 

hon hade bara genomtänkta svar på mina frågor. Hon gav en väldigt positiv bild av mediain-

teraktion, som en tillgång för dem. 

Förhållandet till risker och opinionsbildning sker med öppenhet men även med försiktig-

het. Torstensson beskrev att de dels hellre informerade trots kunskapsluckor istället för att låta 

allmänheten gå oinformerad. Samtidigt så beskrev hon problemet med känslig information, att 

de bara publicerar informationen en gång, när den är färdig ett lite motsatsförhållande men 
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samtidigt situationsanpassat. Givetvis är det förståligt att de arbetar situationsanpassat efter-

som ingen situation är den andra likt då ämnet behandlar forskning om sjukdomar där förut-

sättningarna hela tiden förändras och där det sker en explosionsartad utveckling av nya be-

handlingsmetoder över tiden. Exempel på öppenhet vid riskhantering är publicerandet av in-

formation om smittoöverföring mellan mor och barn. Genom att vara öppen och berätta vad 

man vet kan man förhindra att t.ex. fördomar mot HIV-positiva blivande mödrar föds och 

frodas, en viktig del av informationshanteringen vid risksituationer.  

Sättet att behandla risksituationer inom media ger också en bild av hur de grundläggande 

principerna för informationsarbetet hos journalisterna. Torstensson belyste visserligen att det 

gäller att vara öppen men att samtidigt publicera i rätt media. Det hänger uppenbart ihop med 

vad man vill nå ut med, en vetenskaplig artikel har en tydlig publik liksom en artikel man vill 

ha publicerat i dagspressen. En artikel om risker kopplade till sjukdomen har ett tydligt all-

mänintresse och bör således publiceras i dagspressen istället för t.ex. Nature där informatio-

nen kommer en betydlig mindre grupp tillgodo som dessutom förmodligen redan är insatta 

och informerade om situationen. Att endast publicera färdigt arbete har också med tydlighet 

att göra, vad gör du om du informerat om resultat på vägen som blir motbevisade i finalen? 

Att använda sig av ett bakåtvänt resonemang, att se om forskarna anpassat sitt angreppssätt 

att informera, genom att se hur väl anpassade de är till de kriterier som media arbetar utifrån 

har fungerat bra tycker jag. Det var svårt att hitta sekundärmaterial som kändes relevant i mitt 

arbete men det var det avsnittet av teorin som jag tycker jag hade störst nytta av i min analys. 

Det var inte klart och tydlig att de anpassat utformningen efter kriterierna men genom press-

meddelandenas tillkomst vill man visa på den unika information man innehar med allt vad det 

innebär i ett försök att attrahera media. 

Tiderna har förändrats, idag finns tydliga krav på medieinteraktion. De måste delta trots att 

de kanske inte vill för att trygga sin egna karriärs fortlevnad och finansiering av sin grupps 

forskning. Jag tror utan att veta hur väl utvecklad strategi de hade under 1980-talet att fors-

karna hade agerat mer aktivt om händelserna med utbrottet av HIV/AIDS inträffat idag. Fors-

karna hade gjort sitt bästa men självklar vet man aldrig hur irrationellt media och allmänheten 

hade agerat. Även om du gör allt som står i din makt behöver inte utfallet bli positivt, inte när 

du är verksam inom ett område där människors handlande har stor betydelse för utvecklingen. 

Om inte annat så kan vi idag se hur SMI agerar vid senaste utbrottet av svininfluensa där man 

eftersträvar att vara tydliga med sin information. Allt för att göra det lättare för sig själva så-

väl som för journalister och allmänhet i informationsarbetet för att förhindra förvirring för 

inblandade parter. 
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