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Formidlere af faglige fakta  
eller samfundsdebattører?
Om forskernes rolle i nyhedsmedierne

Charlotte Wien

Abstract
Formålet med denne artikel er at analysere forskernes aktiviteter i nyhedsmedierne og skabe 
overblik over hvordan samarbejdet mellem journalister og forskere foregår. International 
forskning har nemlig tydet på, at en væsentlig forudsætning for, at forskerne kan opnå 
succes i medierne er, at de følger mediernes spilleregler. Og disse spilleregler harmonerer 
ikke med de værdier, som forskningen er baseret på. Til dette formål blev der skabt et kvan-
titativt datasæt bestående af indholdsanalyser af 640 avisartikler, ca. 350 surveyinterview 
med forskere og ca. 350 surveyinterview med journalister. Data bekræfter at forskernes 
i høj grad følger mediernes spilleregler og at deres rolle i nyhedsmedierne hovedsageligt 
er at kommentere på dagens nyheder. De forskere, der bidrager til nyhedsmedierne er 
primært mænd med 5-15 års erfaring og fra de humanistiske eller samfundsvidenskabelige 
hovedområder. De journalister, der benytter forskere som kilder har ofte en forholdsvis 
beskeden erhvervserfaring.
Keywords: nyhedsmedier, forskere, journalister, indholdsanalyse, survey, forskningsfor-
midling

Indledning
For 10 år siden – den 1. juli 2003 – trådte en ny universitetslov i kraft i Danmark. Lovens 
§ 2, stk. 3 rummede følgende formulering ”Universitetet skal som central viden og kul-
turbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og 
tilskynde medarbejderne til at deltage i offentlig debat” (LOV nr. 403 af 28. maj 2003). 
Formuleringen skabte stor opmærksomhed i forsker- og mediekredse og blev hurtigt 
døbt ”Forskernes formidlingsforpligtelse” både i nyhedsmedierne (se fx Nielsen, 2004) 
og i forskningsverdenen (se fx Nielsen, 2005). 

Det fremgår ikke af loven, hvilket forum opgaverne skal løses i, men i den efterføl-
gende debat så både forskere og journalister især nyhedsmedierne som det oplagte sted 
dertil. Reelt er det, der står i loven, at to forskellige opgaver skal løses: I forbindelse 
med den første – at udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund – synes 
det at være forskningen og formidlingen af faglige fakta, der er i centrum. Mens det i 
forbindelse med løsningen af den anden – at deltage i offentlig debat – er svært at se, 
hvordan det skal være muligt uden at tilkendegive holdninger og bidrage med indivi-
duelle fortolkninger af begivenhederne i den daglige nyhedsstrøm. 
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I praksis er det dog ofte vanskelligt for både forskere og journalister at opretholde 
et skarpt skel mellem fagets fakta og forskerens – mere eller mindre fagligt baserede – 
vurderinger er jævnligt genstand for faglige diskussioner især inden for de fortolkende 
videnskaber under samfundsvidenskab og humaniora (CBS, 2012; Meyer & Lund, 2009) 
og denne uklarhed var for nylig også et af hovedtemaerne i den den danske mediestorm 
om ”Marlene Wind” (Karker, 2011). 

Set fra forskerverdenen er diskussionen af vores rolle i nyhedsmedierne uhyre vigtig: 
For der kan næppe være tvivl om, at den måde som forskerne samarbejder med journali-
sterne om at forvalte formidlingsforpligtelsen i forhold til medierne vil have indflydelse 
på forskningen både på lang og på kort sigt (Russell, 2010: 180). For på den ene side må 
det formodes at have en negativ effekt på den generelle velvilje over for forskningen, som 
den nyder (The European Commision, 2010), hvis forskere jævnligt anklages for at iklæde 
politiske budskaber forskningsklæder sådan som Professor Marlene Wind blev. Men det 
vil samtidig kunne have en mindst ligeså negativ effekt, hvis forskerne af frygt for sådan-
ne sager og negativ medieomtale afholder sig fra at synliggøre forskningen i medierne. 

Desuden accentueres emnets relevans af, at hvor mødet mellem forskningen og 
nyhedsmedierne tidligere hovedsageligt var båret af løsning af den første del af 
formidlingsopgaven – egentlig formidlingen af forskningsresultater (Bauer, 1995) ‒ så 
er der noget, der tyder på, at det er ved at ændre sig: Medierne erstatter specialiserede 
videnskabsjournalister med nyhedsjournalister, der fagligt ikke er rustet til at arbejde 
med de stadig mere komplekse problemstillinger, som forskningen arbejder med (Nel-
kin, 1999). Parallelt hermed tyder ældre forskning på, at det allerede for 10-15 år siden 
blev forskerne fra de fortolkende videnskaber under samfundsvidenskab og humaniora, 
hvor grænsen mellem fagets fakta og holdninger traditionelt er sværere at trække, der 
opnår større og større synlighed i medierne (Albæk, Christiansen, & Togeby, 2003; 
Bauer, 1995).

Derfor er det oplagt at undersøge forskernes rolle i nyhedsmedierne med henblik 
på en nærmere analyse af balancen mellem hvordan de løser deres formidlingsopgaver 
i medierne: Hvad kendetegner de historier forskerne bidrager til? Hvad kendetegner 
de forskere, der bidrager? Og hvad kendetegner de journalister, der samarbejder med 
forskerne? Og det er formålet med denne artikel.

Emnet er desuden interessant af mindst tre andre årsager. 
For det første foreligger der kun ganske lidt empirisk forskning vedrørende forskernes 

rolle i de danske nyhedsmedier, hvilket er grunden til, at vi ved meget lidt om, hvordan 
danske journalister og forskere arbejder sammen, og hvad tendenserne er (Albæk, 2011; 
Albæk, et al., 2003; Wien, 2001).

For det andet er den seneste undersøgelse af de danske forskeres rolle i nyhedsmedier-
ne blev foretaget i 2001 dvs. et par år før vedtagelsen af den nye universitetslov. Da dele 
af denne undersøgelses dataindsamling metodisk er nært beslægtet 2001-undersøgelsen 
af ekspertkilderes rolle (Albæk, 2011), er det muligt at foretage en sammenligning af 
forskernes rolle i nyhedsmedierne i 2001 og i 2011 og derved åbnes der med denne 
undersøgelse mulighed for at diskutere nogle af de mulige effekter, som 2003-loven 
og en række andre danske initiativer i retning af at øge kvantiteten og kvaliteten af 
forskningsformidlingen i Danmark, kan have haft (Videnskabsministeriet, 2004: 15).

For det tredje, er undersøgelsen ikke blot en fortsættelse af tidligere danske undersø-
gelser, men rummer også en lang række andre data, som gør det muligt at sammenligne 
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udviklingen i Danmark med udviklingen i andre lande og dermed at relatere denne 
undersøgelse til lignende undersøgelser udført i andre nationale sammenhænge som 
f.eks. Peters, et al. (2008).

Baggrund
Fjerner man blikket fra Danmark og betragter de internationale tendenser på området, så 
peger litteraturen om forskningsformidling på, at mindst tre forskellige kræfter i disse 
år i stadig stigende omfang presser, skubber og trækker forskere ud i den offentlige 
arena: For også i andre lande øges det politiske pres på forskerne for at de skal ret-
færdiggøre den skattefinansierede forskning overfor borgerne (Gascoigne & Metcalfe, 
2010). Men presset kommer også fra journalisterne, der i stigende omfang har brug 
for forskerne, fordi de kan give de journalistiske produkter det strejf af objektivitet, 
hvorpå journalistikken legitimitet hviler (Andersen & Hornmoen, 2011). Og sidst, 
men ikke mindst, ser flere og flere forskere medieoptræden både som en pligt og en 
metode til at generere goodwill blandt befolkningen, politikere og bevillingsgivere 
(Peters, et al., 2008). Tilsammen har dette har betydet en markant stigning i antallet af 
nyhedshistorier, hvor forskere bidrager (Albæk, et al., 2003; Bauer & Gregory, 2007; 
Hargreaves & Ferguson, 2000). Fra en overfladisk betragtning kan dette siges at være 
en gunstig udvikling for både journalister og forskere og for journalistikken og for 
formidlingen af forskning i nyhedsmedierne. Men det kan dog tænkes, at situationen 
er mere kompliceret end som så. 

Som nævnt har en række tidligere undersøgelser dokumenteret ændringer i hvilke 
forskere, der citeres i nyhedsmedierne, og deres rolle i medierne over de sidste årtier: 
Bauers (1995) undersøgelse af perioden fra 1946 til 1990 viste, at naturvidenskab mod-
tog stor opmærksomhed fra medierne i begyndelsen af undersøgelses  perioden, mens 
samfundsvidenskab og humaniora havde overtaget en ganske stor andel heraf ved slut-
ningen af perioden og denne udvikling bekræftes af Albæk, Christiansen et al. (2003). 

Desuden viser en række andre undersøgelser, at forskerne i stigende grad bruges til at 
kommentere dagens nyheder og ikke til at præsentere deres forskningsresultater: Hansen 
og Dickinson har vist, at i mindre end halvdelen af   de nyhedshistorier, hvori der bliver 
citeret en eller flere forskere, handler artiklen ikke om forskning: De foretrukne emner 
er i stedet politik, kriminalitet eller moralske spørgsmål (Hansen & Dickinson, 1992). 
Her til skal lægges, at Albæk (2011) – i en undersøgelse baseret på data fra 2001- har 
vist, at i ca. 90 procent af de artikler, hvor en forsker er citeret, er det journalisten, der 
taget kontakten til forskeren, ligesom artiklens vinkel i omkring 50 procent af tilfældene 
er fastlagt før journalisten kontakter forskeren. 

Russell går så vidt, at han hævder, at en væsentlig forudsætning for, at forskerne 
kan opnå synlighed i medierne er, at de følger mediernes spilleregler og det ser han 
som et problem, eftersom mediernes spilleregler ikke harmonerer med de værdier, som 
forskningen er baseret på (Russell, 2010:173). Denne tilgang understøttes af Peters, et 
al. (2008), der argumenterer for, at forskere og journalister konstruerer viden efter for-
skellige og modstridende principper. Og da de principper, som journalister konstruerer 
viden efter ikke stemmer særligt godt overens med den videnskabelige verdens normer 
og standarder, så er den eneste måde at undgå interessekonflikter mellem de to parter, 
at den ene profession vælger at spille efter den andens regler (Peters, et al., 2008; 
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Reed, 2001). Og holder man dette op mod de to opgaver, som universitetsloven giver 
forskerne, så synes det oplagt, at det må være opgaven med at formidle fagets fakta, der 
er vanskelligst at løse efter nyhedsmediernes spilleregler, mens de mere eller mindre 
holdningsprægede bidrag til debatten langt lettere lader sig indpasse i nyhedsstrømmen. 
Derfor er det rimeligt at antage, at det er de holdningsprægede kommentarer til dagens 
nyheder, der vinder frem, når forskerne er ”på” i medierne.

At der med tiden er sket en sådan glidning væk fra, at forskernes rolle i medierne var 
at formidle deres forskning i retning af at deres rolle bliver defineret som enten eksperter 
i forbindelse med dagens nyheder eller debattører tyder også andre undersøgelser indi-
rekte på: Flere undersøgelser vist at interessekonflikter mellem forskere og journalister 
er blevet sjældnere og sjældnere gennem de sidste 10-15 år (Bubela & Caulfield, 2004; 
Gascoigne & Metcalfe, 2010; Mountcastle-Shah et al., 2003; Peters, 1995; Reed, 2001; 
Roche & Muskavitch, 2003), hvilket – hvis man følger Russels tankegang (2010:173) 
– må betyde, at de forskere både kan og vil følge mediernes spilleregler også er de 
forskere, der opnår størst medieopmærksomhed. 

I de følgende afsnit vil jeg præsentere data fra en nyere dansk undersøgelse af forsker-
nes rolle i nyhedsmedierne. Datasættet er genereret i 2010-2011. Analysen er organiseret 
omkring besvarelsen af følgende spørgsmål: Hvad karakteriserer de nyheder i danske 
dagblade, som forskere bidrager til? Hvad karakteriserer de forskere, der bidrager? Og 
hvad karakteriserer de journalister, der bruger forskere? Resten af artiklen er bygget 
op omkring disse tre spørgsmål, der søges belyst i de følgende afsnit. I forbindelse 
med hvert afsnit vil undersøgelsens resultater blive sat i relation til den internationale 
forskning på området.

Inden fremlæggelsen af data, vil det følgende afsnit præsentere det metodiske design 
samt størrelse og omfanget af datasættet. Artiklens konkluderende afsnit vil sammen-
fatte analysens tre delspørgsmål og herigennem besvare artiklens problemformulering. 

Design og data
I en periode på fire måneder blev den danske trykte presse (bortset fra lokale aviser) 
kæmmet for artikler, hvori en eller flere navngivne danske forskere blev citeret: Tre 
studentermedhjælper foretog fire dage om ugen på samme tidspunkt af dagen en søg-
ning på begrebet ”forskning” og enhver grammatisk og morfologisk variant heraf i 
databasen infomedia, der omfatter stort set alle danske aviser (www.informedia.dk). 
I gennemsnit gav søgningen mellem 50 og 100 artikler hver dag. Mange af artiklerne 
var dog dubletter eller artikler, hvor begrebet forskning ikke var knyttet til et citat af 
en navngiven forsker. Sådanne artikler blev frasorteret. Det er vigtigt at bemærke, at 
denne samplingsmetode betød, at indlæg forfattet af forskere – fx læserbreve og kronik-
ker – ikke indgår i undersøgelsen. Ligeledes indgår heller ikke artikler, hvor forskere 
ikke er citeret (fx anmeldelser af forskningsbaserede bøger). Årsagen til dette fravalg 
er metodisk begrundet i ønsket om at skabe et datasæt, der er sammenligneligt med den 
danske undersøgelse fra 2001 (Albæk, 2011). Hertil skal lægges, at andre undersøgelser 
har vist, at de avisartikler, der formidler forskning og er forfattet af forskerne selv kun 
udgør samlet set 6 procent af de forskningsformidlende artikler i aviserne (Russell, 
2010:175). Derfor blev sammenligneligheden med den tidligere danske undersøgelse 
prioriteret over indsamlingen af disse relativt få øvrige artikler. 
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Dataindsamlingen fandt sted over en periode på fire måneder og i alt blev 640 artikler 
(med en eller flere citerede videnskabelige forskere) udvalgt og kodet for 11 variabler, 
herunder længde, om forskning var artiklens hovedemne, journalistisk genre, forske-
rens/forskningens videnskabelige hovedområde, forskerens rolle i artiklen, om tonen i 
artiklen var kritisk mod forskeren/forskningen, hvor mange forskere, der blev citeret, 
og hvorvidt artiklen præsenteret videnskabelige data m.v..

Inter-koderreliabilitetstesten viste rimelig overensstemmelse mellem de tre studen-
termedhjælperes kodninger (Holsti’s metode fra 0,8 til 1,0).

Når en artikel var blevet udvalgt og kodet ringede studentermedhjælpen først den 
journalist, der havde skrevet artiklen og stillede et antal spørgsmål vedrørende: a) 
arbejdsrelationen mellem journalisten og forskeren i forbindelse med den konkrete 
artikel og b) vedrørende journalisten generelle syn på arbejdsrelationen med forskerne. 
Herefter kontaktede studentermedhjælpen den citerede forsker og stillede to parallelle 
batterier af spørgsmål.

I alt blev 362 journalister interviewet og 342 forskere. Herved nåede svarprocenten 
op på lidt over 50 procent. Kun meget få forskere / journalister nægtede at deltage 
(31/4.8 procent forskere, 16/2.5 procent journalister), mens de resterende (ca. 40 pro-
cent forskere eller journalister) viste sig vanskellige at komme i kontakt med. Det skal 
dog bemærkes, at nogle forskere og nogle journalister blev interviewede mere end én 
gang: I alt blev 227 individuelle forskere og 223 individuelle journalister interviewet.

Metodisk henter undersøgelsen inspiration fra fem tidligere undersøgelser: Journalisten / 
forsker undersøgelse kombineret med en indholdsanalyse af nyheder trækker på Peters (1995) 
klassiske undersøgelse. Metoden til sampling af nyheder blev udviklet med inspiration fra 
en undersøgelse af mediestorme (Elmelund-Præstekær & Wien, 2008). Indholdsanalysens 
variabler er en videreudvikling af Levinsen og Wiens variabler (Levinsen & Wien, 2011). 
Endelig blev nogle af de spørgsmål, der anvendes i de to survey udviklet af Albæk i forbin-
delse med hans undersøgelse fra 2001 (Albæk, 2011).

Hvad karakteriserer de nyheder, som forskere bidrager til?
Næsten 62 procent af artiklerne var blevet trykt enten i en af   de landsdækkende aviser 
eller i en af   de fremtrædende nicheaviser (Weekendavisen, Information, Kr. Dagblad). 
De resterende 38 procent var mindre aviser eller gratisaviser og kun én af disse ‒ Urban 
‒ bidrog samlet set med mere end 4 procent af de 640 artikler. Det er altså de store lands-
dækkende aviser, der bruger forskere som kilder. Artiklerne var ‒ med en gennemsnitlig 
længde på 742 ord ‒ en anelse længere end en gennemsnitlig nyhedshistorie i en dansk 
avis (Stoffgren, 2011). I denne sammenhæng adskiller denne undersøgelses resultater 
sig ikke fra tidligere internationale undersøgelser: Fx kunne Verhoeven konstatere, de 
TV-nyheder som forskerne deltager i er længere end de øvrige nyhedsindslag (2010). 
Når længden af de historier, som forskerne bidrager til er interessant, skyldes det, at 
længden kan betragtes som en indikation af, hvor væsentlig hhv. redaktører og journa-
lister opfatter historien som værende. Det synes med andre ord hovedsageligt at være 
historier med en vis tyngde, som forskerne bidrager til.

Genremæssigt kunne 96 procent af artiklerne enten karakteriseres som ”hårde nyhe-
der” (46 procent) eller som ”baggrundsartikler” (50 procent) og i langt de fleste artikler 
(73 procent) blev kun en forsker citeret. Heller ikke her afviger denne undersøgelses 
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resultater fra tidligere: Verhoeven (2010) fandt, at i blot 2 procent af de tv-nyheder, hvor 
forskere optræder, blev der citeret mere end en forsker. At kun en forsker bliver citeret 
peger i retning af to pointer: Dels at hensigten med disse artikler ikke er at diskutere 
forskning eller forskningsresultater og dels at forskerne i disse artikler optræder i det 
klassiske ”ekspertkildeformat’, hvor forskernes rolle i det journalistiske produkt er at 
bekræfte artiklens vinkel (Wien, 2001). Yderligere støtte for den antagelse findes i, at 
65 procent af artiklerne var ukritisk overfor forskeren/forskningen, 24 procent neutra-
le og kun 1 procent kritisk. Heller ikke dette er særligt overraskende: I det klassiske 
”ekspertkildeformat” er det vanskelligt at forestille sig, at journalisten på den ene side 
bruger forskeren til at bekræfte artiklens vinkel og samtidig hermed anlægger en kritisk 
tone mod forskeren/forskningen.

Artiklerne blev kodet for om forskerens rolle var at kommentere en nyhed. Det viste 
sig at være tilfældet i 84 procent af artiklerne. Men, da en ”nyhed” godt kan være en 
videnskabelig opdagelse er det nødvendigt at kombinere to variabler for at kunne kort-
lægge, hvor stor en procentdel af artiklerne, der rent der faktisk formidler forskning. 

Tabel 1. Artiklens hovedemne mod forskerens rolle i artiklen

 Kommenterer forskeren på en nyhed? 

  Ja Nej Total 

Er artiklens  Ja 20  90 110 

hovedemne forskning  Nej 516  12 528 

eller et forskningsprojekt?  Ved ikke 2  0  2 

Total  538  102  640  

Som det ses i tabel 1 gælder det for 516 ud af 640 (84 procent) af artiklerne, at de ikke 
har et forskningsprojekt som hovedemne og den rolle, som forskeren indtager ikke at præ-
sentere forskningsresultater. I stedet optræder forskerne således i langt overvejende grad 
som kommentatorer på nyheder. På baggrund heraf er det derfor rimeligt at konkludere 
ligesom Verhoeven (2010), at formidling af videnskabelige resultater spiller en relativt 
marginal rolle i nyhedsmedierne selv i de indslag eller artikler, som forskerne bidrager til.

Et andet interessant spørgsmål er, om der er forskelle på dette mønster på tværs af 
de journalistiske genrer. En krydstabulering afslører ingen signifikante forskelle: I hen-
holdsvis 82 procent af baggrundsartiklerne og i 86 procent af de hårde nyheder er det 
forskerens opgave at kommentere på en nyhed.

Sammenfattende kan man sige, at forskere hovedsageligt bidrager til relativt lange 
hårde nyheder eller baggrundsartikler, hvor deres rolle er at kommentere nyheder som 
eksperter. Kun ganske få artikler handler om forskning eller forskningsresultater.

Hvad karakteriserer de forskere, der bidrager til nyhedsmedierne?
Tidligere forskning har vist, at journalister bruger kvindelige forskere mindre end 
mandlige, og at mandlige forskere er mere aktive i at bidrage til medier end kvindelige 
(Kitzinger, Chimba, Williams, Haran, & Boyce, 2008; Roten, 2011). Ved første øjekast 
synes denne undersøgelse at bekræfte dette: Næsten 80 procent af de citerede forsker-
ne er mænd. Men da kønsfordelingen ifølge Ståhle (2006) i den danske forskerstab er 
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meget skæv (26 procent kvinder) kan det derfor ikke på denne baggrund hævdes, at den 
trykte presse har en præference for mandlige kilder. Tilsvarende konstaterer Andersen og 
Hornmoen i deres undersøgelse af kønsfordelingen blandt citerede forskere i udvalgte 
norske medier, at 21 procent af de forskere, der er på i Norske medier er kvinder. Og 
ligesom i Danmark kan dette henføres til kønsfordelingen ved de norske universiteter 
(Andersen & Hornmoen, 2011).

76 procent af forskerne repræsenterede et universitet eller anden videregående ud-
dannelsesinstitution, 19 procent var fra andre statslige institutioner og kun 3 procent 
af forskerne var privatansatte. At der er en overvægt af forskere fra universiteter og 
videregående uddannelsesinstitutioner svarer til både Verhoevens (2010), Bubela og 
Caulfields (2004) (2004), Tanner og Friedmans (2011), og Dunwoodys undersøgelser. I 
sidstnævnte fandt Dunwoody, at forskeren kun 6 procent af de amerikanske nyhedshisto-
rier, der formidler forskning, er privatansat (Dunwoody in Russell, 2010: 182). Russel 
forklarer dette med, at der indenfor den del af det private erhvervsliv, der producerer 
egentlig forskning, eksisterer en hemmelighedskræmmerkultur. Baggrunden herfor er 
bl.a. beskyttelse af ophavsrettigheder og konkurrenceforhold mellem virksomhederne og 
på grund heraf er privatansatte forskere mindre villige til at optræde i medierne (Russell, 
2010: 182). Men man kan også forestille sig alternative forklaringer: Journalister har 
behov for ekspertkilder, fordi disse kan hjælpe med at give det journalistiske produkt 
troværdighed og det strejf af objektivitet, som journalistikkens legitimitet hviler på 
(Hornmoen, 2010; Skovsgård, 2009). I denne sammenhæng har de statsansatte – og 
dermed formelt uafhængige – forskere langt større værdi end eksempelvis de forskere, 
der arbejder inden for medicinalvareindustrien. Desuden er langt de fleste privatansatte 
forskere i Danmark ansat inden for hovedområderne sundhed, natur, teknik eller jord-
brugsvidenskab og netop disse områder får, som det fremgår af tabel 2, ikke nær så meget 
opmærksomhed i medierne som samfundsvidenskab og humaniora:

Tabel 2. Forskere klassificeret efter hovedområde 

 Frekvens Procent

Humaniora/Teologi 169 26,4

Samfundsvidenskab/Jura 288 45,0

Sundhedsvidenskab 74 11,6

Natur, teknik og jordbrug 90 14,1

Øvrige 19 3,0

Total 640 100,0

Da kun henholdsvis 19 og 16 procent af universitetetsansatte forskere er ansat ved 
samfundsvidenskab eller humaniora, mens 46 procent af forskerene hører til natur-, 
teknik-, og jordbrugsvidenskab (Ståhle, 2006) kan det på baggrund af tallene i tabel 
2 med rimelighed hævdes, at de samfundsvidenskabelige og humanistiske forskere er 
overrepræsenterede i nyhedsmedier. Endvidere kan der – omend med en vis forsigtighed 
på grund af forskellige samplingsmetoder – foretages en sammenligning med Albæk et 
al.s (2003) resultater: 

En sådan sammenligning viser, at andelen af artikler med   bidrag fra samfundsviden-
skabelige og naturvidenskabelige forskere har været nogenlunde konstant de sidste ti år 
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(ifølge deres tal hhv. 45 og 17 procent), mens andelen af artikler med bidrag fra huma-
nister ifølge denne undersøgelse er steget. Sidstnævnte udgjorde 13 procent i 2001 og 
udgjorde, som det fremgår af tabel 2, 26 procent i 2011. Denne stigende andel er hentet 
fra artikler med bidrag fra sundhedsvidenskabelige forskere, der i 2001 udgjorde 21 
procent i 2001 og som det fremgår 12 procent i 2011. Også Andersen og Hornmoen har 
dokumenteret en stigning i antallet af samfundsvidenskabelige og humanistiske forskere 
i den daglige nyhedsdækning over de seneste 10-15 år. De forklarer denne stigning med 
et stigende behov for ekspertkommentarer i medierne vedrørende både politiske forhold 
og hverdagslivet (2011).

En krydstabulering af variablen ’forskere klassificeret efter hovedområde’ med va-
riablen ’Er artiklens hovedemne et forskningsprojekt’ viser, at henholdsvis 55 procent 
af de artikler, som sundhedsforskere og 27 procent af bidragene fra natur-, teknisk- og 
jordbrugsforskere bidrog til havde et forskningsprojekt som hovedemne. Dette var kun 
tilfældet for kun 14 henholdsvis 15 procent af de artikler, som de humanistiske eller 
samfundsvidenskabelige forskere bidrog til. En lignende observation blev foretaget af 
Verhoeven (2010): I hans undersøgelse af TV-nyheder om forskning handlede ikke en 
eneste historie om humanistisk eller samfundsvidenskabelig forskning. 

Tilsammen tyder dette på, at samfundsvidenskabelige og humanistiske forskere 
ganske vist ofte er ”på” i medierne end deres naturvidenskabelige kolleger, men at det 
til gengæld langt oftere handler om forskning når naturvidenskabelige forskere udtaler 
sig til medierne. 

Med hensyn til væksten i bidrag fra de humanistiske forskere, kan der være 
flere forklaringer: En forklaring er, at der i disse år sker et generelt skift i det of-
fentlige fokus væk fra politik, jura og økonomi i retning af en række etiske og re-
ligiøse spørgsmål: Fx er den religiøse niche avis ”Kristeligt Dagblad” blandt 
de meget få danske aviser, der har oplevet stigende oplagstal i denne periode. 
En anden og mindre subtil forklaring er, at områdestudier som Amerikanske Studier 
og Mellemøststudier hører under humaniora i Danmark. Siden 9/11 2001 og Muham-
med-tegningerne i 2005-2006 har der været en øget efterspørgsel efter forskere fra disse 
særlige områder. Ganske vist fyldte hverken diskussionen om 9/11 eller om Muham-
med-tegningerne særligt meget i nyhedsmedierne i den periode, hvor stikprøven blev 
udtaget. Men begivenheder som de ovennævnte kan have bidraget til at trække flere 
humanistiske forskere ind i den offentlige arena, for som både Martin (1991) og Albæk 
(2011) har argumenteret for kan man tale om en ’Tordenskjoldseffekt’ i forbindelse 
med journalisters kildebrug: Når en forsker først har opnået at være ”på” nogle gange 
og er blevet citeret i nyhedsmedierne vil en række selvforstærkende kræfter medvirke 
til at øge hans synlighed i medierne. Flere af denne undersøgelses resultater understøt-
ter denne pointe: Når forskere blev spurgt om, hvor hyppigt de hver især mente, at de 
bidrog til massemedierne svarende mere end 70 procent, at det gjorde de ”mere end én 
gang om måneden”.

Tordenskjoldseffekten blev ligeledes bekræftet da journalisterne blev spurgt, hvorfor 
de havde kontaktet forskeren: 46 procent af dem svarede, at de enten tidligere havde talt 
med forskeren eller set forskeren citeret af en anden journalist.

Et andet vigtigt spørgsmål er, hvorfor forskere bidrager til massemedierne. To vari-
abler kan kaste lys over dette spørgsmål: For det første blev forskere spurgt – ikke om 
deres alder – men om deres forskningserfaring. Tabel 4 viser tallene.
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Tabel 3. Hvor ofte bliver du citeret i nyhedsmedierne (anslået)? 

 Frekvens Procent

Mindst en gang om måneden 162 73,0

Mindst en gang hvert halve år 41 18,5

Mindst en gang om året 10 4,5

Mindre end det 9 4,1

Total 222 100,0  

Tabel 4. Forskningserfaring (kandidatspeciale ikke inkluderet) 5 års intervaller

 Frekvens Procent

1-5 års erfaring 35 15,4

6-10 års erfaring 43 18,9

11-15 års erfaring 40 17,6

16-20 års erfaring 24 10,6

21-25 års erfaring 25 11,0

26-30 års erfaring 19 8,4

31-35 års erfaring 22 9,7

36-40 års erfaring 16 7,0

41-45 års erfaring 3 1,3

Total 227 100,0

Som det kan ses findes langt den største medieaktivitet blandt forskere med mindre end 
15 års erfaring (middelværdi = 18,1). Den observerede mindre andel af medieaktivitet 
blandt forskere med mere end 15 års erfaring ikke kan forklares gennem aldersfordelin-
gen af   videnskabelige forskere. Tværtimod: Ifølge Ståhle (2006: 58) er der omtrent det 
samme antal forskere i hver aldersgruppe mellem 30 og 65 år i Danmark. 

I stedet kan den faldende medieaktivitet forklares gennem forløbet og varigheden 
af   en akademisk karriere: En akademisk karriere, der starter ved indskrivning som 
ph.d.-studerende og slutter ved udnævnelsen til professor, tager i gennemsnit 20 år i 
Danmark (Ståhle, 2006). Mere end 60 procent af de interviewede forskere havde min-
dre end 20 års erfaring som forskere. Med andre ord, er de forskere, der er mest aktive 
i massemedierne, samtidig de forskere, som stadig er i et karriereforløb. Det kan dog 
også meget vel tænkes, at dette er afledt af en generationsforskel: Det er muligt, at unge 
forskere generelt er mere opmærksomme på de gavnlige effekter, som medieeksponering 
kan have på deres karriere end de ældre. 

At der i forskernes bevidsthed er en sammenhæng mellem synlighed i medierne og 
karriere blev bekræftet, da forskerne blev spurgt om hvorfor de bidrager til masseme-
dierne: 62 procent af dem svarede: ”Fordi det er min pligt, og det styrker min karriere”, 
og kun 14 procent svarede ”Fordi giver eksponering for mit forskningsområde”. Med 
andre ord anses medieaktiviteter karrierefremmende blandt hovedparten af de danske 
forskere, der bidrager til medierne. 

På dette punkt er denne undersøgelses resultater ikke helt i overensstemmelse med 
en række internationale undersøgelser, hvor forskerne har udtrykt frygt for, at medie-
synlighed være skadelig for karrieren (Gascoigne & Metcalfe, 2010; Hargreaves & 
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Ferguson, 2000; McComas & Simone, 2003; Reed, 2001). En mulig forklaring på denne 
uoverensstemmelse er forskellige samplingsmetoder: Som allerede nævnt, stammer ca. 
75 procent af de forskere, der indgår i denne undersøgelse fra enten humaniora eller 
samfundsvidenskab. De ovenfor omtalte undersøgelser er alle baseret på forskere fra 
naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Dette kan tyde på, at der er variation i hvor 
karriererfremmende mediesynlighed anses at være på tværs af hovedområderne. Der 
er en lille smule støtte at hente for en sådan konklusion i disse data eftersom en større 
andel af sundhedsforskere (en tredjedel) end i nogen af de andre forskningsområder, 
svarede, at de bidrog til massemedierne for at få opmærksomhed på deres forsknings-
område, og dermed ikke for at styrke egen karriere. Desuden skal det bemærkes, at de 
forskere, der er blevet interviewet til denne undersøgelse jo netop er dem, der er ”på”. 
Havde stikprøven været udtaget blandt alle universitetsansatte kunne resultatet meget 
vel have været anderledes.

Sammenfattende kan man sige, at de forskere, der bidrager til nyhedsmedierne 
primært mænd med 5-15 års erfaring. De er ansat ved en samfundsvidenskabeligt eller 
humanistisk fakultet og bidrager regelmæssigt til nyhedsmedierne. Det gør de, fordi de 
mener det er en pligt og fordi de mener, at det fremmer deres karriere.

Hvad kendetegner de journalister, der bruger forskere som kilder?
En stor del forskningen i samarbejdet mellem forskere og journalister har taget udgangs-
punkt i at undersøge såkaldte ’videnskabsjournalister’s brug af forskere (se fx Allan, 
2009; Hargreaves & Ferguson, 2000; Mountcastle-Shah, et al., 2003; Peters, 1995). 

En sammenligning mellem medlemslisten for Foreningen af danske   videnskabsjourna-
lister og bylines fra de 640 artikler viser, at kun meget få navne optræde på begge lister. 
Og tilsvarende afslører foreningens medlemsliste også, at kun meget få af foreningens 
medlemmer er ansat ved et af de danske dagblade. Og endelig afslører medlemslisten, 
at en meget stor procentdel af danske videnskabsjournalister – ligesom de britiske – har 
en uddannelsesmæssig baggrund – gerne en kandidatgrad – inden for et andet fagområde 
end journalistikken. Mange af dem har en naturvidenskabelig uddannelse bag sig og 
en meget stor procentdel af dem er ansat som informationsmedarbejdere i videnspro-
ducerende institutioner som fx universiteterne. Da både det, at have en akademisk grad 
samt et job, hvor man arbejder tæt sammen med forskere i det daglige, meget vel kan 
tænkes at påvirke videnskabsjournalist opfattelse af samarbejdet mellem journalister og 
forskere(Mountcastle-Shah, et al., 2003; Reed, 2001) bør denne undersøgelses resultater 
ikke sammenlignes med, hvad der kendetegner videnskabsjournalister, men snarere med 
forskning i, hvad der kendetegner dagbladsjournalister.

Kønsfordelingen blandt de journalister, der indgik i undersøgelsen afviger ikke mar-
kant fra kønsfordelingen i den virkelige verden: I 2011 var 42 procent af medlemmerne 
af Dansk Journalistforbund kvinder og 43 procent af de 640 artikler var skrevet af 
kvinder. Journalisterne blev ligesom forskerne spurgt om deres journalistiske erfaring. 
Som det fremgår af tabel 5 havde næsten 65 procent af dem mindre end ti års erfaring.

Aldersfordelingen blandt danske nyhedsjournalister er ligesom forskeres jævn og 
man kan derfor konkludere, at det overvejende relativt uerfarne (mindre end 10 år) 
journalister, der bruger forskere som kilder (middelværdi = 9,8 år).



31

Charlotte Wien

Tabel 5. Journalistisk erfaring

 Frekvens Procent

Praktikant 34 15,2

1-5 års erfaring 69 30,9

6-10 års erfaring 41 18,4

11-15 års erfaring 19 8,5

16-20 års erfaring 19 8,5

21-25 års erfaring 24 10,8

26-30 års erfaring 12 5,4

31-35 års erfaring 3 1,3

36-40 års erfaring 2 ,9

Total 223 100,0

Ved første øjekast kan det virke overraskende, at næsten 60 procent af de journalister, 
der benytter forskere som kilder, har mindre end 10 års erfaring: At formidle forskning 
i nyhedsmedierne anses for at være vanskelligt og er derfor et område, som man ville 
forvente, blev dækket af mere erfarne journalister. Men da 84 procent af artiklerne 
ikke i egentlig forstand formidler forskning, er resultatet næppe helt så overraskende. 
Tværtimod: At unge danske journalister benytter universitetsansatte forskere som kilder 
kan i stedet forklares ud fra den det danske uddannelsessystem: Dansk journalistik er 
kendetegnet ved en høj grad af professionalisering (Hallin & Mancini, 2004), og omkring 
halvdelen af   de danske journalister, der er blevet uddannet siden 1998 har opnået deres 
bachelorgrad ved et universitet (Lund & Petersen, 1999; Terzis, 2009). På universitetet 
er de bl.a. blevet undervist af forskere fra samfundsvidenskab og humaniora og har 
herigennem opnået indsigt i hvad forskere fra disse områder kan bidrage med. Og de er 
blevet skolet i, at de, på grund af samfundets øgede kompleksitet, kombineret med det 
journalistiske ideal om objektivitet – har de brug for en neutral og troværdig ekspert, 
der kan give den fortolkning af begivenhederne, som de ikke selv kan komme med uden 
at give køb på den tilstræbte objektivitet, som giver journalistikken legitimitet (Albæk, 
2011). Dette bekræftes af, at når journalisterne i denne undersøgelse blev spurgt, hvorfor 
de havde kontaktet forskeren svarede 60 procent af dem, at det var fordi de ønskede 
forskerens fortolkning af historien.

Adspurgt hvor ofte de anvendte forskere i deres arbejde, svarede mere end 80 procent 
af journalisterne, at de brugte forskere næsten hver dag (36,4 procent) eller mindst en 
gang om ugen (45,5 procent), hvilket indikerer, at brugen af   forskere som kilder er en 
næsten dagligdags rutine for det store flertal af disse journalister. 

Det bør også bemærkes, at en krydstabulering af tallene ovenfor med variablen 
vedrørende erfaring, afslører en tendens til, at det er de mindst erfarne journalister, der 
også er de hyppigste brugere forskere som kilder. 

Som nævnt i indledningen kunne man på grund af universitetsloven fra 2003 med 
dens formulering om, at universiteterne skal opfordre de ansatte til at deltage i den of-
fentlige debat, have en forventning om, at forskerne i stigende omfang var begyndt at 
tage initiativ til at kontakte medierne. 

I sin 2001-undersøgelse fandt Albæk (2011), at initiativet til kontakten blev taget af 
journalisten i ca. 90 procent af de nyheder hvor en forsker blev citeret. Denne undersø-
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gelse viser ingen ændring: 88 procent af de interviewede journalister, svarede, at det var 
dem, der havde taget initiativ til at kontakte forskeren. At initiativet lå hos journalisten 
blev bekræftet af 94 procent af forskerne. Også dette resultat svarer til den udvikling, 
som Reed (2001), Roche og Muskavitch (2003) og Russel (2010) har dokumenteret i 
andre nationale sammenhænge.

Tabel 6. Hvor ofte bruger du forskere som kilder?

 Frekvens Procent

Næsten hver dag 80 36,4
Ca. en gang om ugen 100 45,5

Ca. en gang om måneden 30 13,6

Mindre end en gang om måneden 9 4,1

Næsten aldrig 1 ,5

Total 220 100,0

Det vedbliver således med at være journalisten, der tager initiativet og dermed også i høj 
grad sætter dagsordenen, når forskerne udtaler sig til nyhedsmedierne: Både forskere 
og journalister er enige om, at artiklens vinkel i næsten 50 procent af artiklerne bestemt 
før journalist kontakter forskeren.

Tabel 7. Hvornår blev artiklens vinkel lagt fast?

 Journalisters  Forskeres  
 svar Pct svar Pct

Inden samtalen 157 43,5 161 47,2

Under samtalen 39 10,8 77 22,6

Efter samtalen 30 8,3 11 3,2

En løbende proces 135 37,4 68 19,9

Ved ikke 0 0 24 7,0

Total 361 100 341 100,0

Tallene i tabel 7 tåler en forsigtig sammenligning med Albæks 2001- undersøgelsen, 
hvor 46 procent af de adspurgte journalister svarede, at artiklens vinkel var fastlagt 
før de kontaktede forskeren (51 procent af forskerne enige om). Hermed synes der 
umiddelbart heller ikke at være indtrådt en nævneværdig ændring i dette forhold siden 
universitetslovens vedtagelse.

Sammenfattende kan man sige, at der – ligesom for forskernes vedkommende – ikke 
er noget der tyder en kønsmæssig bias i retning af, at det enten mandlige eller kvinde-
lige journalister oftere benytter forskere som kilder. Til gengæld synes der at være en 
klar tendens til, at det især er journalister beskeden erhvervserfaring (under 10 år), der 
benytter forskere som kilder og det er nærliggende at antage, at der er en sammenhæng 
mellem det forhold, at en stor del af de journalister, der er blevet uddannet i Danmark de 
sidste 10 år, har fuldført deres uddannelse ved et universitet, hvor de er blevet undervist 
af især samfundsforskere og humanister. De unge journalister bruger især forskerne til at 
levere fortolkninger af begivenheder, som de – ifølge deres professionelle normer – ikke 
er berettiget til at give selv. Data afslører ingen tegn på ændring i retning af, at forskerne 
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hyppigere tager initiativ til at kontakte journalisterne i dag end for 10 år siden og det 
gælder også fortsat artiklens vinkel i næsten 50 procent af tilfældene er blevet bestemt 
af journalisten, før han kontakter forskeren.

Konklusion
Denne undersøgelses resultater viser, at danske forskeres samarbejde med danske journa-
lister ikke afviger nævneværdigt fra forholdene i en række andre lande: Forskere bidrager 
til relativt lange hårde nyheder og baggrundsartikler, hvor deres rolle er at kommentere 
dagens nyheder snarere end at diskutere faglige problemstillinger eller videnskabelige 
gennembrud. Forskerne er primært mænd med 5-15 års erfaring og hovedsagelig fra de 
humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag. De journalister, der benytter forskere 
som kilder er næsten ligeligt fordelt kønsmæssigt, men det er kendetegnende, at de har 
en forholdsvis beskeden erhvervserfaring. Journalisterne bruger forskerne til at fortolke 
dagens begivenheder i en kompleks verden. Det er især relativt uerfarne journalister, der 
trækker på forskere og især på forskere, der fortsat er under karrieremæssig opstigen, 
der bidrager til medierne og det er blot en beskeden andel af de artikler, hvor forskere 
bliver citeret, der handler om forskning. 

Et andet interessant fund er, at forskere sjældent tager initiativ til at kontakte journa-
lister: Når de to parter samarbejder, er hovedsageligt journalisten, der tager initiativet og 
sætter dagsordenen. Forskerens rolle bliver dermed hovedsageligt at kommentere og give 
baggrundsinformation til dagens begivenheder, snarere end det bliver at præsentere og 
diskutere videnskabelige resultater. Dette stemmer godt overens med både den tidligere 
danske og internationale forskning på området. Hvad der i denne sammenhæng gør det 
mere interessant er, at det lovgivningsmæssige pres i fra universitetsloven fra 2003, tilsy-
neladende ikke har ændret på rollefordelingen mellem forskere og journalister eller øget 
kvaliteten eller kvantiteten af  forskningsformidling i massemedier: Denne undersøgelse 
tyder ikke på, at der ikke er indtrådt de nævneværdige ændringer i hvordan forskerne 
bruges og lader sig bruge af nyhedsmedierne over de sidste ti år. De ændringer der er sket i 
forskernes rolle i nyhedsmedierne synes snarere at være sket over en længere tidshorisont 
og her synes der at være en tendens i retning af, at det i stigende omfang er forskere fra de 
fortolkende videnskaber, der opnår større og større synlighed i medierne, mens forskerne 
fra de eksakte videnskaber trods deres store andel af forskerstaben fylder relativt lidt i 
mediebilledet. Samtidig hermed synes der at være en tendens i retning af, at forskerne i 
stigende omfang bliver brugt til i rollen som eksperter, at fortolke dagens begivenheder, 
snarere end til at præsentere deres forskning og dens resultater. Og det er nærliggende, 
at antage, at der er en sammenhæng mellem disse to tendenser. Hvis det er korrekt, så 
kan man i forhold til den danske universitetslov hævde, at de samfundsvidenskabelige og 
humanistiske danske forskere er lydige overfor loven, hvad vedrører at deltage i offentlig 
debat i nyhedsmedierne, mens det kniber mere med egentlig formidling af forskning i 
nyhedsmedierne både for de fortolkende og de eksakte videnskaber. 
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