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“Som at blande olie og vand ...” 
Om journalistisk formidling af forskning

Charlotte Wien, Judy Hermansen & Per Østergaard

Abstract
Det er en almindelig forestilling, at (al) forskning kan og bør formidles til et bredt publikum, 
og at både forskere og journalister kan have stor glæde af at samarbejde med hinanden om 
forskningsformidling. Formålet med denne artikel er at vise, at så simpelt er det ikke. Der 
er vægtige grunde til, at det gang på gang mislykkes, og at oplevelsen ofte er frustrerende 
for begge parter. I denne artikel vil vi efter en kort litteraturoversigt redegøre for et kvalita-
tivt eksperiment med forskningsformidling, som vi har foretaget på Syddansk Universitet. 
Eksperimentet gik ud på at bringe 10 forskellige forskere sammen med hver en journalist. 
Deres fælles opgave bestod i at formidle forskerens forskning. Det forsøg kom der en masse 
refleksion ‒ men ingen publicerbare forskningsformidlende journalistiske produkter ‒ ud af.
Keywords: forskningsformidling, nyhedskriterier, eksperiment, kvalitative interview, sam-
arbejdsrelationer, forskere

Introduktion
Med et budget på ca. 200 mio. danske kroner er ”Galathea 3” danmarkshistoriens hidtil 
største og dyreste eksperiment med forskningsformidling. Projektet gik ud på at lade 
et skib sejle jorden rundt med en række forskere om bord. Undervejs skulle forskerne 
indsamle og bearbejde data. Med på skibet var også et hold journalister, der skulle for-
midle forskernes arbejde til den brede befolkning. 

Projektet var inspireret af de to tidligere Galathea-ekspeditioner i hhv. 1845-47 
og 1950-52. Især Galathea 2 havde været en succes og opnåede meget stor folkelig 
opmærksomhed – så meget, at ca. 20.000 danskere var mødt op på Langelinje Kaj 
i København for at hilse skibet velkommen, da det vendte hjem den 29. juni 1952 
(Nielsen 2008).

Men på trods af et stort budget og stor velvilje fra både politikere, forskere og medier 
lykkedes det ikke for ”Galathea 3” at opnå nær den samme succes. Det blev klart, da 
skibet var nået ca. halvvejen rundt om jorden. Anledningen var, at journalisten Anders 
Lund Madsen – som selv havde været dybt involveret i planlægningen af ekspeditionen 
– fik trykt kronikken ”Den Sejlende Børnefødselsdag” i Jyllands-Posten (Madsen 2006). 
Her gav han en velskrevet, veloplagt og sønderlemmende kritik af ekspeditionen, hvor 
han bl.a. hævdede, at ekspeditionen var ved at ”forbløde på grund af idioti, inkompetence 
og alment pladder […]”, at ekspeditionens ledelse havde taget skridtet fra ”[…] den 
almene tøsedreng og helt ind i stupiditetens mørkeland” i forbindelse med udvælgelsen 
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af ekspeditionens forskningsprojekter, og at forskningsprojekterne ombord var ”[…] 
røvsyge og visionsløse […]”. 

I den debat, der fulgte, var både forskerne og journalisterne enige om, at ekspedi-
tionen ikke var nogen nævneværdig forskningsformidlingsmæssig succes, men der var 
stor uenighed om årsagerne dertil. Forskerne argumenterede for, at ”Galathea 3” var en 
forskningsekspedition, og at den derfor i højere grad burde have været tilrettelagt, så 
forskernes behov var blevet tilgodeset. Journalisterne argumenterede tilsvarende for, at 
togtet var en formidlingsekspedition, og at det derfor snarere burde have været tilret-
telagt sådan, så det var deres behov for gode billeder og ’gode historier’, der var blevet 
imødekommet. Det interessante i debatten var, at de to sæt af behov tilsyneladende 
udelukkede hinanden: Skulle man tilfredsstille forskerne, kunne man ikke tilfredsstille 
journalisterne og omvendt.

Desværre var der ingen om bord, der havde som forskningsprojekt at monitorere mødet 
mellem forskere og journalister, så helt præcist hvad der gik galt, hvorfor, hvornår og 
hvordan, ved vi ikke. Men efter nogen tid døde debatten ud, og der er næppe mange, der 
i dag skænker ”Galathea 3” ret mange tanker. Men det gør vi på Syddansk Universitet i 
den forskergruppe ved Institut for Marketing og Management, der forsker i forskningsfor-
midling. For ”Galathea 3” udgør et skoleeksempel på den forestilling, der hersker i store 
dele af befolkningen, blandt politikerne, mediefolk og forskerne selv, nemlig at såfremt 
man bringer en forsker og en journalist sammen, og begge parter er interesserede deri, så 
kan journalisten ved hjælp af den traditionelle journalistiske ”værktøjskasse”, som han 
har erhvervet gennem sin uddannelse og siden udviklet vedligeholdt, med sin erfaring 
som journalist hjælpe forskeren med at formidle hans forskning eller gøre det for ham. 

Forestillingen tager udgangspunkt i en antagelse om, at (al) forskning kan og bør 
formidles til et bredt publikum, at forskerne selv er ude af stand til det, at journalisterne 
har nogle særlige værktøjer, der gør, at de kan løfte formidlingsopgaven for forskeren, 
og at begge parter derfor – såfremt de er villige dertil – kan have stor glæde af at sam-
arbejde: Journalisterne får ”gode historier”, og forskerne får offentlig opmærksomhed, 
og gennem opmærksomheden skabes goodwill i befolkningen og hos politikerne. 

Formålet med denne artikel er at vise, at så simpelt er det ikke. 
Gennem artiklen vil vi vise, at den traditionelle journalistiske værktøjskasse passer så 

dårligt til formidling af forskning, at anvendelsen heraf kan virke hæmmende – snarere 
end fremmende – for formidlingen af forskning. 

Vi beskæftiger os i denne artikel ikke med mødet mellem specielt trænede videnskabs-
journalister og medievante forskere, men med mødet mellem almindelige generalistud-
dannede journalister og forskere med relativt beskeden medieerfaring. 

Det sker, at det lykkes at skabe forskningsformidling ved blot at bringe journalister 
og forskere i forbindelse med hinanden, men der er vægtige grunde til, at det gang på 
gang mislykkes, og at oplevelsen ofte er frustrerende for begge parter. 

Det vil vi vise på tre måder. Først vil vi kort præsentere en del af den centrale lit-
teratur på området og vise, hvordan litteraturen om forskningsformidling peger på, at 
selvom forskerne er mere synlige i medierne end nogensinde før, så er der gode grunde 
til at forvente, at samarbejdet mellem journalist og forsker om formidling af forskning 
ikke er let. I den forbindelse vil vi desuden kort præsentere resultaterne af en nyere 
kvantitativ undersøgelse af forskeres og journalisters samarbejde i forbindelse med den 
daglige nyhedsproduktion. 
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Herefter vil vi i redegøre for dataindsamlingsmetoden i forbindelse med et kvalitativt 
eksperiment med forskningsformidling, som vi har foretaget på Syddansk Universitet. 
Eksperimentet gik ud på at bringe 10 forskere sammen med hver en journalist. Deres 
fælles opgave bestod i at formidle forskerens forskning. Det forsøg kom der en masse re-
fleksion – men ingen publicerbare forskningsformidlende journalistiske produkter – ud af.1 

Det vigtige og vanskelige møde
Men inden vi kommer så vidt, vil vi først redegøre for, hvorfor vi mener, at det er vigtigt 
at undersøge, hvad der sker i samspillet mellem forskere og journalister, når målet med 
mødet er at formidle forskning. 

Mediernes dækning af forskningen og brugen af forskerne i mediedækningen har stor 
indflydelse på såvel befolkningens som politikernernes holdning til forskning (Peters 
et al. 2008). For eksempel førte intensiv mediedækning af forsøg med genmodificerede 
kartofler til en stærk folkelig modstand mod genmodificerede afgrøder og efterfølgende 
et europæisk moratorium mod fødevarer, der indeholder GMO (Randersom 2008), og 
på det seneste er den samme skepsis blevet udtrykt over for virkningerne af nanopar-
tikler på vores helbred (Mølgaard 2010). Befolkningens og politikernes holdninger 
til forskning er af stor betydning for forskerne, da det jo i sidste ende er borgerne og 
politikerne, der tager stilling til, hvilke forskningsområder den offentligt finansierede 
forskning skal dække. 

Men det økonomiske pres på medierne betyder, at det i stadigt stigende omfang er 
nyhedsjournalister og ikke specialiserede videnskabsjournalister, der får til opgave at 
dække forskningen (Nelkin 1999). Og det er problematisk, da det meste af den aktuelle 
forskning er for kompliceret for journalisterne selv at sætte sig ind i (Tanner 2004). Det 
øgede pres på medierne betyder også, at kildernes tilgængelighed bliver udslagsgivende 
for hvem, der får taletid, og det sker derfor i stadig stigende omfang, at lægfolk og me-
ningsdannere uden videnskabelig baggrund sætter dagsordenen i verserende debatter 
om forskning (Pedersen 2005). Dette har især været tydeligt under klimadebatten, hvor 
sådanne har haft næsten frie hænder (Ebdrup 2008; Scientists 2007). Et andet slående 
eksempel stammer fra England i 2002, hvor britiske medier skrev, at forskere nu var i 
stand til at klone mennesker. Medierne bragte nyheden ukritisk, hvilket fik forskerne på 
området til at trække sig ud af den offentlige debat, da de mente, at medierne håndterede 
sagen uansvarligt (Science 2008). Et sådant fravær af modsigelser skaber ekstra plads 
til lægfolk og meningsdannere, og det tjener det videnskabelige samfund langt bedre 
at deltage i mediedækningen af forskningen (Nature editorial 2005). Men jf. eksemplet 
med ”Galathea 3” er det slet ikke så let endda. 

Man behøver ikke dykke ret dybt i litteraturen om forskningsformidling for at finde 
en række forklaringer på, hvorfor mødet mellem journalister og forskere både på ”Ga-
lathea 3” og i andre sammenhænge kan være en frustrerende oplevelse for begge parter. 

Hvad siger litteraturen?
Godt nok har flere undersøgelser vist, at forskerne er ”på” i medierne som aldrig før 
(Albæk, Christiansen, & Togeby 2003; Bauer & Gregory 2007; Hargreaves & Ferguson 
2000), at forskerne har professionaliseret deres omgang med pressen (Bauer & Gregory 
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2007; Wien 2013), og at samarbejdsrelationen mellem forskere og journalister de sene-
ste 10-15 år er blevet bedre (Bubela & Caulfield 2004; Gascoigne & Metcalfe 2010; 
Hargreaves & Ferguson 2000; Mountcastle-Shah et al. 2003; Moyer, Greener, Beauvais, 
& Salovey 1995; Peters 1995; Reed 2001; Roche & Muskavitch 2003; Valenti 1999).

Dette er formentlig en konsekvens af, at mindst tre forskellige kræfter presser, 
skubber og trækker forskerne ud i den offentlige arena: Dels er der et politisk pres på 
forskerne for at retfærdiggøre den skattefinansierede forskning overfor borgerne (Gas-
coigne & Metcalfe 2010). Dels trækker journalisterne i stigende omfang på forskere 
som ekspertkilder, fordi forskerne kan give de journalistiske produkter det strejf af 
objektivitet, hvorpå journalistikkens legitimitet hviler (Skovsgård 2009:59ff). Og sidst, 
men ikke mindst, ser flere og flere forskere medieoptræden både som en pligt og som 
en metode til at generere goodwill blandt befolkningen, politikere og bevillingsgivere 
(Peters et al. 2008). Det har fået nogle forskere til at tale om en ”scientification” af 
medierne (Hansen 2009).

Men dykker man dybere ned bag konstateringen af forskernes tiltagende synlighed i 
medierne, så viser det sig, at det langt fra er ”alle” forskere, der er ”på”. Dels er der tale 
om en betydelig tordenskjoldseffekt, hvor det er de samme forskere, der optræder igen 
og igen (Albæk 2011; Arnoldi 2005; Martin 1991; Wien 2001). Dels synes der at være 
en klar tendens i retning af, at især samfundsvidenskabelige og humanistiske forskere 
finder vej til avisernes spalter, mens det sker i langt mindre omfang for forskere fra det 
naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske område. Det viser både danske (Albæk 
et al. 2003; Wien 2013) og internationale undersøgelser (Russell 2010: 175).

Parallelt hermed har engelske og amerikanske forskere peget på, at fordi forskere 
og journalister konstruerer viden efter forskellige og modstridende principper, og fordi 
de journalistiske nyhedskriterier ikke stemmer særligt godt overens med den videnska-
belige verdens normer og standarder, så må man forvente, at samarbejdet mellem dem 
er vanskeligt, hvis målet er, at journalisten skal formidle forskerens forskning (Peters 
et al. 2008). 

Så umiddelbart synes litteraturen at pege i to forskellige retninger: På den ene side 
viser den, at forskerne er på som aldrig før, og at samarbejdet med journalisterne går 
bedre end nogensinde. På den anden side peger forskningen på, at det kun er relativt 
få individuelle forskere fra særlige fagområder, der er ”på”, og at samarbejdet mellem 
forsker og journalist om forskningsformidling er vanskeligt. 

Russell tilbyder en forklaring på dette tilsyneladende paradoks: Han hævder nemlig, 
at forskere kun kan opnå succes i medierne, hvis de følger mediernes spilleregler, som 
grundlæggende er uforenelige med den videnskabelige verdens normer og standarder 
(Russell 2010: 173). I forlængelse heraf er det muligt at forme en hypotese om, at det 
især er de forskere, der kan og vil følge mediernes spilleregler, der er synlige i medierne, 
mens resten af forskningsverdenen henligger i relativt mediemæssigt mørke. 

På denne baggrund satte vi os for at undersøge, hvilken rolle danske forskere i dag 
spiller i nyhedsmedierne. Undersøgelsen er afrapporteret andetsteds (Wien 2013), og 
vi vil derfor i det følgende nøjes med at referere til dens hovedpointer og ganske kort 
skitsere det metodiske set-up. På baggrund af systematiske søgninger i Infomedia over 
fire måneder udvalgte vi 640 avisartikler, hvor danske forskere blev citeret. Artiklerne 
blev herefter kodet for 11 forskellige variabler. Når en artikel var kodet, ringede vi først 
til den journalist, der havde skrevet artiklen og stillede et antal spørgsmål vedrørende: 
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a) arbejdsrelationen mellem journalisten og forskeren i forbindelse med den konkrete 
artikel og b) journalistens generelle syn på arbejdsrelationen med forskerne. Derefter 
kontaktede vi den citerede forsker og stillede et parallelt batteri af spørgsmål. Samp-
lingsmetoden betød således, at det i denne undersøgelse kun var de forskere, der er ”på” 
i medierne, der blev interviewet. I alt blev 362 journalister og 342 forskere interviewet. 
Metodisk henter undersøgelsen inspiration fra en række tidligere arbejder, hvoraf Peters 
klassiske undersøgelse fra 1995 er den væsentligste (Peters 1995).

Undersøgelsen viste for det første, at i mere end 80 procent af de tilfælde, hvor en 
forsker blev citeret i aviserne handlede artiklen ikke om forskning, og i mange tilfælde 
var emnet for artiklen kun perifert relateret til forskerens arbejde. Forskerne optræder 
med andre ord hovedsageligt i rollen som ekspertkilder, der kommenterer dagens ny-
heder. 

Undersøgelsen viste også, at langt hovedparten af de forskere, der optrådte (ca. 70 
procent), var fra enten humaniora eller samfundsvidenskab. Den afslørede en betydelig 
såkaldt tordenskjoldseffekt, idet over 70 procent af de adspurgte forskere hævdede, at 
de udtalte sig til medierne mindst én gang om måneden. Desuden var både forskere og 
journalister enige om, at det var journalisten, der havde taget initiativet til kontakten (88 
procent af journalisterne svarede, at de havde taget initiativet til kontakten, 94 procent 
af forskerne bekræftede dette). Journalisterne var ligeledes storforbrugere af forskere 
som kilder: 80 procent hævdede, at de brugte forskere mindst en gang om ugen. Disse 
medievante forskere og forskervante journalister hævdede ikke overraskende, at sam-
arbejdet mellem dem var godt (83 procent af journalisterne og 91 procent af forskerne). 
En ganske interessant pointe ved undersøgelsen var, at ca. 30 procent af de interviewede 
forskere havde modtaget formel medietræning, mens blot 6 procent af journalisterne 
havde modtaget formel undervisning i at formidle forskning. 

Denne tidligere undersøgelse tyder dermed på, at de forskere, der optræder i medier-
ne, optræder efter mediernes spilleregler, og hvis det er sandt, at disse ikke er forenelige 
med forskningens spilleregler, så røres der herved ved et ganske interessant problem for 
forskningen og formidlingen af samme. 

Design og data
Derfor satte vi os for at foretage et eksperiment, hvor en forsker med ingen eller kun 
relativt beskeden medieerfaring og en journalist med ingen eller kun relativt beskeden 
erfaring med formidling af forskning sammen skulle skrive en artikel til regionalavisen 
Fyns Stiftstidende om forskerens forskning. Der blev udvalgt 10 forskere fra forskel-
lige discipliner indenfor humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Forskerne 
repræsenterede fagområder, som normalt ikke har en let adgang til medierne. Da forsøget 
var baseret på forskernes frivillige deltagelse var mulighederne for at bestemme præcist 
hvilke fagområder, der skulle repræsenteres, begrænsede. Ligeledes var det begrænset i 
hvor høj grad, der kunne skeles til, hvor let eller vanskelligt forskerens forskning ville 
være at formidle. Fælles for alle de forskningsprojekter, der indgik i forsøget var dog, at 
de enten var langt fremskredet, i afslutningsfasen eller afsluttet inden forsøget startede.

Vi ansatte 6 cand. public. studerende. De cand. public.-studerende er færdigud-
dannede journalister i færd med en akademisk overbygningsuddannelse og har som 
minimum 12-18 måneders praktisk journalistisk erfaring bag sig. Flere af dem havde 
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desuden i kortere eller længere perioder været ansat ved avisen og kendte dermed både 
den, dens redaktionelle processer og dens publikum godt.

Vi ansatte de studerende i hver 30 timer, så vi var sikre på, at der var rigeligt med tid, 
og vi lod bevidst rammen være meget fri: Der blev givet en omfangsmæssig grænse på 
ca. 650 ord pr. artikel, og der blev sat en deadline ca. en måned senere, ligesom både 
journalister og forskere var informeret om, at artiklerne skulle udarbejdes med henblik 
på publicering i Fyens Stiftstidende. Dette kan synes som en metodisk svaghed, da det 
begrænser mulighederne for at generalisere vores konklusioner. Denne svaghed er dog 
uundgåelig, da det var nødvendigt for både forskere og journalister at have et konkret 
medie og dets målgruppe for øje under arbejdet med artiklen (se også fodnote 2). 

Der blev ikke givet anvisninger vedrørende genre, emne, stil, eller hvilken sektion 
artiklen skulle rettes mod. Der blev heller ikke givet anvisninger på, hvordan de to skulle 
samarbejde. Det var et bevidst metodisk valg. Vi ønskede jo netop, at det skulle være et 
samarbejde, hvor forskeren havde rige muligheder for at sætte dagsordenen. Havde vi 
sat en formmæssig ramme, ville forskeren have været tvunget til at indordne sig under 
den, og en sådan ville have været sat på avisens betingelser.

Vi var i første omgang ikke interesseret i de artikler, der blevet skrevet, men fokusere-
de på processen som en mulighed for at indsamle data, der kunne give indsigt i, hvordan 
forsker og journalist oplevede situationen, og hvilke strategier og hvilke værktøjer de 
hver især brugte til at omgås hinanden og løse opgaven. Der blev gennemført separate 
semistrukturerede interview (Kvale & Brinkmann 2009) med henholdsvis forsker og 
journalist før og efter processen med at skrive artiklen. Inspireret af aktionsforskning 
(Somekh 2006) blev forsøget gennemført i to omgange. I første omgang med seks jour-
nalister og seks forskere. Herefter fulgte en session, hvor avisens samfundsredaktør gav 
efterkritik og coachede journalisterne, hvorefter eksperimentet blev gentaget med fire 
af de seks journalister og fire nye forskere. Vores forsøg resulterede i ni – og ikke som 
forventet 10 – journalistiske artikler, der handlede om forskernes arbejde. Den 10ende 
artikel blev aldrig skrevet, da hverken journalisten eller forskeren– trods gensidig vel-
vilje og sympati – kunne finde en medieegnet (angrebs-)vinkel. 

Alle interview og træningssessionen blev optaget, transskriberet og deltagerne 
anonymiseret. Efterfølgende blev der foretaget en åben kodning af de transskriberede 
interview og på den baggrund er analysen foretaget (L.B. Andersen, Hansen, & Klem-
mensen 2012; Lindlof & Taylor 2002). 

Analyse
De gode viljer

Formålet med denne artikel er som nævnt, at gøre op med forestillingen om, at så-
fremt man bringer en forsker og en journalist sammen, og begge parter er velvillige, så 
er de sammen i stand til at formidle forskerens forskning. Derfor er udgangspunktet for 
analysen at påvise, at parternes velvilje var til stede: Vi fandt den hos både forskerne, 
journalisterne og hos mediet. Tre citater fra interview før artikelprocessen gik i gang 
underbygger denne påstand. 

En af forskerne udtrykker det sådan:
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Forsker: […] de fleste [forskere] skal nok have sådan et lille skub.  
Interviewer: Jo, jo, fordi man egentligt gerne vil [formidle sin forskning] ikke? 
Forsker: Ja, for jeg synes, at det er umådeligt vigtigt, ikke også?

Jørgen, Humaniora 1

En journalist udtrykker det sådan: 

Interviewer: […] hvorfor du gerne vil være med i det her projekt?
Journalist: Fordi forskere og journalister kan bruge hinanden – derfor. Fordi jeg 
har en tro på, at vi kan samarbejde: De kan lære af os, eller vi kan hjælpe dem 
med nogle formidlingsværktøjer, som de måske ikke har haft øje for. 
     Johannes, Journalist 1

At det på trods heraf ikke lykkes at skabe nogle forskningsformidlende journalistiske 
produkter kunne jo så skyldes, at parterne mistede velviljen, da de mødtes. Men kun 
i et enkelt tilfælde tilkendegiver forskeren, at samarbejdet med journalisten ikke har 
fungeret optimalt. Alle øvrige forsøgspersoner udtrykker sympati og respekt for deres 
partner og dennes faglighed og udtrykker også efter forsøget, at de gerne vil arbejde 
videre med formidling af forskning til den brede befolkning. 

Heller ikke hos avisen manglede der velvilje: I den session, hvor avisens samfunds-
redaktør gav efterkritik og coachede, sagde han indledningsvis:

[…] jamen altså det er jo en fandens rolle jeg er havnet i, fordi jeg er kommet til 
at skrotte jer alle sammen, og jeg burde jo så kunne fortælle jer, hvad I så skal 
gøre i stedet for, og det kan jeg faktisk ikke, […]. Vi har ellers et erklæret mål på 
Fyens Stiftstidende om, at vi gerne vil have flere af denne her type artikler, eller 
i hvert fald det her stof – populærvidenskab – i avisen. Så vi vil gå meget langt 
for at få det inden for skydeskiven, […]. Fyens Stiftstidende […] vil rigtig gerne, 
og min chefredaktør har jo støttet det her projekt og har måske ligefrem opfordret 
til, at der blev sat noget af den her slags i gang, så på alle måder, også hjemme på 
avisen, ville det have været nemmest at trykke det og sige, at det var nydeligt….
      Redaktøren

Med andre ord blev resultatet af vores eksperiment – set fra et journalistisk produkt-
perspektiv – ret nøje det samme, som resultatet af Galathea3 ekspeditionen.2 For vi kan 
konstatere, at det ikke lykkedes at skabe nogle journalistiske produkter, der var åbenlyst 
velegnede til at gengive i avisen, og vi har for så vidt hermed vist, at parternes vilje til 
forskningsformidling ikke i sig selv er nok. 

Men bag denne konstatering ligger spørgsmålet om, hvorfor det ikke lykkedes. For 
at nærme os et svar herpå vil vi indledningsvis se nærmere på redaktørens kritik. 

Redaktørens kritik
I den session, hvor redaktøren gav efterkritik, kredsede han om en række problemer 

i forbindelse med sprog, genrevalg og form. Især kritikken af sproget og genrevalget 
var meget kontant. 

[Artiklerne lider under] vaklende disponering kombineret med pludselige anfald af 
svulstig selvpromovering og teatralske kreative forfattertilløb, […]. [En yderligere 
grund til, at artiklerne ikke kunne trykkes er], at genrerne slet ikke er overholdt 
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i nogle af de her […], vi starter med noget reportage […], så kommer der en lille 
faktaoplysning om, hvad det her ellers handler om, og så tager forskeren krafteder-
mame ellers ved Fanden og taler sig fuldstændig tom i citater og til sidst, når man 
ikke kan finde på noget at citere ham for mere, så laver man ellers lige et portræt 
af manden, så vi er altså både i gang med reportage og interview og portræt og 
videnskabshistorie i langt de fleste af historierne på en gang. Det holder aldrig. 

Redaktøren

Kritikken er, som det fremgår, primært rettet mod journalisterne, og de forsvarer sig 
i den efterfølgende diskussion med redaktøren og under de efterfølgende individuelle 
interview med, at de – fordi deres traditionelle journalistiske værktøjer ikke passede 
til opgaven – forsøgte at bruge dem kreativt. Nedenstående eksempel fra en artikel er 
medtaget som illustration af denne pointe og viser, hvordan det tager sig ud i praksis. 
En journalist, der har fået til opgave at formidle forskning i kvantemekanikkens filosofi 
indleder sin artikel med ordene:

Spring ud i kvantemekanikken
Det er nemmere at forholde sig til en jordbærtærte fra bageren. Alligevel bør vi 
give kvantemekanikken en chance, mener forsker[…]

Kvantemekanik. Uha, det er én eller anden underlig fysisk teori, tænker du måske. 
Men hold fast. Forestil dig, at du står under bruseren og tager bad. Du mærker 
vanddråberne løbe ned langs armene og hører vandet boble i afløbet. Du ser også 
dampen, der stiger op og dugger spejlet til i badeværelset. Det er en scene fra din 
hverdag, den virkelighed, som dine sanser opfatter. Virkelighedens verden består 
imidlertid også af elementer, som ikke er umiddelbart synlige. Med et avanceret 
mikroskop kan vi for eksempel se, at vand består af enheder, der er meget mindre 
end vanddråber. Nemlig vandmolekyler, som igen er sat sammen af mindre atomer. 
Det er atomerne og deres byggesten, kvantemekanikken drejer sig om.
     Julia, Journalist 

Hensigten med anslaget er at fange læserens opmærksomhed: Journalisten anvender 
i de to første sætninger et zeugma, hvor to ord eller begreber, der ikke har noget med 
hinanden at gøre sidestilles for at skabe en overraskende eller dramatisk effekt. Gennem 
den efterfølgende brusebadsscene beskriver journalisten noget, som alle kender og søger 
dermed at skabe identifikation med den læser, hvis opmærksomhed hun håber at have 
fanget med sit zeugma. I resten af artiklen blander hun interview, reportage og portræt, 
fordi ingen af de velkendte journalistiske genrer i deres rene form synes særligt veleg-
nede til den historie, som hun vil fortælle. Redaktørens kritik er dermed berettiget for 
så vidt, at hans opgave er at sikre, at de journalistiske værktøjer anvendes på traditionel 
vis, men det er ikke genremæssig usikkerhed, der er årsagen til at journalisten blander 
dem, eller laver ”kreative forfattertilløb” – tværtimod, så synes det at ske i erkendelse 
af, at de traditionelle journalistiske værktøjer ikke rækker. 

Redaktørens kritik af formen glider over i en mere indholdsmæssig kritik. Det bliver 
her klart, at det er en grundliggende præmis for redaktøren, at læserne skal fanges, fordi 
de i udgangspunktet ikke er interesseret:

[…] historierne [er] stort set alle sammen umotiverede, der er ingen verdens grund 
til, at læseren skal gå i gang med de her historier, de kommer jo ud af den blå luft. 
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Altså, situationen er jo, at man sidder og læser en avis, og man har ikke tænkt sig at 
læse om flagermus for eksempel. Hvis man havde tænkt sig at læse om flagermus, så 
ville man google dem, eller gå på biblioteket, hvis man har noget som helst behov 
for at vide noget om flagermus, så vil man søge andre steder, og det vil næppe være 
Fyens Stiftstidende, som man griber ud efter, for at få den viden, man mangler […]. 

Redaktøren

Redaktøren fortsætter med at argumentere for, at artiklerne skal forsynes med en ”krog”, 
der kan fange læseren. De kroge, som han foreslår journalisterne at bruge er: Enten at 
vise, at artiklens emne er aktuelt (dvs. er på mediedagsordenen), at emnet er sensationelt 
eller at artiklen giver læseren har en oplevelse af identifikation. Det sidste kan gøres 
enten ved at ”pakke historien ind i mennesket” altså muliggøre, at læseren identificerer 
sig med forskeren, eller ved at skabe en lokal forankring dvs. ”Fyn-ifisere” historien, 
eller gennem en ”News-you-can-use”-historie at tydeliggøre hvordan læseren umiddel-
bart kan anvende den viden han får, hvis han læser artiklen. At skabe en krog, der kan 
fange læseren er i redaktørens optik således ensbetydende med, at artiklen skal leve op 
til et eller flere af de traditionelle nyhedskriterier VISAK (Meilby 1996; Schultz 2007).3 

Aktualitet og sensation
Nyhedskriterierne er naturligvis velkendte for journalisterne, og flere af forskerne til-
kendegiver også kendskab hertil. Men problemet er, at forskningen kun sjældent kan 
underlægges disse kriterier. Eksempelvis kunne ingen af journalisterne finde nogen 
temaer hos de 10 forskere, der knyttede an til den øvrige mediedagsorden og dermed var 
aktuelle. Nedenstående citat er hentet fra anden forsøgsrunde, dvs. efter at redaktøren 
har præciseret behovet for en ”krog” og i dette tilfælde aktualitet. Forskeren beretter, 
hvordan han og journalisten sammen søgte efter et velegnet emne.

Forsker: […] da hun [journalisten] så ligesom vendte tilbage og sagde: Ahh det er 
måske lidt svært at finde en krog her. Og der var hendes konklusion, som jeg i øvrigt 
er enig i, at den undersøgelse, den var for gammel, den er fra 2010. Så havde jeg 
noget andet, noget mere langhåret, noget med hvilke sanktioner man egentlig har i 
finanstilsynet. Der var igen – det var et interessant emne – men vi kunne ikke finde 
noget i forhold til Fyens Stiftstidende, hvad der var interessant for dem. […] Jeg 
synes hun gjorde det rigtig godt, men vi kunne ikke finde det, der ligesom skulle til.

Niels, Samfundsvidenskab 3

I det ovenstående eksempel ender journalisten og forskeren med at opgive. De kan 
ganske enkelt ikke finde en aktualitets-krog i denne forskers arbejde. Gennem flere af 
interviewene lægger både forskere og journalister – men især journalisterne – afstand 
til aktualitetskriteriet og anfægter dets relevans i forhold til forskningsformidling. En 
journalist reflekterer over problemet med at skabe aktualitet således: 

Interviewer: Men synes du, at de [nyhedskriterierne] ville være relevante kriterier 
at lægge ned over forskningsformidling?
Journalist: Nej, egentlig ikke, det er jo ikke nødvendigvis super vigtigt, at det er 
aktuelt. Men det er jo meget sådan, det fungerer i medierne, at man gerne vil have 
den der krog at binde det op på, altså den her nyhedsvinkel. 
     Torben, Journalist 2
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Journalisten anfægter altså aktualitetens relevans i forhold til forskningsformidling, men 
erkender samtidig, at uden aktualitet kan mediernes behov ikke tilfredsstilles. Denne 
erkendelse peger i retning af, at Russell kan bekræftes i, at forskere kun kan opnå succes 
i medierne, hvis de følger mediernes spilleregler (Russell 2010: 173).

En anden journalist giver udtryk for, at aktualitetskravet er for vanskeligt at leve op 
til i forbindelse med forskningsformidling og foreslår i stedet en udvidelse af nyheds-
kriterierne. Intervieweren spørger om de traditionelle nyhedskriterier er tilstrækkelige 
– journalisten svarer: 

Journalist: Ja, altså vi mangler lidt et nyhedskriterium, der hedder ”dybde” ikke, 
eller ”niche” eller et eller andet, fordi det er meget sådan noget med aktualitet…

Julia, Journalist 2

Det alternativ, som redaktøren giver journalisterne som krog, er ”sensation”. Men også 
dette volder det en del vanskeligheder at imødekomme under eksperimentet. Især jour-
nalisterne reflekterer herover. En journalist udtrykker det således:

Journalist: Der kan jo godt være sensation i forskning, men der er jo bare rigtig 
meget forskning, der ikke er sensation i, fordi det er et længerevarende projekt, 
så den der ”sensation” lever det ikke altid op til […].

Julia, Journalist 2

Med andre ord, sensation er ikke – altid – iboende i forskningen. Så hvis sensation skal 
bruges til at fange læseren, må det ofte skabes kunstigt, eksempelvis ved at et særligt 
område af et forskningsfelt fremhæves, og tillader man det som forsker, bevæger man 
sig på kanten af den videnskabelige verdens normer og standarder (Russell 2010: 173). 
Journalisterne selv lægger også afstand til at skabe sensation i forbindelse med forsk-
ningsformidling. En journalist beskriver det sådan her: 

Journalist: Ja, så vil man gerne give den ”skrue”, fordi… ja… øh... det er jo desværre 
sådan, for der er vi lidt prægede af, at der skal være en eller anden form for sensa-
tion, og vi er lidt styret af de der nyhedskriterier, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt.

Anna, Journalist 1

Skulle journalisterne på trods heraf alligevel søge at skabe sensation, vil de blive mødt 
af modstand fra forskerne, der på forhånd er negativt indstillede overfor sensation som 
nyhedskriterium. En forsker udtrykker det således:

Forsker: […] og den der evige sensationsjagt, den bliver jeg simpelt hen så træt 
af […og jeg er træt af] den der sensationslyst, og den der, ”Nu skal vi gøre det 
hele til drama og til soap og til krimi”, eller hvad det er for en genre, de bevæger 
sig rundt i, de der nyhedsformidlingsprogrammer. […] Og så kan det godt ske, 
at det er en sensation, at man kan få to verdenskendte forskere til at stå og kaste 
med mudder på den måde der, […men] det synes jeg sgu er forfladende og […] 
useriøst altså!

Sofia, Samfundsfag 1

Da forskningsformidlingen kun vanskeligt kan ske med mindre forskeren er med og 
samarbejder, så kan journalisten altså risikere at gøre sig selv ude af stand til at løse op-
gaven, fordi han kan miste forskerens velvilje, såfremt han forsøger at benytte sensation 
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som nyhedskriterium. Og endelig er der ganske store forskelle på, hvad journalisterne 
og forskerne oplever som sensationelt:

Journalist: […] hun [forskeren] sagde også: Nej, så fandt vi ud af, at der var to 
slags dværgflagermus. Nå, sagde jeg så, ja, det var da epokegørende. Og så kom 
jeg også til at sige, hvorfor er det lige, at det er så spændende, ikke? Og man kan 
bare se, at de der forskere de tænker: Er du da fuldstændig vanvittig?

Anna, Journalist 2

Men det betyder ikke, at sensation og aktualitet ikke finder anvendelse som kriterier i 
forskningsformidling i medierne. Tvært i mod. Flere af vores interviewpersoner beret-
ter om andre situationer, hvor de har haft succes i medierne. I de tilfælde er det ken-
detegnende for den forskning, der formidles, at netop de kroge – aktualitet, sensation, 
identifikation – som redaktøren foreslog finder anvendelse: En af forskerne beretter 
om, hvordan hans forskningsenhed ved et tilfælde fik en del medieopmærksomhed på 
et hjørne af et forskningsprojekt, der viste sig at være aktuelt og sensationelt. 

Forsker: […], vi har haft nogle ”sællerter” [succeser i medierne], det ene var da 
vi udviklede en robot baseret på firbenets øre, og så var det så det, som pressen 
gik lidt i selvsving over. Det var de mulige anvendelsesmuligheder for sådan en 
lydlokaliserende robot, ikke? Og på et eller andet tidspunkt var vi – hehe – kommet 
til at sige, at vi undersøgte, om man kunne bruge den til at lokalisere piratskibe 
med – hehe – og det var lige på den tid for et år siden, og så gik det jo lidt ud af 
en tangent der, men vi fik meget presse på den robot.

Peter, Naturvidenskab 1

Oplevelsen af den første ”sællert” gjorde biologens forskergruppe klar over sensationer-
nes potentiale for at skaffe medieopmærksomhed, og herfra begyndte gruppen bevidst 
at arbejde på at skaffe sig medieopmærksomhed. Forskeren fortæller om, hvordan det 
lykkes i anden omgang også:

Forsker: Vores anden ”sællert” var sådan set her i efteråret, hvor vi havde undersøgt 
hørelsen hos lungefisk og lavede en formidlingsapproach baseret på, at det giver 
information om vores forfædres hørelse, ikke? Og det viste, at vores forfædre var 
stendøve – hehe – og den der ”bite” der, den slog an: Vores forfædre var stendøve. 
Den ligger derude [på internettet] i temmelig mange versioner, men det var sådan 
set os selv, der henvendte os med en pressemeddelelse.   

Peter, Naturvidenskab 1

I forbindelse med forskergruppens anden ”sællert” synes det i mindre grad at være ak-
tualitet kombineret med sensation, der skaber medieopmærksomheden. I stedet knytter 
denne historie sig tættere til sensation kombineret med identifikation: Historien fortæl-
ler noget om læserens forfædre. Forskeren beretter i øvrigt i denne forbindelse om, 
hvordan universitetets presseafdeling aktivt var med til at vinkle og ”sælge” historien 
til de relevante medier. 

Identifikation
En tilsvarende kombination af sensation og identifikation kan en samfundsvidenskabelig 
forsker, der også har haft en ”sællert” berette om. Hun forsker i psykisk arbejdsmiljø 
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og bliver på et tidspunkt mere eller mindre tilfældigt opmærksom på, at sladder har (/
kan have) en gavnlig virkning på det psykiske arbejdsmiljø. Denne pointe rummer et 
element af sensation, da det umiddelbart strider mod den gængse opfattelse af sladder, 
og da det ligeledes er let at skabe identifikation (både i dimensionen News-you-can-use 
og i forhold til genkendelse af hverdagen), skabte ”sladder-vinklen” en del medieop-
mærksomhed om hendes forskning. 

Interviewer: Men skete der i virkeligheden det, at et aspekt af det, du forsker i, 
pludselig blev hovedhistorien?
Forsker: Ja, men det er ikke meget anderledes end den måde, jeg ligesom kom 
ind i ”sladder” på, for det var også et aspekt af det, jeg egentlig forsker i, som jo 
nu betyder, at jeg vil have sladderen frem som en primær ting, så det har været 
en spændende rundtur, og en rundtur jeg aldrig var kommet rundt på selv, så der 
kan man jo sige, at forskningen bliver hjulpet af [medie-]interessen for sladderen.

Janne, Samfundsfag 1

Men alle de tre ovennævnte eksempler på ”sællerter” opstår ikke som et resultat af, at 
en forsker og en journalist sætter sig sammen for at formidle forskerens forskning, men 
fordi et hjørne eller aspekt af forskerens forskning pludselig viser sig at have et iboende 
potentiale i kraft af at leve op til et eller flere af nyhedskriterierne. 

Det er langt vanskeligere – så at sige umuligt – når kriterierne ikke er iboende, men 
forsøges fremelsket af journalisten i løbet af processen: Den unge journalist, der havde 
til opgave at skrive om kvantemekanikkens filosofi forsøgte at skabe identifikation 
ved at lade artiklen rumme elementer af portræt og foreslog i den forbindelse også, at 
artiklen skulle forsynes med et billede af forskeren in action. Journalisten fortæller om 
den situation:

Journalist: […] fordi vi snakkede meget om, hvornår han filosoferer til hans 
forskning, og så sagde han, at han gik tit en tur, og det skete også tit, når han var 
ude og handle, og han gik også tit ned til stranden og sad i en klit et eller andet 
sted, og så sagde jeg til ham, at så kunne det jo være fedt at have et billede i en 
strandklit, for det er sådan meget lidt barskt natur, og så sidder han og tænker som 
filosoffen, ikke? Men, øh, så blev det lidt til, at han satte lidt personlige grænser 
for, hvad vi fotograferede, for nogen af de ideer jeg havde, tror jeg, han synes var 
lidt for tossede, og det havde han ikke lyst til. Så der måtte vi lave et kompromis, 
og så sagde han, at et billede nede ved Odense Å eller et eller andet ude i skoven 
ved universitetet, det var han med på, men han gad ikke et eller andet, hvor han 
skulle stille op og gå tur og blive fotograferet eller sådan noget.

Julia, journalist 2

Dette forsøg fra journalisten på at skabe identifikation med læseren ved at afbillede/
beskrive personen opleves grænseoverskridende af forskeren, som beskriver den samme 
situation således: 

Forskeren: […] for hvis det så at sige skal være så populært og underholdende, at 
det kan læses af alle, jamen, så handler det ikke længere om forskning, men om 
personen eller sådan noget, altså for eksempel var der også en ide om i mit tilfælde, 
at der skulle laves et fotografi, og det skulle være noget med, at jeg sprang fra 
den ene sten til den anden, og det skulle så være et kvantespring, og det nægtede 
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jeg så, fordi jeg synes, det var simpelthen for pinligt, ikke?
[…]     
De [journalister og store dele af befolkningen] har en helt forkvaklet opfattelse af, 
hvad forskning er, ikke? Og den vil jeg nødig medvirke til at viderebringe, ikke? 
Svarende til at jeg skulle springe rundt fra den ene sten til den anden, ikke? Og 
ligne, at jeg havde fået en ide, ikke? Ja, det er interessant, hvis det er Einstein. Det 
er ikke interessant, at jeg sidder ved en strand, vel? Det er det altså ikke! Så det 
der personlige, det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er interessant, 
men jeg tror nok, at de fleste ville sige, at det ikke er det, der interesserer dem, 
og de vil ikke have deres privatliv ud og sådan! 

Jørgen, Humaniora 2

En anden måde at skabe identifikation er som nævnt at give historien en lokal vinkel. 
Heller ikke det er særligt let: Når et nyt forskningsfelt opstår, sker det som regel med 
udgangspunkt i, at et synligt problem i samfundet søger en løsning. I begyndelsen vil de 
spørgsmål, som forskningen søger svar på derfor være lette at forankre i det omkringlig-
gende samfund. Men langsomt, mens forskningsfeltet modnes og mere og mere viden 
opbygges, vil forskningens problemstillinger bevæge sig længere og længere væk fra 
det oprindelige udgangspunkt, og afstanden mellem forskningsfeltet og hverdagslivet 
blive større og større. Samtidig hermed bliver det også sværere og sværere for mennesker 
udenfor den videnskabelige verden at forstå, hvad forskerne skriver (Russell 2010:19ff). 
Og da konkurrencen inden for forskningen skærpes, og da den i stigende omfang inter-
nationaliseres, vil forskerne være tilbøjelige til at rette projektøren mod eksempler og 
cases, som peger ud mod det internationale forskermiljø og derfor væk fra det lokale 
nærmiljø. En forsker beskriver, hvordan hans forskning godt kunne eksemplificeres vha. 
Jyske Bank, men ikke gennem den lokale Fionia Bank:

Forsker: […] men det som jeg blev fortalt, det var at […] det skal gerne have en 
lokal krog, og det er klart, at det har Jyske Bank ikke, og jeg ville heller ikke være 
med til at vinkle det ift. en eller anden bestemt kunde, og det kunne vi i fællesskab 
ikke finde den rette indgangsvinkel til…

Niels, Samfundsfag 1

For både forskerne og for journalisterne enten er – eller også bliver det – klart i løbet af 
processen, at aktualitet, sensation og identifikation er vanskelige – måske endda umu-
lige – kriterier at imødekomme i forbindelse med forskningsformidling, og at opgaven 
– sådan som redaktøren definerer den – ikke kan løses. 

Alligevel udtrykker de alle entusiasme og vilje til fortsat at arbejde med forsknings-
formidling i nyhedsmedierne. Det hænger sammen med, at hverken journalister eller 
forskere er enige med redaktøren i, at aktualitet, sensation og/eller identifikation er 
afgørende for, at læseren bliver fanget. De antager nemlig, at læserne i udgangspunktet 
er interesserede og derfor ikke behøver at fanges. En af journalisterne udtrykker det 
således: 

Journalist: […] det virker som om Fyens Stiftstidende ikke tror, at de har læsere, 
der ville synes, at det var interessant at læse om nogle klokkefrøer, som kan høre 
ned gennem hjerneskallen.
Interviewer: Tror du, at de har ret i det?
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Journalist: Nu bliver det jo meget subjektivt, men nej, det tror jeg ikke, at de har. 
For hvis jeg læser om forskning i Weekendavisen, så synes jeg jo nogle gange, at 
der kunne godt komme sådan en artikel angående klokkefrøen, ikke? 

Anna, Journalist 3

En tilsvarende formodning om læserne har forskerne, og referencepunktet er også i dette 
eksempel Weekendavisens tillæg ”Ideer”

Forskeren: […] jeg tror, at det [Weekendavisens tillæg Ideer] er en klog satsning, 
for det er sådan noget folk gerne vil læse, altså folk vil gerne lære noget, og det 
er ikke kun om nyheder indenfor forskning, det er også om, hvordan fungerer 
samfundet, og hvordan fungerer en cykel, eller binyrebarken eller sådan et eller 
andet, ikke? Det tror jeg faktisk, at folk enormt gerne vil vide noget om. 
    Peter, Naturvidenskab 2

I journalisternes og forskernes forståelse vil forskningsformidlingen lykkes, og afstan-
den mellem den videnskabelige verden og det omgivende samfund mindskes, når blot 
det lykkes at transmittere videnskabelige nyheder til offentligheden gennem medierne. 
Offentligheden skal oplyses og uddannes gennem forskningsformidlingen. I denne for-
ståelse er medierne både forudsætningen for og i et vist omfang også forhindringen for, 
at forskningsformidlingen lykkes. I litteraturen om forskningsformidling kaldes dette 
for PUS-paradigmet (Public Understanding of Science). Denne forståelse af forsknings-
formidling som værende envejs og gående via medierne problematiseres bl.a. af Sanden 
& Meijman (2008), der anklager den for at være udtryk for en tankpasserpædagogisk 
tænkning, fordi den forudsætter en offentlighed, der er villig til passivt at lade sig un-
dervise og ikke kræver at blive involveret og engageret. 

Det er især hos forskerne, at denne forståelse af forskningsformidlingen træder frem. 
En forsker beskriver det sådan: 

Forsker: Ja, hvad er vores formål med det [forskningsformidling], altså det idea-
listiske ville jo være at sige, at det er folkeopdragelse, ikke? Folkeoplysning…
[…]
Interviewer: Så det [forskningsformidling] er med til at vække noget nysgerrighed 
på en eller anden måde?
Forsker: Det kan man jo håbe på, ikke? Altså det grundlæggende sigte, eller det 
grundlæggende formål med at gøre sådan noget her, det er jo at vække opmærk-
somhed omkring, at grundforskning er vigtig, ikke? Og det er jo et synspunkt, 
der er uddøende i Danmark.

Peter, Naturvidenskab 1

Men i forskernes optik er det en forudsætning for at kunne uddanne andre, at man selv 
er uddannet, og derfor ser nogle af forskerne det som nødvendigt at uddanne journa-
listen først. Til det formål gav flere af forskerne deres journalist et antal tekster, som 
de bad vedkommende læse som forberedelse til et egentligt møde. Journalisterne læste 
pligtskyldigt teksterne, og i det omfang forskeren fik indtryk af, at journalisten havde 
forstået teksterne, høstede journalisterne forskernes respekt: 

Forsker: […] han [journalisten] var meget interesseret og virkede utrolig skarp, 
da han kom ind på mit kontor, og jeg havde faktisk også indtrykket af, at han ville 
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det rigtig gerne, og han gjorde også det rigtige: Jeg gav ham noget tekst, noget 
jeg selv havde læst og ligesom banebrydende tekster indenfor mit felt […], og så 
gav jeg ham nogle nyere tekster, som ligesom er bygget ovenpå de gamle, og dem 
læste han så, og han læste mine to artikler, jeg gav ham, en, som lige er blevet 
publiceret, og en der er undervejs, og vi ringede så sammen, og jeg kunne høre, at 
han havde forstået dem. Der var overhovedet ikke noget galt med pæren på ham. 

Morten, Samfundsvidenskab 2

I et andet tilfælde holdt forskeren en forelæsning af et par timers varighed:

Journalist: […] det var virkelig, virkelig spændende. Han snakkede i flere timer, 
hvor han sad og fortalte om det kun for mig, og jeg kunne stille så mange spørgs-
mål, jeg ville, og det var virkelig, virkelig godt.

Julia, Journalist 2

Det bliver med andre ord forskerens spilleregler, der bliver styrende for processen, og de 
er på dette punkt klart i modstrid med mediernes spilleregler: For ingen dagbladsjourna-
list ville kunne finde tiden til at læse tekster i det omfang eller lytte til en forelæsning af 
to timers varighed for at skrive en enkelt artikel på 650 ord. Og formentlig netop derfor 
lykkes det ikke at skabe forskningsformidlende journalistik: Mediernes spilleregler 
– her manifesteret som de journalistiske nyhedskriterier – vil som oftest modarbejde 
forskningens spilleregler:

Interviewer: Men er det så, som du ser det, de journalistiske briller, som simpelt 
hen modarbejder det, der fra forskningsvinklen er relevant skråstreg interessant? 
Forsker: Ja, jeg tror, det som der sker, det er jo, at han søger efter noget andet, end 
jeg ville gøre, hvis jeg skulle skrive et eller andet. Det er ikke, fordi han er blind 
[…] det er ikke, fordi han ikke vil, han ved godt, hvad han skal, det er en ramme, 
og inden for den ramme, der skal billedet altså skæres […]
Interviewer: Det er de der nyhedskriterier?
Forsker: Ja, […men, dem skal han jo bruge ellers er] det er jo det samme, som 
hvis man skrev et eventyr uden tallene syv og tre ikke? Det kan man ikke, for de 
hører bare med i eventyr, det hører med, at der er tre ting man skal gøre, ikke? 
Og der er syv nætter…. det hører med!

Morten, Samfundsfag 2

Konklusion
Vores forsøg med at skabe 10 forskningsformidlende artikler, der umiddelbart lod sig 
publicere i den lokale avis, mislykkedes. Men bevæger man sig bag denne konstatering 
og ser nærmere på, hvorfor det mislykkedes, så tyder vores eksperiment på, at Russell 
har ret, når han hævder, at en forudsætning for at forskerne kan opnå succes i medierne 
er, at de spiller efter mediernes spilleregler (Russell 2010: 173). For allerede ved mø-
det med de journalistiske nyhedskriterier, som kun udgør en delmængde af mediernes 
spilleregler, fejler journalisternes forsøg på at formidle forskning på de betingelser som 
forskerne og journalisterne kan enes om. 

I en tidligere undersøgelse har Wien vist, hvordan forskernes synlighed i medierne 
er stigende, men at denne succes er opnået ved, at forskere fra især samfundsvidenskab 
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og humaniora udtaler sig til medierne i rollen som eksperter indenfor dagsaktuelle em-
ner og i situationer, hvor det er journalisten, der tager initiativet og sætter dagsordenen 
(Wien 2013). Når samspillet mellem journalister og forskere på denne måde sker efter 
mediernes regler, synes det let og relativt uproblematisk for begge parter: For så kan 
forskerne passes ind under velkendte journalistiske formater (fx ekspertkildeformatet), 
de traditionelle journalistiske genrer (baggrund, nyhed) og de journalistiske nyhedskrite-
rier (VISAK). Dermed rokker denne undersøgelse ved forestillingen om, at journalister 
ved hjælp af den traditionelle journalistiske ”værktøjskasse” uden videre kan hjælpe 
forskeren med at formidle hans forskning. Helt så let er det tydeligvis ikke. 

For når ”bøtten vendes” som i dette eksperiment, dvs. når emnet skal søges med 
udgangspunkt i forskerens arbejde og ikke et dagsaktuelt emne, og initiativet derfor 
ikke direkte ligger hos journalisten eller er styret af mediernes dagsorden, så slår den 
journalistiske værktøjskasse ikke længere til: De journalistiske nyhedskriterier ligger 
ikke lige for og må skabes kunstigt eller findes i et hjørne af feltet. De journalistiske 
genrer er ikke egnede og må blandes, og journalisten tvinges ud i en rolle som folke-
oplyser, som han ikke er uddannet til. Med andre ord: Dette forsøg tyder på, at også 
Peters har ret, når han og andre hævder, at forskere og journalister konstruerer viden 
efter forskellige og modstridende principper, og at det derfor er meget vanskeligt for 
traditionelt uddannede nyhedsjournalister at formidle forskning (Peters et al. 2008). 

Vi har altså med vores eksperiment vist, at forestillingen om, at al forskning kan 
formidles af journalister under anvendelse af deres journalistiske værktøjer, er naiv: De 
traditionelle journalistiske værktøjer passer bedst til det, de er skabt til: Nyhedsjour-
nalistik. Hvis forskningsformidling i massemedierne skal lykkes, må der skabes andre 
værktøjer. En af journalisterne giver under interviewet et bud herpå.

Interviewer: Tror du, det vil kræve en udvidelse af nyhedskriterierne at få forsk-
ningsformidling sådan rigtigt lukket ind?
Journalist: Ja, altså vi mangler lidt et nyhedskriterium, der hedder ”dybde”, ikke? 
Eller niche eller et eller andet, fordi det er jo meget sådan noget med aktualitet.

Julia, Journalist 2

I den forbindelse er det tankevækkende, at Hornmoen (2010) i sin analyse af forsknings-
formidlingen i norske nyhedsmedier har vist, hvordan avisen VG med en bevidst satsning 
på forskningsstof i midten af 1980erne skabte en langt bredere dækning af forskning 
og en dækning, hvor journalisterne ikke blot var mikrofonholdere for forskerne, men 
også i kraft af en række specialværktøjer var i stand til at skabe en nuanceret dækning 
af forskningen (E. Andersen & Hornmoen 2011). At udvikle sådanne værktøjer er forsk-
ningen i forskningsformidlings vigtigste opgave ikke blot af hensyn til den selv, men af 
hensyn til den demokratiske dialog om forskningen og dermed også af hensyn til såvel 
forskningen som det omgivende samfund. Det er invaliderende for både journalistik og 
forskning, hvis journalisterne ikke har de rette formidlingsværktøjer: Den håndværks-
mæssige kvalitet bliver ganske enkelt ringe, hvis man ikke har ordentligt værktøj.

Denne undersøgelse efterlader dog også en række ubesvarede spørgsmål. Eksempelvis 
har vi ikke undersøgt, om der gør sig særlige spilleregler gjeldende inden for forsk-
ningen, der gør formidlingen heraf særlig vanskelig i forhold til øvrig faglig formidling: 
Ville resultatet være det samme, såfremt en flyveleder, en revisor eller en oversætter blev 
bragt sammen med en journalist med henblik på formidling af dennes fag? 
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Vi har heller ikke analyseret hvordan hhv. forskerne og journalisterne oplevede samar-
bejdet med modparten. Og altså hermed om der gør sig andre og dybereliggende social-
psykologiske forhold gjeldende, der virker hæmmende i forhold til forskningsformidling. 
Det kan ikke udelukkes at fordomme og (negative) forventninger til samarbejdet parterne 
imellem kan have haft indflydelse på hvordan de journalistiske produkter udformes.

Og endelig har vi i dette forsøg ikke haft mulighed for at undersøge, hvordan den 
øvrige del af mediernes spilleregler, altså de spilleregler, der måtte træde i kraft, når 
redaktøren linder på lågen og lader en historie passere videre, indvirker på processen. 
Spørgsmålet er om de forskningsformidlende artikler ville blive standset af andre spil-
leregler længere fremme i processen? Men disse spørgsmål vil vi foreløbig efterlade 
ubesvarede. 

Efter efterkritikmødet med avisens redaktør sad forskningslederen og projektets kon-
sulent og funderede over redaktørens kritik. Lige før mikrofonen blev slukket udspillede 
følgende ordveksling sig:

Forskningsleder: Det er den der interessante samme oplevelse, at hver gang man 
forsøger at blande forskning og journalistik, så er det lidt ligesom, når man putter 
olie ned i en flaske vand og ryster det! Så tænker man: Yes! Nu var den der …. 
Men så … Nej, det var den sgu ikke alligevel!
Konsulent: Det er et godt billede! Måske skulle vi skrive en artikel om det? 

Og det har vi hermed gjort og i tilgift fundet frem til en række andre spørgsmål, som vi 
fremadrettet vil søge svarene på. 

Noter
 1. Såvel det kvantitative survey som det kvalitative eksperiment er en del af Projektet ”Opmærksomhed 

søges”, som er finansieret af det danske Forskningsråd for Kultur og Kommunikation.Vi vil desuden 
takke Nordicom Informations anonyme reviewere for indsigtsfulde kommentarer til en tidligere version 
af dette manuskript. Endelig vil vi gerne benytte lejligheden til at takke vores forskerkolleger og de cand. 
public. studerende ved SDU, fordi de tog sig tid til at deltage i dette eksperiment. 

 2. At de journalistiske artikler ikke finder plads i avisen kunne jo også skyldes en lang række andre faktorer. 
Fx at journalisterne ikke var tilstrækkeligt velinformerede om avisens redaktionelle linje, men som nævnt 
havde flere af journalisterne arbejdet for den pågældende avis. Desuden indgår det som en væsentlig del 
af journalistuddannelsen at undervise de studerende i netop, hvordan de målretter deres produkter mod de 
enkelte medier. Det er især vigtigt for free-lance journalister, og alle journalisterne i dette forsøg havde 
i kortere eller længere perioder arbejdet free-lance. Det kunne også skyldes, at den pågældende redaktør 
var særlig kritisk, men for det første blev artiklerne også forelagt redaktøren for det førende danske 
populærvidenskabelige magasin (Illustreret Videnskab), for det andet fik journalisterne lov til selv at sælge 
artiklerne efter, at de var blevet afvist af redaktøren, når blot de meldte tilbage, om det var lykkedes. Ingen 
af journalisterne har i skrivende stund [ca. et år efter deadline] meldt tilbage. Men da journalisterne ville 
kunne have tjent på at at afsætte, artiklerne har vi grund til at formode, at det har været forsøgt. 

 3. Væsentlighed, Identifikation, Sensation, Aktualitet og Konflikt. Redaktøren udelader dog kriteriet konflikt 
idet han mener, at en konflikt mellem to faglige synspunkter kun sjældent vil fange læserne. Væsentlig-
hedskriteriet nævnes ikke, men det er nærliggende at formode og væsentlighedskriteriet antages at være 
en grundforudsætning.

Anvendt litteratur 
Albæk, E. (2011) The Interaction between experts and journalists in news journalism. Journalism, 12(3), 

335-348. 
Albæk, E., Christiansen, P.M., & Togeby, L. (2003) Experts in the Mass Media: Researchers as sources in 

Danish Daily Newspapers 1961-2001. Journal of Mass Communication Quaterly, 80(4), 937-948. 



62

Nordicom-Information 36 (2014) 1

Andersen, E., & Hornmoen, H. (2011) Mediating Science in Norway: Practices and transformations in Major 
Newspapers. Media Transformations, 5, 88-104. 

Andersen, L.B., Hansen, K.M., & Klemmensen, R. (2012) Metoder i Statskundskab. København: Gyldendal.
Arnoldi, J. (2005) Den offentlige ekspert. København: Samfundslitteratur.
Bauer, & Gregory (eds.) (2007) From journalism to corporate communication in post-war Britain. New 

York: Routledge.
Bubela, T.M., & Caulfield, T.A. (2004) Do print media “hype” genetic research? A comparison of newspaper 

stories and peer-reviewed research papers. Canadian Medical Association Journal, 170(9), 1399-1407. 
Ebdrup, N. (2008) Naturvidenskaben må svare igen, 13-12-2012, from http://videnskab.dk/miljo-naturvidens-

kab/naturvidenskaben-ma-svare-igen
Gascoigne, T., & Metcalfe, J. (2010) Incentives and Impediments to Scientists Communicating through the 

Media. Science Communication, 18(3), 265-282. 
Hansen. (2009) Science, communication and media. In R. Holliman, E. Whitelegg, E. Scanlon, S. Smidt & 

J. Thomas (eds.), Investigating Science Communication in the Information Age (pp. 105-128) Oxford: 
Oxford University Press.

Hargreaves, I., & Ferguson, G. (2000) Who’s misunderstanding whom? London: ESRC – Economic & Social 
Research Council.

Hornmoen, H. (2010) Førti år i forskningens tjeneste. Sakprosa, 2(1), 1-27. 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009) InterView: Introduktion til et håndværk [InterView: An introduction to a 

craft]. København: Hans Reitzels Forlag.
Lindlof, T.R., & Taylor, B.C. (2002) Qualitative Communication Research Methods. London: Sage.
Madsen, A.L. (2006, 13. december) Den Sejlende Børnefødselsdag, Jyllands-Posten. 
Martin, S.E. (1991) Using Expert Sources in Breaking Science Stories – A comparison of Magazine types. 

Journalism Quarterly, 68(1-2), 179-187. 
Meilby, M. (1996) Journalistikkens Grundtrin [Basic steps of Journalism]. Århus: Ajour.
Mountcastle-Shah, E., Tambor, E., Bernhard, B.A., Geller, G., Karaliukas, R., Rodgers, J.E., & Holtzman, 

N.A. (2003) Assessing Mass Media Reporting of Disease-Related Genetic Discoveries: Development 
of an Instrument and Initial Findings. Science Communication, 24(4), 458-478. 

Moyer, A., Greener, S., Beauvais, J., & Salovey, P. (1995) Accuracy of Health Research Reported in the Popular 
Press: Breast Cancer and Mammography. Health Communication, 7(2), 147-161. 

Mølgaard, M. (2010, 9th july) Professor: Nanopartikler kan være en bombe under folkesundheden, Politiken. 
Retrieved from http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/ECE1014485/professor-nanopartikler-kan-
vaere-en-bombe-under-folkesundheden/

Nelkin, D. (1999) Selling Science: How the Press Covers Science and Technology (Revised). New York: W.H. 
Freeman & Compagny.

Nielsen, K.H. (2008) In quest for publicity: The Science-media partnership of the Galathea Deep Sea Expedi-
tion from 1950 to 1952. Public Understanding of Science, 18, 464-480. 

Pedersen, P.A. (2005) Jagten på det troværdige universitet: muligheder og risici i fremtidens forskningskom-
munikation. København: Ugebrevet Mandag Morgen. Danmarks Pædagogiske Universitet.

Peters, H.P. (1995) The interaction of journalists and scientific experts: co-operation and conflict between two 
professional cultures. Media, Culture & Society, 17(31), 31-48. 

Peters, H.P., Brossard, D., Cheveigné, S. d., Dunwoody, S., Kallfass, M., Miller, S., & Tsuchida, S. (2008) 
Science-Media Interface. Science Communication, 30(2), 266-276. 

Randersom, J. (2008, 15th january) Arpad Pusztai: Biological divide, Guardian. Retrieved from http://www.
guardian.co.uk/education/2008/jan/15/academicexperts.highereducationprofile

Reed, R. (2001) (Un-)Professional discourse?: Journalists’ and scientists’ stories about science in the media. 
Journalism, 2(3), 279-298. 

Roche, J.P., & Muskavitch, M.A.T. (2003) Limited Precision in Print Media Communication of West Nile 
Virus Risks. Science Communication, 24(3), 353-365. 

Russell, N. (2010) Communicating Science – Professional, Popular, Literary. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

Sanden, M.C.A. v. d., & Meijman, F.J. (2008) Dialogue guides awareness and understanding of science: an 
essay on different goals of dialogue leading to different science communication approaches. Public 
Understanding of Science, 17(89). 

Schultz, I. (2007) The Journalistic Gut Feeling. Journalism Practices, 1(2), 190-207. 
Science, M., Center. (2008) Hype, Hope and Hybrids: Science, policy and media perspectives on the Human 

Fertilisation and Embryology Bill. Science Media Center/UK 2008/2. 
Scientists, U. o. C. (2007) Smoke, Mirrors & Hot Air – How ExxonMobil Uses Big Tobacco’s Tactics to 

Manufacture Uncertainty on Climate Science. Cambridge.



63

Charlotte Wien, Judy Hermansen & Per Østergaard

Skovsgård, M. (2009) Den danske journalist [The Danish Journalist]. (PhD), University of Southern Den-
mark, Odense. 

Somekh, B. (2006) Action Research ‒ a methodology got change and development. New York: Open Uni-
versity Press.

Tanner, A.H. (2004) Agenda Building, Source Selection, and Health News at Local Television Stations: A 
Nationwide Survey of Local Television Health Reporters. Science Communication, 25(June), 350-363. 

Valenti, J.M. (1999) Commentary: How Well Do Scientists Communicate to Media? Science Communication, 
21(2), 172-178. 

Wien, C. (2001) Journalisters brug af ekspertkilder i danske aviser [The reference to expert sources in Danish 
newspapers]. Paper presented at the Nordmediakonference, Reykjavik. http:www.nordicom.gu.se/mr/
iceland/papers/nine/CWien.doc

Wien, C. (2013) Commentators on daily news or communicators of scholary achievements? The role of 
researchers in Danish news media. Journalism. doi: 10.1177/1464884913490272 

CHARLOTTE WIEN, Cand.mag., MLS, Ph.d., Lektor, chw@sam.sdu.dk
JUDY HERMANSEN, Mag.art., Ph.d. studerende, jhe@sam.sdu.dk
PER ØSTERGAARD, Ph.d., Lektor, poe@sam.sdu.dk
Institut for Marketing & Management, Syddansk universitet, Odense M


