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Abstract 
 
As the western society gradually turns into a knowledge- and risk society, where science and 
scientific innovations increasingly both promise to save the world and destroy it, a shift in the 
relation between the scientific community and the rest of society has emerged. A shift from a 
top-down one-way transfer view regarding communication, to a dialogue-based interactive 
co-production model, where the public are part of setting the agenda for research and 
contribute to the knowledge production. Or at least in theory, in EU documents and in many 
different country's policy documents. In practical application however, one might have a hard 
time see the implementation of such model.            
 
As a more comprehensive and dialogue-based science communication is depending on the 
possibility for scientist themselves to engage and fell the need to engage, we have focused on 
their thoughts. 
 
In this thesis we have examined six scientists view on, and work with, science 
communication, as well as their perceived social and structural conditions. We have also 
examined action plans and strategy documents from three Swedish universities that in 
different ways mention science communication and interaction with the broader society. 
Finally we have compared the view on science communication that we have found in the 
documents with that of the scientists  
 
We have used qualitative interviews to gather information from the six scientists, who range 
from 30 to 60 years in age and come from different fields of study. For the documents we 
used a qualitative analyse, searching for different areas regarding science communication and 
interaction with society.  
 
Our finding show that both the view of the scientist and that of the documents, regarding 
science communication, more resemble that of the older one-way transfer model, although 
some minor parts remind of a dialogue-based model. 
 
All the scientists we have interviewed are positive to science communication, especially for 
its possibility to increase the knowledge in general society and set a ground for better decision 
making, and also to give legitimacy for both research and the decisions based on it.  
 
Regarding their practical work with science communication, no one have fixed routines, and 
the time they spend differ greatly. It is mostly reactive in nature and consist of lectures, 
popular science articles, participation in interviews in media and conferences etcetera. Three 
of the scientists use, or are about to use, websites where they communicate their science.  
 
Socially, most of the scientists both talk extensively with their colleagues about science 
communication and feel that they think it is important. When it comes to their superior or 
employer view on science communication most of the scientists don't feel that they act as if it 
is a subject of concern. Regarding to the academic world at large, they think it is both seen as 
something positive and sometimes negative. For example some scientists may see it as a 
positive and important work, while others see the science communication as being part of self 
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promotion and a attempt to raise more funds for specific research. The scientists still feel 
principle encourage to work with science communication.  
 
The structural conditions differ between the different scientists, and only one has had training 
in science communication, although three think they have the possibility to get training. All 
the scientist have possibility to get some help with their communication however. Two of the 
scientists felt that their conditions for working with science communication are sufficient, 
while others feel the need for more resources, time and natural environments for engagement. 
                 
In the action plans and strategy documents we found five interesting areas regarding science 
communication and engagement with the broader society. First of are their view on science 
communication and its positive effects. Here all the universities point at the importance of 
science communication for a sustainable development. They also focus on the benefit for the 
research in utilizing the knowledge and experience of the broader society. Secondly two of the 
universities give examples on how they work with science communication. Here they mention 
open lectures, seminars, study visits, among other. The third area focus on the education of 
scientist in science communication. Here KTH strongly emphasis the importance education 
for good leadership and communicative skills for scientists. Fourth, the need for better 
structural conditions is something that Södertörn stresses, both regarding funding, merits and 
different departments’ tasks regarding science communication. Last, the importance of 
business related education as a way of spreading knowledge is something that all the 
universities focus on.    
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1. Inledning 

Vi i västvärlden lever i ett informations- och kunskapssamhälle där ny kunskap och ny 

teknologi skapas i en allt högre takt. Vår förmåga att ta till oss denna kunskap, både för 

personliga beslut och personlig utveckling samt för gemensamma beslut om vad vi vill 

fokusera på eller undvika i framtiden, är avgörande i en värld där vetenskapliga genombrott 

och ny teknik får alltstörre påverkan på vår ekonomiska, sociala och ekologiska utveckling. I 

detta sammanhang är vi beroende av en öppen dialog mellan forskarsamhället och 

allmänheten. 

 

Vikten av dialog är även något som lyfts fram av allt fler länder, och även på EU-nivå 

(Bucchi, 2008:68). Det har skett ett skifte i anslagsdokument och policy, från public 

awareness of science till citizen engagement, från kommunikation till dialog, från science and 

society till science in society (ibid). Det har även skett ett skifte i synen på allmänheten, 

åtminstone på det teorietiska planet, från lekmän som måste undervisas och informeras till 

samtycke och acceptans, till en allmänhet som både har rätt till och bör delta i den 

vetenskapliga diskussionen då de besitter kunskap och åsikter som är värdefulla. "...lay people 

have knowledge and competencies which enhance and complete those of scientists and 

specialists" (ibid). Men en dialog förutsätter en förståelse för ämnet i fråga, möjlighet att sätta 

sig in i den pågående forskningen och att komma i kontakt med aktiva forskare. Detta 

förutsätter en möjlighet från forskarnas sida att komma i kontakt med allmänheten, både i mer 

traditionella populärvetenskapliga sammanhang och i mer jämställda situationer.  

  

Vi har intresserat oss för forskarnas syn på och möjlighet till att engagera sig i detta 

kommunikativa sammanhang. Även om det finns viss forskning inom ämnet sedan tidigare 

tror vi att vi kan bidra med en liten pusselbit i den större bilden. En bild som kommer att bli 

allt viktigare i takt med att forskare och det övriga samhället tvingas närmare varandra, i ett 

allt mer integrerat kunskaps- och risksamhälle. 
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1.1 Disposition 
Upplägget på denna uppsats kan liknas vid en tratt, en tratt som smalnar av och konkretiseras 

ju närmare analysen vi kommer. Vi har strukturerat uppsatsen så att den börjar med en bred 

och historisk bakgrund kring ämnet populärvetenskap och forskningskommunikation. När vi 

presenterat ämnet och dess historia redogör vi för syfte och frågeställningar samt relevanta 

definitioner och avgränsningar för den här studien. Därefter presenterar vi den teoretiska ram 

som vi använt oss av. Metoden som följer därefter börjar med metodologiska överväganden 

för att sedan presentera vårt tillvägagångssätt. Härnäst följer resultatet som är uppdelad i två 

delar, resultat för intervjuer och resultat för styrdokument. Efter det analyseras resultatet och 

svaren på frågeställningarna summeras. Till sist ger vi våra egna tankar och reflektioner kring 

undersökningen, dess resultat och även förslag på framtida forskning.   

1.2 Från Populärvetenskap till Public 

Understanding of Science. Ett historiskt 

perspektiv.  

 

Viktigt att tänka på i detta sammanhang är att en distinktion mellan vetenskap och allmän 

kunskap, forskare och allmänhet, alltid är historiskt konstruerad och relaterad till samtida 

anspråk på vad som skall anses vara legitim vetenskap och vad som skall anses vara "mindre 

korrekt" icke vetenskaplig kunskap (Bensaude-Vincent, 2009:365).  

 

Upplysningen och vetenskapens begynnande institutionalisering 

Gregory och Miller går i ”Science in public: communication, culture, and credibility” (2000) 

igenom och sammanfattar forskning kring den historiska utvecklingen av 

forskningskommunikation. Det är framförallt denna sammanfattning vi utgår ifrån för den 

tidiga forskningskommunikationen. 

 

Det sammanhang ur vilket vi börjar vår historiska tillbakablick är den vetenskapliga 

revolutionen och den begynnande institutionaliseringen av det vetenskapliga samfundet under 

slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Ett exempel på detta är bildandet av Royal 

Society i England 1660, ett exempel som även illustrerar det starka fokus på England och 

USA i den här historiska återblicken. Under denna tid grundades även de första "moderna" 
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museerna, med Ashmolean Museum i Oxford 1683 som ett av de första (Schiele, 2008:28). 

Det har tidigare funnits vetenskapliga böcker som skrivits på ett populärvetenskapligt sätt, 

Copernicus De revolutionibus orbum coelestium, Gelileos Dialog om de två världssystemen 

och Newtons Principia, för att nämna några kända och viktiga verk. Det var dock det faktum 

att vetenskapliga texter i allt större utsträckning kom att skrivas på engelska istället för 

grekiska eller latin som gjorde att "by the 18th centery popular science was not only an 

intellectual but also a high-class social pursuit" (Gregory and Miller, 2000:20). Med 

förbättrad boktryckarkonst blev populärvetenskapliga böcker tillgängliga till en större publik 

och i städerna kom öppna vetenskapliga föreläsningar att bli en del av kulturlivet (ibid).  

 

Populärvetenskap sågs både som något som å ena sidan kunde frigöra och ge kraft åt 

allmänheten eller å andra sidan något som kunde få folk att förstå det naturliga med sin givna 

plats i hierarkin. Den franska revolutionen sågs här som ett exempel på det förstnämnda 

(ibid:20-21). Vid 1799 grundades Royal Institution som kom att spela en stor roll för ett allt 

mer professionaliserat populärvetenskapligt framförande. I takt med den industriella 

revolutionen växte städerna och en allt rikare medelklass fann även de spänning och 

underhållning i den senaste vetenskapen. Tillsammans med överklassen och en växande skara 

kvalificerade arbetare inom den framväxande industrin, åtnjöt de allmänna föreläsningar både 

för deras bildande och underhållande värde (ibid: 21). Just populärvetenskapliga föreläsningar 

riktade till arbetarklassen skulle öka i omfång under första hälften av 1800-talet, både i 

England och USA. Föreläsningarna tjänade både som kunskapskälla för mer kvalificerande 

jobb inom industrin och som försvarare av den sociala ordningen.  

 

Intentionen med populärvetenskap under 1800-talets första del var således att:  

 

bring to the masses the joy and moral benefit of knowledge; they wanted to reveal the hand of God in 

Nature; they wanted, by exposing the world as an organized, ordered system, to keep the working 

classes in  their place. (Gregory and Miller, 2000:23) 

 

I takt med att vetenskapen utvecklades och delades upp i allt fler discipliner kom den dock att 

i allt högre grad distansera sig från teologin och religionen för att istället undersöka naturen på 

dess egna premisser. Således kom den andra halvan av 1800-talets populärvetenskap också att 

fokusera mer på de senaste upptäckterna om naturen i sig, istället för att påvisa ett högre syfte 

(ibid:24). Att notera är också att inomvetenskapliga kontroverser under denna tid i hög 
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utsträckning var tillgängliga för allmänheten (Gregory and Miller, 2000:24). Böcker och 

magasin var ofta omtryckta föreläsningstexter eller propaganda för sociala rörelser samt 

hälsoidéer och tidningarna rapporterade noggrant om t.ex. den tekniska kampen mellan Tesla, 

Edison och Marconi (ibid:23).      

 

Populärvetenskap och vetenskap, två skilda världar 

Vid 1800-talets slut och 1900-talets början hade den vetenskapliga institutionaliseringen så 

gott som fullbordats och distinktionen mellan forskare som yrkesgrupp och allmänheten hade 

blivit så stark att skillnaden mellan inomvetenskaplig kommunikation och populärvetenskap 

blivit tydlig (Gregory and Miller, 2000:26). Istället för att som under 1800-talet publicera sina 

vetenskapliga upptäckter och nya idéer i en form som var tillgänglig för allmänheten, skrev de 

forskare som ägnade sig åt populärvetenskapliga skildringar både vetenskapliga artiklar riktad 

mot andra forskare och populärvetenskapliga böcker riktade mot allmänheten (ibid). 

Intentionen med att sprida vetenskapen skiftade även den och mycket av det 

populärvetenskapliga arbetet gick ut på att få allmänheten att använda vetenskaplig kunskap 

för att förbättra sina liv samt uppskatta och stötta det vetenskapliga samhället och dess 

utveckling (Logan, 2001:137). Det sistnämnda inte minst från industrier så som kemi med 

American Chemical Society som en stark lobbygrupp (Gregory and Miller, 2000:26). 

Samtidigt hade baksidan av den vetenskapliga utvecklingen visat sig i det utbredda 

användandet av giftgas under första världskriget. 

 

I takt med att intresset för populärvetenskap växte, hade populariseringen mer och mer tagits 

över av journalister och under 1920-talet tillkom både journalfilmer på bio och radio som nya 

mediekanaler (ibid:29). Samtidigt som intresset för populärvetenskap växte, med en tillväxt 

av populärvetenskapliga böcker som översteg den för vanliga böcker och ett allt större intåg 

av vetenskap i skönlitteraturen, så blev det också alltmer fult och riskabelt för forskarna själva 

att ägna sig åt populärvetenskap (ibid :29,31). 1920 varnade genetikern J.B.S Haldane 

biologen Julian Huxley, vars arbete fångats upp av pressen, för att han skulle "lose [his] 

standing as a reputable scientist, and end  by being taken for a quack" (Julian Huxley, citerad i 

Gregory and Miller, 2000:31).  

 

Under andra världskriget upphörde så gott som all populärvetenskap rörande den senaste 

forskningen i Storbritannien, då mycket av forskningen blev hemlig, och den vetenskapliga 

information som spreds rörde mestadels hälsa och mathållning (ibid:34). När kriget var över 
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var forskare uppdelade i två grupper, de som blivit vana vid hemlighetsmakeri och de som 

jobbat med propaganda, båda lika obekväma i efterkrigssamhället. Istället skedde en 

systematisering av populäriseringen där olika professionaliserade grupper tog över, 

vetenskapliga samfund och organisationer, kommersiella förlag, stat och myndigheter samt 

vetenskapsjournalister (Gregory and Miller, 2000:38). Snart kom även tv som ett mycket 

starkt medium för populärvetenskap.  

 

Kritiken och framväxten av Public Understanding of Science 

Om drivkraften bakom populärvetenskap och kommunikationen kring forskning upp till 60-

70-talet hade bestått i att lyfta fram vetenskap och forskning som världens frälsning, så kom 

studentrörelsen, miljörörelsen och antikärnkraftrörelsen att stå för en kritisk granskning av 

hela det vetenskapliga projektet (Gregory and Miller, 2000:41).  Detta fick också allt större 

genomslag i media och allt fler journalister ifrågasatte sin oreflekterade inställning till 

forskning. "Since the 1960s, science journalists had seen themselves less as missionaries for 

science and more as critics and commentators - like their colleagues on other beats" (ibid:45). 

Denna kritiska hållning från samhällsgrupper och journalister kom att ytterligare avskräcka 

forskare från att själva aktivt ägna sig åt popularisering: "By the 1970s, popularization was an 

activity in which all but a few hich-profile "visible" scientists engaged at considerable 

professional risk"(ibid:45)    

 

I början av 1980-talet hade en oro för minskat intresse och förtroende för forskning och 

vetenskap från allmänhetens sida växt sig så starkt bland det vetenskapliga etablissemanget, 

att man i viss mån fruktade att satsningar på forskning skulle bli politiskt riskabla (Miller, 

2001:115). År 1985 publicerade Royal Society rapporten "The Public Understanding of 

Science" där en tydlig signal sändes till forskare på alla nivåer; det är er plikt att ägna er åt 

forskningskommunikation. Det var en tydlig legitimering av forskningskommunikation. Alla 

forskare, inte bara mindre lyckade, pensionerade forskare eller möjligtvis de äldre väldigt 

framgångsrika skulle nu ägna sig åt forskningskommunikation (ibid). Public Understanding of 

Science, eller PUS som det kom att kallas, kom att bli en global rörelse. Inte minst som en 

följd av kalla krigets slut behövdes nu ett ytterligare ökat engagemang för att visa på vikten av 

forskning. När världen inte längre bestod av fiender, utan snarare konkurrenter i en snabbt 

globaliserad ekonomi fick PUS stå för att övertyga allmänheten om vikten av mer forskning 

för nya teknologier. "It has emphasized the educational and ‘civilizing role’ science and 

scientists can play in the context of the new technological competition, and has framed its task 
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as first of all one of combatting public hostility and resistance to new technology." (Elman 

och Bertilsson, 2003:239).  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur forskare ser på och jobbar med 

forskningskommunikation, samt vilka strukturella och sociala förutsättningar de upplever sig 

ha. Vi vill även jämföra synen på forskningskommunikation mellan forskare och de olika 

högskolornas styrdokument. 

  

Frågeställningar: 

1. Hur ser forskare på forskningskommunikation? 

2. Hur jobbar forskare med forskningskommunikation? 

3. Vilka sociala och strukturella förutsättningar upplever sig forskare ha när det kommer till 

forskningskommunikation? 

4. Hur ser policyn för forskningskommunikation ut på de olika högskolorna?  

5. Vilka likheter och skillnader finns det mellan forskarnas syn på forskningskommunikation 

och den syn på forskningskommunikation som framkommer i styrdokumenten från 

högskolorna? 

Definitioner  

Innan vi fortsätter är det viktigt att reda ut vad vi i detta sammanhang menar med 

forskningskommunikation. På grund av materialets olika natur, intervjuer och dokument, har 

vi funnit oss tvungna att använde två olika definitioner av forskningskommunikation. När det 

kommer till forskarna har vi haft större inflytande på det empiriska material vi fått fram. Före 

intervjuerna har vi förklarat för forskarna att den forskningskommunikation vi är intresserade 

av rör sådan kommunikation som är ämnad för allmänheten, antingen i form av 

populärvetenskap och vetenskap i media, inlägg och kommentarer på internet eller 

föreläsningar och andra liknande sammanhang. Det är alltså inte inomvetenskaplig 

forskningskommunikation, eller business to business som vi varit intresserade av. När det 

kommer till styrdokumenten har vi känt oss tvungna att vidga definitionen till att omfatta det 

bredare begreppet samverkan. Detta för att anpassa oss till de begrepp som används i 
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styrdokumenten och för att kunna undersöka hur högskolorna tar upp 

forskningskommunikation och samverkan i andra sammanhang än inomvetenskapliga och 

strikta business to business. Det rör sig om vikten av samverkan, hur sådan samverkan och 

forskningskommunikation kan se ut samt utbildning av forskare och strukturella 

förutsättningar för forskningskommunikation.  
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2. Teoretisk ram och tidigare 

forskning 

Det kan vara något problematisk med den högst enahanda och normativa teorin. Både 

organisationsteori, socialisationsteori och teorier kring meningsskapande hade kunnat ge ett 

värdefullt bidrag till analysen av intervjuerna, medan mer samhällsorienterade teorier mycket 

väl hade kunnat vara fruktbara i analysen av styrdokumenten. Dessvärre medgav inte 

utrymmet eller resurserna användningen av sådana teorier. 

2.1 Från Public Understanding of Science till 

Public Engagement with Science  

 

Om bildandet av CoPUS (Committee for the Public Understanding of Science) år 1985 kan 

sägas vara en markör för övergången till en Public Understanding of Science-era så kan 

nedläggningen av CoPUS 2002 ses som en markör för en övergång mot Public Engagement 

with Science, eller PES. Motiveringen för nedläggningen belyser skiftet från den 

underskottsmodell och uppifrån-och-ned-tänk som varit förhärskande inom PUS. 

 

The top-down approach which Copus currently exemplifies is no longer appropriate to the wider agenda 

that the science communication is now addressing. (citerat i Bucchi, 2008:68) 

 

Det skedde under denna period ett skifte hos många länder och på EU-nivå i anslagsdokument 

och policy, från public awareness of science till citizen engagement, från kommunikation till 

dialog, från science and society till science in society (ibid, Schäfer, 2008:476). Hur denna 

utveckling samspelat med den normativa teorin kring forskningskommunikation går vi 

igenom här. Det blir således inte en klassisk uppställning av teorin utan en dynamisk skildring 

av hur man kommit fram till den multifasiterade modell som utgör teorin kring hur 

forskningskommunikation kan och bör bedrivas idag.   
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Kritiken av PUS 

Trots ett förnyat engagemang från forskarsamhället när det gäller forskningskommunikation i 

och med PUS så byggde idéerna bakom fortfarande på en gammaldags syn på kommunikation 

i stort och forskningskommunikation specifikt. Dessa summeras av Bucchi till fem punkter 

som utgår från: 

 

1. the media as a channel designed to convey scientfic notions, but often unable to perform this task 

satisfactorily due to lack of competence and/or predominance of other priorites (eg. commercal 

interests); 

2 .the public as passive, whose default ignorance and hostility to science can be counteracted by 

appropriate injection of science communication; 

3. science communication as linear, one-way process in which the scource context (specialist 

elaboration) and the target context (popular discourse) can be sharply separated, only the former 

influencing the latter; 

4. communication as a broader process concerned with the transfer of knowledge from one subject or 

group of subjects to another; 

5. knowledge as being transferable without significant alterations from one context to another, so that it 

is possible to take an idea or result from the science community and bring it to the general public. 

(Bucchi, 2008:58) 

 

Av dessa kan sägas att det framförallt är den andra punkten som kännetecknar 

underskottsmodellen. På punkt efter punkt har dock dessa antaganden motbevisats eller 

problematiserats. Forskning har visat att medierapportering av forskning och vetenskap i stora 

drag lyfter fram forskning som progressiv, värdefull och homogen, med lingvistiska 

skildringar väldigt liknande de hos specialisterna själva (ibid:59). Punkt två har starkt 

ifrågasatts både vad gäller mätmetoden av den förmodade fientligheten, allmänheten som 

passiva mottagare och vad gäller sambandet mellan mer forskningskommunikation och en 

positiv inställning till vetenskaplig forskning. Tvärtom kan ökad kunskap i vissa fall leda till 

en större försiktighet och skepticism (ibid:60) Dessutom menar man att vetenskaplig kunskap 

inte per definition är bättre kunskap än allmän, utan den är kvalitativt annorlunda. Inte heller 

idén om att forskningskommunikation skulle vara en envägskommunikation, där enbart 

allmänheten skulle bli påverkad medan forskarsamhället står oberört, visar sig hålla vid 

närmare granskning. När det kommer till punkt fyra och fem har flera studier lyft fram såväl 

hur människor använder olika filter i sin konsumtion av information och media, som selektiv 

reception, tidigare åsikter och kunskap, samt påverkan av opinionsledare eller den så kallade 
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tvåstegshypotesen (Bucchi, 2008:66). Bucchis har åter gjort en nyttig sammanställning, denna 

gång av de lärdomar och invändningar som uppkommit i detta sammanhang. 

 

- The non-linearity of the communication process; science communication need not necessarily spring 

from specialised context, but can also originate in popular, non-specialised arenas (Lewenstein 1995a, 

1995b; Bucchi 1996, 1998); 

- the reception of science communication is not a passive process, but a complex set of active 

transformative processes that can, in turn, have an impact on the core scientific debate itself (Wynne 

1989, 1995; Epstin 1996); 

- specialist exposition of science theories and results (the source of transfer in the traditional paradigm) 

cannot be sharply separated from popular exposition (the target of transfer), despite the fact that 

distinctions between the two forms of exposition are often used by scientific actors as a rhetorical 

strategy (Hilgartner 1990); 

- the science communication process can be better represented as a continuous sequence of expository 

levels, gradually shifting one into another (Cloître and Shinn 1985, Hilgartner 1990, Lewenstein 1995a, 

Bucchi 1996, 1998). (Bucchi 2008:66) 

 

Vikten av dialog 

I takt med en ökad förståelse för problemen med den gamla synen på 

forskningskommunikation, ihållande allmän oro kring vissa vetenskapliga och teknologiska 

frågor trots omfattande information, ökat tryck från allmänheten att bli involverade i dessa 

frågor och den överlag ökade inblandningen av icke-experter när det kommer till att sätta 

agendan för forskning i berörda områden, har vikten av dialog mer och mer lyfts fram 

(Bucchi, 2008:67, Nature 2009:513). Det bör dock påpekas att många av de aktiviteter som 

lyfts fram i denna dialogorienterade syn, redan tidigare kommit till på initiativ av en 

engagerad allmänhet eller specifika intressegrupper (Gregory and Miller, 2000:220). Ett 

exempel på några av dessa aktiviteter är: ”science café” där forskare och allmänheten möts 

under avslappnade former och samtalet drivs framförallt av allmänhetens frågor, 

konsensuskonferenser där en mindre grupp engagerade medborgare sätter sig in i ett ämne 

med hjälp av experter för att sedan skriva en rapport, rådgivande konferenser där en 

expertpanel diskuterar ett ämne inför en större publik som sedan får rösta i frågan, 

fokusgrupper där ett mindre antal djupintervjuas om sina åsikter, scenarioworkshops där 

lokala representanter från olika grupper, så som lokala invånare, myndigheter och näringsliv 

diskuterar framtida planer, mm. (Gregory and Miller 2000:237, Nature, 2009:513).  
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När drivkraften för forskningskommunikation inte längre uteslutande vilar på tanken att 

undervisa samt skapa acceptans och stöd, utan istället fokuserar på att lyssna och ta tillvara 

allmänhetens åsikter och kunskap, kom den demokratiska aspekten att spela en allt större roll. 

"PUS accepted that in a democracy, public opinion matters in decisionmaking processes and 

that the emerging situation was one where publics were increasingly being asked to vote on 

scientific and technological issues beyond their untrained grasp." (Elman och Bertilsson, 

2003:239). Bilden av en ny sorts medborgare växte fram, "scientific citizen" eller vetenskaps-

medborgaren, vars rättigheter och skyldigheter består i att aktivt skapa sig en informerad åsikt 

inom ett forskningsämne och sedan vara med och påverka beslut rörande detta. Det är just 

sökandet efter kunskap från en lekmannamässig position som särskiljer vetenskaps-

medborgaren från forskare och en oengagerad och oinformerad allmänhet.  

 

Rather than already having a firm idea of what they want, and what they think, scientific citizens are to 

be seen as citizens actively in search of their preferences. PUS representatives can argue that rights of 

scientific citizenship do not follow with the basic right to vote on science and technology issues, but 

more fundamentally, from the opportunity to discover and cultivate one’s own opinions and preferences 

in relation to such issues. (Elman och Bertilsson, 2003:240) 

 

Den demokratiska aspekten har utgått alltmer från teorier kring deliberativ demokrati, med 

texter från Jürgen Habermas och John Rawls som ledande (Elman och Bertilsson, 2003:240) 

 

Ett nytt ramverk för forskningskommunikation 

Något som den gamla underskottsmodellen såväl som den dialoginriktade synen kring 

forskningskommunikation har gemensamt är åtskiljandet mellan allmänhetens och forskarnas 

möjlighet att medverka i produktionen av verklig kunskap, den vetenskapliga kunskapen. I 

takt med att allmänheten och forskarsamhället närmar sig varandra växer också röster för en 

gemensam kunskapsproduktion där allmänhetens kunskap är en minst lika viktig förutsättning 

för skapandet av legitim kunskap. "Expert and lay knowledge are not produced independently 

in separate contexts to encounter each other later; rather, they result from common processes 

carried forward in 'hybrid forums' in which specialist and non-specialists can interact" (Callon 

et al. 2001 citerad i Bucchi, 2008:68).   
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Viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget är att det inte handlar om tre efter varandra 

följande synsätt, där det senare ersätter det förra. Bucchi adopterar Trench (2006) modell för 

att belysa de olika syn- och förhållningssätten.  

 

Tabell 1. Multimodell baserad på Trench (2006)  

Communication modell Emphasis Dominant version 

in science 

communication 

Aims Ideological 

contexts 

Transfer 

Popularisation 

One-way, one-time 

Content Deficit Transferring 

knowledge 

Scientism 

Technocracy 

Rethoric of the 

knowledge 

economy 

Consultation 

Negotiation 

Two.way, iterative 

Context Dialogue Discussing 

implications of 

research 

Social 

responsebility 

Culture 

Knowledge co-production, 

deviation 

Multi-directional, open-ended 

Content and 

context 

Participation Setting the aims, 

shaping the agenda 

of research 

Civic science 

Democracy 

 

Med ökade insikt i det dynamiska och komplexa samspel som formar allmänhetens såväl som 

forskarnas syn på forskning och vetenskap ser vi att det inte handlar om att en modell per 

definition är bättre än någon annan. Snarare passar olika modeller in i olika sammanhang. 

Underskottsmodellen kan mycket väl passa när det rör sig om frågor och forskning som är 

okontroversiella och med relativt låg allmän mobilisering. Man kan också tänka sig att en viss 

fråga rör sig mellan olika modeller. "for instance, an emerging topic such as nanotechnology 

may lend itself to deficit-like communication in its initial stages, and later become the subject 

of public consultation/mobilisation; knowledge produced on a rare genetic pathology in 

situations of intense interaction between experts and non-experts may subsequently become 

the focus of a deficit-like communication initiative." (Bucchi, 2008:70)  
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2.2 Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning kring forskningskommunikation och/eller 

populärvetenskap samt forskning och vetenskap så som den framträder i samtida kultur (Se 

bland annat Gregory och Miller 2000, House of Lords 2000, Bucchi och Trench 2008). Vi har 

dock valt att fördjupa oss i forskning som finns kring svenska forskares syn på och 

förutsättningar för forskningskommunikation, då det känns mest relevant för vår studie. Det är 

två rapporter vi utgått från, även om vi inte gör en fullständig redogörelse. Vetenskapsrådets 

Framgångsrik forskningskommunikation - en dialog mellan forskare, finansiärer och 

informatörer (Alberg & Nyberg, 2004) och Vetenskap och Allmänhets Forskares syn på 

samtal med Allmänheten - en fokusgruppsstudie (Levin, 2004). I Framgångsrik 

forskningskommunikation görs också en inventering av tillämpliga styrdokument, dock ej 

samma som vi har valt att gå igenom i vår studie, som vi även kommer att beröra kort.  

 

I Framgångsrik forskningskommunikation nämns en rad anledningar till och positiva effekter 

av forskningskommunikation av forskarna. De tar upp den demokratiska aspekten, att 

samhället har legitima krav att få veta vilken nytta forskningen för med sig, om forskare ägnar 

sig åt rätt saker samt även att medborgare ska få möjlighet att vara medskapare till den bild av 

sanningen som forskningen målar upp (Alberg & Nyberg, 2004:14). En annan aspekt är den 

om folkbildning. Genom att stödja utvecklandet av kritiskt tänkande samt öka förståelsen om 

världen kan man skapa nytta för andra.(ibid). Vikten av forskningskommunikation för att få 

uppskattning på det personliga planet samt möjlighet till nya anslag till forskning lyfts också 

fram. Även återkoppling och validering anses vara en viktig funktion av 

forskningskommunikationen. Genom att kommunicera resultaten med berörda får forskaren 

feedback på huruvida den hamnat rätt (ibid). 

 

Forskare i båda studierna lyfte fram vikten av att inte bara resultaten kommuniceras utan även 

metoder och teoretiska utgångspunkter (Alberg & Nyberg, 2004:15, Levin 2004:17). Båda 

studierna lyfter också fram problem och hinder för forskningskommunikation. Bland annat tas 

problemet med fragmentiserad finansiering upp i Vetenskapsrådets studie (Alberg & Nyberg, 

2004:16). Att forskningskommunikation inte är tillräckligt meriterande framkommer i båda 

studierna, liksom att forskningskommunikation eller "tredje uppgiften" i forskarsamhället ofta 

ses just som en enskild mindre viktig verksamhet (Alberg & Nyberg, 2004:16, Levin, 2004:7 

och 23). Något som tas upp i Vetenskaprådets studie är att alla parter är överens om att det är 
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forskarna själva som skall kommunicera sin forskning, medan det är mindre tydligt vem som 

har ansvaret för att detta sker (Alberg & Nyberg, 2004:20). Forskarna i VA:s (Vetenskap och 

Allmänhet) studie tar upp vikten av att beskriva forskning på ett mer begripligt sätt, med ett 

mer populärvetenskapligt språkbruk, andra framställningsformer i form av illustrationer och 

dramatiseringar, även om det inte får bli underhållning istället för vetenskap (Levin, 2004:26). 

Forskarna i Vetenskapsrådets studie lyfte fram viken av att skapa vardagskoppling "att 

associera till något välkänt och med ”brännbar anknytning”, om mötet och samverkan, att 

hitta och initiera mötesplatser där forskare och identifierade målgrupper kan föra en dialog, 

och där mottagaren är aktiv och involverad" (Alberg & Nyberg, 2004:15). 

 

I VA:s studie ges en del exempel på sammanhang där dialog med samhället uppkommer. 

Bland annat nämns att besök i skolor, svara olika föreningar och företag som hör av sig samt 

ha workshops för företag. Man pekar också på att det inte alltid är allmänheten som nås direkt 

av den forskning som berör den, utan att det ofta går genom olika representanter, så som 

föreningar, myndigheter mm. 

 

Förutom att ta reda på forskarnas åsikter så gör Vetenskapsrådets studie också en genomgång 

av vad man kallar tillämpliga styrdokument för budgetåret 2003.  

 

Vi kan här se att det i samtliga regleringsbrev framgår att såväl universitet och högskolor som 

forskningsfinansiärer ska verka för ökad samverkan. Forskningsfinansiärerna ska även se till 

så att information om forskning och forskningsresultat ska spridas till utförare och användare 

av forskning samt till en intresserad allmänhet. Man ska även återrapportera hur detta arbete 

gått, såväl vad man har gjort samt utvärderingar av detta arbete (Alberg & Nyberg, 2004:11-

13) 
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3. Metod 

För att få förståelse kring forskares syn på forskningskommunikation, hur de jobbar med 

forskningskommunikation samt hur de upplever relevanta sociala och strukturella 

förutsättningar, har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med forskare från 

Södertörns högskola, Stockholms universitet samt KTH. Vi har även valt att kvalitativt 

undersöka handlingsplaner och strategier från respektive lärosäte för att se vilka teman som 

finns kring forskningskommunikation och samverkan samt hur de ser ut i relation till 

forskarnas syn och tankar. 

3.1 Metodologiska överväganden 

Vi har gjort en avvägning av vilken metod som var mest lämpad för att besvara våra 

frågeställningar. Holme och Solvang menar att både kvantitativ och kvalitativ metod söker ge 

en förståelse för det samhälle vi lever i och hur enskilda individer, grupper och institutioner 

påverkar varandra. Den grundläggande skillnaden mellan dessa är att man med kvantitativa 

metoder söker omvandla information i siffror och mängd, medan fokus i de kvalitativa 

metoderna ligger på forskarens uppfattning och tolkning (Holme och Solvang 1997:76). I 

intervjuer får människor möjlighet att berätta om sina liv, tankar och upplevelser. Det ger 

även ett personligt utbyte mellan forskaren som intervjuar och informanten som intervjuas 

(Kaijser et al 1999:55). Valet av kvalitativ kontra kvantitativ forskningsmetod måste stå i 

relation till forskningsproblemet samt forskningsobjektet (Alvesson och Sköldberg, 2009:18; 

Hughes och Månsson).  

  

Den kunskap vi eftersöker i vår undersökning rör hur forskare inom Södertörns Högskola, 

Stockholms Universitet respektive KTH upplever olika aspekter rörande 

forskningskommunikation samt vilka relevanta teman som återfinns i handlingsplanerna och 

strategierna från respektive högskola. Kajiser menar att fokus i den kvalitativa intervjun ligger 

på personliga erfarenheter och tankevärldar, vilket vi tror kan ge oss goda förutsättningar att 

erhålla kunskap som vi vill finna (Kajiser et al 1999:56). Detta gör dock att vi bara kan uttala 

oss om de forskare vi har intervjuat, och inte om forskare i allmänhet.  
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Ekström och Larsson tar upp vikten av att få kunskap om sammanhanget, de rekommenderar  

att man kombinerar den kvalitativa intervjun med insamling av data i form av dokument eller 

personer som ger bakgrunds- och faktaupplysningar (Larsson et al  2000:52). Vi har tagit 

detta i beaktning och valt att kombinera kvalitativa intervjuer med insamling och 

sammanställning av handlingsplaner- och utbildningsstrategier från respektive högskola, samt 

satt oss in i aktuell forskning på området.  

 

De dokument vi gått igenom består av dels forsknings- och undervisningsstrategier som ser 

relativt lika ut för samtliga högskolor, och dels av handlingsplaner. Handlingsplanerna skiljer 

sig dock. För Stockholms Universitet och KTH har vi tittat på övergripande handlingsplaner 

där samverkan och forskningskommunikation är en liten del, och för Södertörn har vi tittat på 

deras specifika handlingsplan för samverkan och forskningskommunikation. Då 

handlingsplanerna för högskolorna skiljer sig i utformning och vi vill se vilka likheter och 

skillnader som finns mellan forskarnas syn och styrdokumenten har vi valt att använda oss av 

en kvalitativ analys även av dessa. 

 

Den metodologiska övervägningen för med sig vissa problem. En metodtriangulering hade 

varit att föredra, men här satte utrymme och resurser stopp. Den kvalitativa metoden och det 

begränsade antalet, men dock utspridda urvalet av informanter, gör det omöjligt att dra några 

generaliserbara slutsatser. Istället hoppas vi på en så bred bild som möjligt som kan belysa 

bredden i de svar vi söker snarare än deras giltighet för alla forskare. En diskursanalys hade 

troligtvis passat bättre när det kommer till jämförelsen av forskarnas syn på 

forskningskommunikation och den syn som framkommer i styrdokumenten. Det hade dock 

flyttat fokus allt för mycket från de andra frågeställningarna och krävt att vi utformat 

intervjuerna på ett annorlunda sätt.  

Intervju 

Mötet är själva kärnan i intervjun. En intervju är en situation där någon berättar och besvarar 

frågor av en annan person och där svaren registreras i någon form. Intervjufrågorna brukar 

vara samlade runt ett visst tema. Intervjun görs med ett bestämt syfte, för att intervjuaren ska 

erhålla kunskaper, synpunkter, tankar samt upplevelser av något. Intervjusituationen innebär 

ramar och en viss utformning av samtalet (Kaijser et al 1999:57). Viktigt att vara medveten 

om är att informanten kan inta en instrumentell hållning, då denna ser intervjun som en metod 

eller ett tillfälle att visa upp en speciell bild av sig själv (Kaijser et al 1999:60). P.g.a detta 
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samt den etiska aspekten (se nedan) har vi erbjudit informanterna att vara anonyma. I 

intervjun är det möjligt att fördjupa sig i de tematiska frågorna, genom följdfrågor samt att be 

informanten berätta mer eller förklara och tydliggöra vissa saker (Kaijser et al 1999:58). Detta 

är något vi använt oss av i viss utsträckning, men då vi har många frågor som delvis 

överlappar varandra har vi bedömt att vi på så sätt även fått fördjupad kunskap om forskarnas 

syn på de olika teman vi intresserat oss av.  

 

Intervjun är baserad på en konstruktion, men den kan ha olika innebörd för intervjuaren och 

informanten. Maktbalansen mellan dem kan vara asymmetrisk ifråga om vem som är mest i 

behov av den andra. (Kaijser et al 1999:60). Då ämnet för intervjuerna ej varit av en 

personligt känslig karaktär och det inte rått några större sociala skillnader mellan intervjuare 

och informanter har vi inte upplevt att det varit en obalans.   

Forskarens roll och etiska överväganden 

Kvale tar upp att forskaren bör ta ställning till ett antal etiska överväganden vid en kvalitativ 

intervju. Vilka är fördelarna med undersökningen? Hur ska man erhålla informerat samtycke 

från informanterna? Ska detta bekräftas muntligt eller skriftligt? Hur kan informanterna 

bibehålla sin anonymitet? Vilka rättsliga problem kan intervjun åsamka informanter?  Vilka 

konsekvenser kan informanterna få för att ha medverkat i intervjun? Hur kommer forskarens 

roll påverka undersökningen? (Kvale 2009:113).  

 

Detta har vi försökt att ta i beaktning. Vi har berättat om syftet med uppsatsen, men inte 

uttryckligen bett om samtycke varken skriftligt eller muntligt. Vi har dock gett informanterna 

möjligheten att vara anonyma, något vi gjort i samband med att vi skulle påbörja intervjun. Vi 

har även utformat uppsatsen så att anonymiteten bibehålls, utan namn eller djupare 

redogörelser för vilka informanterna är. Då vi inte anser att ämnet varit personligt känsligt 

tycker vi att detta är tillräckligt. Vi har svårt att se att informanterna skulle kunna ta skada av 

sin medverkan eller framställan i denna uppsats.    
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3.2 Tillvägagångssätt 

Urval av personer och dokument 

I denna undersökning har vi intervjuat två forskare på respektive lärosäte från Stockholms 

universitet, Södertörns högskola samt KTH. Vi har gjort ett strategiskt urval, där vid tagit 

kontakt med informationsansvariga samt sökt på respektive skolas hemsida, för att få tag på 

forskare som forskar om potentiella risker. Vi mejlade åtta forskare på lärosätena och fick 

svar från sex av dem som vi sedan intervjuade. De intervjuade består av tre kvinnor och tre 

män, där den yngsta är knappt 30 år och den äldsta drygt 60 år. Alla är inte disputerade 

forskare, en är fortfarande doktorand och en annan är forskningsingenjör. Dessa intervjuer 

ägde rum under april år 2010. 

 

Vid urval av dokument från högskolorna har vi sökt efter dokument som rört samverkan och 

forskningskommunikation och gällt för hela högskolan i fråga, samt varit relativt lika i form 

mellan högskolorna. Här har vi också kontaktat informationsansvariga för att få tips om 

lämpliga dokument. De dokument vi hittat består av dels forsknings- och undervisnings-

strategier som ser relativt lika ut för samtliga högskolor och dels av handlingsplaner. 

Handlingsplanerna skiljer sig dock. För Stockholms Universitet och KTH har vi tittat på 

övergripande handlingsplaner där samverkan och forskningskommunikation är en liten del, 

och för Södertörn har vi tittat på deras specifika handlingsplan för samverkan och 

forskningskommunikation. Sådana specifika handlingsplaner har vi alltså ej funnit hos SU 

eller KTH. 

 

Urvalet kan problematiseras, både när det gäller forskare och styrdokument. Till att börja med 

är det rimligt att tro att de forskare som ställer upp på intervjuer kring 

forskningskommunikation inte tycker att det är helt oviktigt. Detta är dock ett problem vi 

delar med tidigare studier, även om de till viss del löst detta genom att uttryckligen säga att de 

sökt forskare som anses vara exempel på ”goda kommunikatörer” (Alberg & Nyberg, 

2004:14). Vi kan också problematisera det faktum att två av informanterna inte är disputerade 

forskare. Utifrån detta kan det sägas vara felaktigt att referera till informanterna som forskare 

på det sätt vi gör i uppsatsen. Vi anser dock att bredden i detta fall är viktigare, och då vi inte 

gör några anslag på att kunna generalisera våra resultat bör det inte utgöra ett stort problem. 

Vid urvalet av styrdokument hade vi kunnat välja att fördjupa oss i de dokument som finns för 

en enskild högskola. Möjligtvis hade vi då hittat mer konkreta formuleringar och specifika 
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texter rörande forskningskommunikation. Återigen var vi dock mer intresserade av den 

övergripande bild vi kunde finna i de centrala dokumenten hos flera högskolor, snarare än 

specifika formuleringar i enstaka byråkratiska skrifter.  

Intervjufrågor och upplägg 

Då vi intresserat oss for forskarnas syn på forskningskommunikation, hur de arbetar med den 

samt deras upplevda sociala och strukturella förutsättningar, har vi utarbetat en 

intervjumanual med relevanta frågor (se bilaga 1). Vi har valt att ha med ett stort antal frågor, 

40 st, som delvis överlappar varandra. På så sätt har vi hoppats på att få en slags 

frågetriangulering som utöver följdfrågor hjälper oss att få djup i förståelse och analys. 

Frågorna har inte ställts i följdordning, utan har ställts när det blivit naturligt i samtalet. Alla 

frågor har heller inte nödvändigtvis ställts, då de i vissa fall redan blivit besvarade eller, till 

följd av vad som tidigare kommit fram i intervjuerna, inte varit relevanta. Innan vi påbörjade 

intervjuerna definierade vi även vilken slags forskningskommunikation som vi var 

intresserade av.   

 

Viss kritik kan möjligtvis riktas mot en del av frågorna, då de kanske i vissa fall varit för 

otydliga och oprecisa och i andra fall haft en, för frågan opassande, ja/nej karaktär. Vi tror 

dock att vi genom frågetriangulering och följdfrågor i väsentlig mån balanserat upp dessa 

brister. 

Datainsamlingteknik och transkribering 

Vi valde att digitalt spela in intervjuerna, för att säkerställa reliabiliteten och kunna spela upp 

intervjuerna i olika hastigheter på datorn under tiden som vi transkriberade. De olika 

dokumenten laddade vi ner från respektive högskolas hemsida. 

 

Utskriften av intervjun kan karaktäriseras av summariska uppgifter till att vara en exakt 

återgiven dialog innehållande en tydlig redogörelse för intervjuns omständigheter som är 

betydelsefulla för tolkningen och förståelsen av intervjun (Kaijser et al 1999: 56). Då vårt mål 

varit att få en inblick i forskarnas egna tankar kring forskningskommunikation så har vi valt 

att göra en nära nog ordagrann transkribering, men inte tagit med pauser, suckar eller andra 

liknande detaljer.  
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Dataanalys, validering och reliabilitet 

För att utskriften av de kvalitativa intervjuerna ska ha hög reliabilitet bör två personer 

transkribera samma avsnitt från en intervju och sedan jämföra dessa mot varandra, för att göra 

en reliabilitetskontroll (Kvale 2009:150). Det har vi gjort och funnit att vi har skrivit ut 

intervjuerna med samma precision. Validiteten menar Kvale är svårare att fastställa än 

reliabiliteten. (Kvale 2009:152). Vi har försökt att få en god respondvalidering genom att låta 

informanterna granska vår analys av sina uttalanden, och uttala sig om vi har tolkat dessa 

korrekt. Rapporteringen bör även vara öppen och tydlig i sin utformning, så att den kan ska 

kunna göras om och då få samma resultat (Holme och Solvang 1997:342). Vi har eftersträvat 

att göra vår undersökning läsbar och transparent för andra. Även att den ska vara öppen och 

tydligt utformad, så att det är möjligt att reproducera den.  

 

Vi har först strukturerat upp intervjuerna och kategoriserat svaren under fyra områden som rör 

de frågeställningar vi söker svar på. De olika områdena berör flera olika frågeställningar och 

består av "Vikten av forskningskommunikation" "Praktisk forskningskommunikation idag och 

imorgon", "Möjlighet till hjälp" och "Omgivningens syn på forskningskommunikation". 

Dessa områden berör ett eller flera av frågeställningarna. Vi har även tagit med huruvida 

forskarna hade någon kunskap kring de riktlinjer och styrdokument rörande 

forskningskommunikation som gällde dem.  

 

Vi har haft Kvales ord i åtanke om att man bör se intervjuerna som levande samtal och inte 

bara som utskrifter när vi analyserat vårt intervjumaterial (Kvale 2009:166). Vi har därför 

använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt där vi pendlat mellan inspelningen av 

intervjun, den transkriberade texten och de teman och sammanfattningar som växt fram under 

de ovan nämnda områdena. Efter att vi sammanfattat de olika teman som vi funnit, och gett 

representativa och i vissa fall även avvikande citat som exempel, har vi gått igenom de 

slutgiltiga sammanfattningarna ännu en gång och tagit fram de citat som legat till grund för 

dem. Detta har gjorts för varje individuell informant, se exempel i bilaga 2, och sedan skickats 

till dem för att säkerställa att vår tolkning varit korrekt. En sammanställning av dessa, och 

således allt det empiriska material som vi använt för att belägga de resultat vi fått fram, finns i 

bilaga 3. Det hade möjligtvis blivit mer lättläst om vi i högre utsträckning gjort om talspråket 

till skriftspråk. Detta skulle dock negativt påverka reliabiliteten i transkriberingen. Vi har 

emellertid i samråd gjort vissa korrigeringar i de citat som används som exempel i analysen, 

utan att för den delen ändra på karaktär eller innebörd. 
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Styrdokumenten har vi också strukturerat upp i olika områden, bestående av Vikten av 

samverkan, Praktisk forskningskommunikation, Utbildning av forskare, Strukturer och 

hantering för samverkan och Forskning och utbildning. Även här har vi pendlat mellan 

sammanfattningarna och de ursprungliga dokumenten för att säkerställa att de teman som vi 

tar upp representerar styrdokumenten på ett korrekt sätt. På grund av det relativt begränsade 

materialet har vi här dock valt att behålla en stor del av de citat som vi baserar analysen på så 

att läsaren själv kan skaffa sig en uppfattning av empirin.  
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4. Resultat 

4.1 Resultat intervjuerna 

Område: Vikten av forskningskommunikation 

Vi var intresserade av att få reda på vad forskarna tyckte var viktigt med 

forskningskommunikation. För att besvara detta har vi ställt frågor om hur viktigt forskarna 

tycker att forskningskommunikation är, vilka positiva effekter forskningskommunikationen 

kan medföra, vilken som forskarna upplever är den viktigaste aspekten med 

forskningskommunikation samt vilken kommunikation forskarna tycker är viktigaste för just 

sin forskning.  

 

Alla forskare anser att forskningskommunikation är viktigt. Tre av forskarna menar att 

forskningskommunikation bidrar till ökad legitimitet för forskning i samhället.  

 

Intervjuare:  Vad är den viktigaste aspekten av att allmänheten tar del av forskningskommunikation, 

för deras del? 

Forskare D: Dels kan det vara en legitimerande funktion, alltså, jag tycker mig kunna märka att många 

ställer sig utanför akademiskt, ställer sig väldigt frågande till vad man håller på med när man säger att 

man är forskare... Men då kanske man, det är ju ett sätt att legitimera sin verksamhet då, om inte annat, 

och se, att folk får se att faktiskt, ah men här e ju, dom gör någonting konkret och kommer fram till 

saker.  

 

Intervjuare:  Hur viktigt tycker du att det är med forskningskommunikation? 

Forskare A: Det är klart att det är viktigt! För att om inte resultaten når ut till resten av allmänheten så 

kommer det inte finnas någon uppbackning för forskning överhuvudtaget. Så det tror jag det är 

självklart att det är viktigt.  

 

Intervjuare:  Vad menar du med uppbackning? Är det något mer du tänker på? 

Forskare A: Nej, men det är en symbios. Vi gör ju forskning, det ska ju vara någon slags mening när vi 

håller på med forskning, för att det ska stödjas. Jag tror ju självklart att det är viktigt med forskning, 

men för att det ska stödjas, hela vägen från vanliga människor till politiker, så måste ju också resultaten 

nå ut. Så jag tror det är jätteviktigt. Plus att jag tror att det är viktigt att få en ökad och bättre kunskap i 

samhället överhuvudtaget. Så att man gör bättre beslut helt enkelt, det kan gälla miljöpolitik, det kan 

gälla vad som helst. Har folk bättre koll på vad man undersöker eller problemen helt enkelt, så är det ju 

större chans att det blir bra beslut helt enkelt.  
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Precis som forskare A i citatet ovan uttrycker, tycker så gott som alla forskare att 

forskningskommunikationen gynnar samhället då kunskapen ger allmänheten möjlighet att 

fatta bättre beslut. Forskare B menar att forskningskommunikationen kan bidra till en mer 

sansad diskussion i olika politiska frågor. Forskare E menar också att 

forskningskommunikation kan öka acceptansen för de beslut som tas. 

 

Intervjuare:  Då har du berört det lite, men om gå in lite mer exakt vilka positiva effekter kan 

forskningskommunikation medföra tycker du?  

Forskare B: /../om man är med i media så tänker jag att man kan bidra till sansad diskussion kanske. 

När man tänker face-to-face eller när man pratar med människor, en och en i grupp, då är det nog mera 

upplysning, att information, att lära ut. Eller att ge verktyg till folk som då behöver de verktygen… Så 

att det är, det är lite olika 

 

Intervjuare:  Vilka positiva effekter kan forskningskommunikation få? 

Forskare F: Ja, en positiv effekt är ju förhoppningsvis att kunskapsnivån i samhället ökar. Det kan ju 

bidra till bättre beslut. Det påverkar också, politikerna måste anpassa sig efter kunskapsnivån i 

samhället. /.../ Det ser man ju nu med den här miljödebatten att det finns ett väldigt fåtal personer som 

inte tror att människan kan ha påverkat klimatet och ändå har de fått väldigt stort genomslag. Men 

förhoppningsvis är kunskapen så stor i samhället att folk inte luras in i för mycket fällor, så att säga. 

  

Intervjuare: Hur viktigt tycker du att det är med forskningskommunikation? 

Forskare E: Jo men det är klart att det är viktigt. Sådan forskning som jag ägnar mig åt, jag forskar om 

avfallshantering och miljösäkerhet. Och hur man ska utforma avfallshantering, och det påverkar ju 

direkt människorna som bor i kommunen eller landet.. hur man jobbar. Och det måste ju, dom 

resultaten måste ju nå ut till, ja i första hand beslutsfattare, men för att besluten ska få acceptans så 

måste människor, invånarna förstå resultaten. Så att det tycker jag i princip är jätteviktigt faktiskt.  

 

Två av forskarna nämner även att det är viktigt för forskarna då det kommer ur sin bubbla och 

även får möjlighet att få nyttig feedback på sin forskning. 

 

Intervjuare:  Hur viktigt tycker du att det är med forskningskommunikation? 

Forskare C: Nej, det är naturligtvis jätteviktigt att de forskningsresultat ett forskarteam får fram både 

går ut till allmänhet och även till andra aktörer om det är av intresse och viktigt. Ett klassikiskt problem 

med forskning är att man forskar inom sin egen bubbla, i sitt eget team och bara kommunicerar med 

andra forskare på konferenser och det går inte ut. Det är som ett Jerrico, man är där inne och man håller 

på med sitt. 
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Område: Praktisk forskningskommunikation idag och imorgon 

För att få förståelse för hur forskare jobbar med forskningskommunikation rent praktiskt, vad 

dom tänker kring det samt hur dom tänker att man skulle kunna ägna sig åt 

forskningskommunikation, så har vi ställt en rad frågor. Allt ifrån om de jobbar proaktivt eller 

reaktivt med forskningskommunikation, om dom tänker i termer av målgrupper, har fasta 

rutiner och vad de gjort rent praktiskt i form av artiklar, böcker, föreläsningar, intervjuer i 

media mm. När det gäller detta område kan nämnas att den doktorand vi intervjuat ännu inte 

ägnar sig nämnvärt åt forskningskommunikation. 

 

Rutiner och spenderad tid  

Till att börja med kan vi konstatera att ingen av forskarna har några fasta rutiner för att jobba 

med forskningskommunikation. När det kommer till hur mycket tid forskarna lägger på 

forskningskommunikation så varierar det desto mer. Allt ifrån knappt någon tid alls till 

väldigt mycket tid. Det finns också olika tillfällen då forskarna blir extra aktiva i sin 

forskningskommunikation. Dessa kan vara expeditioner, när man blivit färdig med rapporter 

eller andra arbeten, när något hänt i samhället som media uppmärksammar och där 

forskningen är relevant, i samband med konferenser eller seminarier. 

 

Tankar om målgrupper 

Alla forskare tänker i termer om målgrupper i relation till sin forskningskommunikation eller 

är åtminstone medvetna om det. Det skiljer sig dock på vilket sätt man tänker och hur mycket 

man tänker på det. En del tyckte det var självklart att man tänker i termer av målgrupper, så 

som forskare D: 

 

Forskare D: Ja, det gör jag. /.../det måste man göra även om man skriver,  vem kommer läsa det här, 

vem kommer lyssna på mig. Vem är med i publiken. /.../ när man är i en pedagogisk situation så måste 

man tänka på det. Vem är, vem sitter där, kommer dom förstå mig när jag säger det här.  

 

Medan det för andra finns med, men inte är något som dom själva tänkt så mycket på. 

 

Forskare E: Nej jag tänker nog inte så mycket så. Lite grand i och för sig. I det forskningsprogram som 

jag har mest finansiering ifrån just nu, då kommer pengarna från naturvårdsverket och då finns det rätt 

stor del av budgeten avsatt för det. Då finns det kommunikationsansvarig i det forskningsprogrammet. 

Och hon tänker i termer av beslutsfattare, branschfolk, allmänheten. Och vi har pratat om vilka som är 
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våra främsta målgrupper för just det här forskningsprogrammet och sådär. Satt någon slags 

medvetenhet.  

 

För andra kan tyngdpunken ligga mer på vilket slags media det rör sig om, vilka som tittar på 

nyhetsmorgon eller lyssnar på P1 och vilket språkbruk som passar sig då.   

 

Proaktivt eller reaktivt 

Så gott som alla forskare anser sig jobba reaktivt i sin forskningskommunikation. Dom får 

förfrågningar att medverka i media, seminarier, föreläsningar eller dylikt. Återkommande är 

dock att man skulle vilja jobba proaktivt men att man tycker att det kan vara svårt. 

  

Forskare A: Ja, det är inte så himla enkelt, för det är svårt att säga att man ska vara proaktiv och gå ut 

och göra forskningskommunikation. Men annars är det ju mycket upp till journalisterna att ta hand om 

den forskning som finns och göra forskningen tillgänglig. 

 

Forskare B: Ja, skulle säga att vi nästan bara jobbar reaktivt. Ambitionen är självklart att jobba 

proaktivt.  

 

En tycker dock att hon jobbar proaktivt med forskningskommunikation medan en annan inte 

anser sig jobba så mycket med det att hon kan uttala sig. Det finns även de som jobbar 

proaktivt mot vissa målgrupper. 

 

Forskare F: Alltså jag tror jag har med mig från min tidigare arbetsplats att jag försöker jobba 

proaktivt. Det försöker vi göra även med forskningen, för säkerhet behöver komma innan det har hänt 

något. Så det ligger lite grand i tänket och där hade vi kravet på oss att tala om hur forskningen skulle 

användas och vad nästa steg borde bli. 

 

Forskare D: Det ska jag ärligt säga i mitt eget fall också, det är inte, det har väl sällan varit jag själv 

som tagit initiativ till det, jag blir ju tillfrågad. Jag tar själv initiativ till att träffa policyfolk, men sedan 

om jag åker ut till en gymnasieklass, det är ju inte så att jag ringer upp en gymnasieklass och frågar "hej 

kan jag få komma ut och prata" det förekommer nog inte tror jag. 

 

Internetbaserad forskningskommunikation 

Vi har frågat forskarna om de ägnar sig åt internetbaserad forskningskommunikation, vare sig 

det är bloggar, hemsidor, twitter eller andra social medier. 

 



 

 31 

Hälften var aktiva med egna hemsidor eller hade hemsidor som var under uppbyggnad. Två 

av dessa var hemsidor kopplade till institutionen eller till projekt medan den tredje var mer 

personlig expeditionsdagbok. 

 

Forskare A: Jag har hemsidor. Jag vägrar att kalla det blogg bara. Men jag har skrivit daglig 

expeditionsdagbok i en blogg. Jag har gjort flera expeditioner, så det har jag gjort som sjutton.  

 

Forskare F: Jo, men det har vi. Och vi har faktiskt byggt en egen hemsida för konferensen, eller byggt, 

det låter som jag gjort det, men jag har ingen aning hur man gör sådant. Men jag har sett till att vi har 

fått en hemsida till konferensen och vi har sagt att den konferensen ska finnas och sedan ska den kunna, 

ska man kunna titta på den i efterhand och då ska konferensdeltagarna ingå i ett nätverk, så att man ska 

kunna diskutera saker som kommer fram. 

 

Just hemsidor och bloggar är så gott som alla forskare positiva till, även om de ser problem 

och hinder också. Till sociala medier som facebook och twitter är det dock lite mer blandade 

känslor, och vissa tycker inte alls om det. 

 

Intervjuare:  Vad finns det, om man tänker sig blogga, är det något som du tänkt.  

Forskare E: Nej, inte som jag tänkt. Det finns ju dom som gör. Med det är också, det känns som att det 

får man göra, det ingår ju inte alls i arbetsuppgiften liksom. Utan det är mera om man drivs av något 

eget intresse. Att det här vill jag föra ut. Så skulle man kunna miljöforskningsblogga. Jag kan tänka mig 

att det är en möjlighet. Jag är själv inte ute och läser bloggar i någon större utsträckning. /.../Ja jag vet 

inte om det är ett viktigt forum för den här typen av frågor. 

 

Intervjuare:  Har ni tänkt på möjligheterna med Facebook? 

Forskare F: Ja, fast det är många som är negativa till det. /.../ Det beror ju på, en högskola är ju en 

myndighet så att säga, man ska ju ha en ansvarig utgivare. Man kan ju inte skvätt ut hur som helst, då 

gör man ju det som individ, som person. Men ska man ha något forum, så måste det vara något mera 

formellt.  

 

Forksare A: Twittra tycker jag är värdelöst. Det hade vi på den där 

mediakommunikationsutbildningen, att världen hade för mycket ord och att vi skulle vara uppkopplade 

jämt. Han gick precis emot allt som man kämpar och känner att ibland så måste man koppla av allting 

för att få någonting vettigt gjort. 

 

Intervjuare:  Du har inte tänkt att försöka Twittra eller något sånt? 

Forskare B: Nej. Jag är motståndare mot sociala medier. Nej, jag är gammaldags på det sättet. 
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Annan praktisk forskningskommunikation 

När det kommer till faktisk forskningskommunikation utöver internetbaserad, så som 

seminarier, böcker, populärvetenskapliga artiklar mm. så finns det en mängd olika sätt som 

forskarna ägnar sig åt för forskningskommunikation. Till att börja med kan vi konstatera att 

samtliga forskare ser sin undervisning som ett sätt att förmedla sin forskning. 

 

Vidare har i alla fall två av forskarna varit med i media i form av tv-soffor och radioinslag och 

än fler har någon gång varit med i dagspressen, i en intervju eller egen insänd debattartikel. 

Det skiljer sig dock i omfång mellan de olika forskarna. 

 

Intervjuare:  Finns det relaterat till din forskning då du ägnar dig åt mer forskningskommunikation? 

Forskare A: Ja, i samband med expeditionerna. Absolut! Då har det ju varit allt från tv-soffor till 

radioinslag och så där, så att i samband med expeditionerna är det absolut för mig. Det beror på vilken 

expedition också, men ibland har det varit väldigt mycket media. 

 

Forskare D: Jag har blivit intervjuad en gång ska jag säga och det var kanske fyra år sedan. Då kände 

jag att jag kunde uttala mig om det, och så har jag blivit tillfrågad en eller två gånger till och då tackat 

nej för att det gällde sådana saker som jag tyckte det fanns andra personer som kunde säga bättre saker 

om. 

 

Forskare E: /.../debattinlägg, det finns flera kolleger till mig som ägnar sig mer aktivt, medvetet, 

skriver debattartiklar och sådär. En gång har jag gjort det, när jag blev för upprörd. Men annars har jag 

inte gjort det. 

 

Annan praktisk forskningskommunikation kan bestå i föreläsningar för skolor, föreningar, 

seniorboenden eller på mässor mfl. 

 

Forskare A: Nej, jag har ju ganska mycket föreläsningar för allt från pensionärer till barn, till mässor 

och sådana här saker. 

 

Forskare D: Jag har träffat allt från lågstadieklasser till gymnasieklasser ute i skolorna och sedan pratat 

med, vad heter dom, civilförsvaret, såna här saker också. Den typen av andra publiker. 

 

Forskare E: Som i höst så ska vi ha en avfallskonferens. Då ska jag hålla föredrag, och då ska jag bli 

lite tränad i att hålla föredrag faktiskt. 
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Texter åt det mer populärvetenskapliga hållet är något som hälften av forskarna ägnar eller 

ägnat sig åt. 

 

Intervjuare:  Hur jobbar du med forskningskommunikation idag? Du har berättat att du går ut och 

föreläser, men finns det annat förutom det? 

Forskare A: Alltså jag har skrivit en hel del populärvetenskapliga artiklar, ganska många. Det har jag 

fått ett ryck någon gång då och då och skrivit någon gång per år. Ibland blir vi tillfrågade, oftast blir vi 

tillfrågade och då har vi ställt upp på det ganska ofta. Så det har varit att skriva saker. 

 

Forskare D: /.../Vi har utgett en, eller jag har varit med och skrivit ett kapitel i en bok som gavs ut på 

SNS. Och SNS är ju inte renodlad vetenskapligt, utan det är ju en bredare publik. Och ingen renodlad 

lärobok heller. Det blir någonstans där i gränslandet, lärobok, allmän bok och vetenskaplig bok.  

 

Exempel på hur man försöker förenkla är att använda sig av illustrationer, undvika en 

akademisk jargong, ta bort en del av teorin och fokusera på empirin mm. 

 

Intervjuare:  Tycker du att det är lätt eller svårt att uttrycka dig på ett sätt som gör oinsatta verkar 

förstå? 

Forskare C: Det är både och ska jag säga. För det mesta tycker jag det är lätt, men inte alltid. Men det 

kanske också är för att jag anstränger mig, för att inte förkrångliga saker. Jag vet att jag försöker vara 

medveten om att alla tänker inte som jag och därför undvika vissa jargonger eller ni förstår, inte 

jargonger utan uttryck, alltså så där jag vill inte vara superakademisk, vilket jag inte är riktigt heller.  

 

Intervjuare:  Försöker du göra forsknings mer lättförståelig i din forskningskommunikation, och i så 

fall hur, på vilket sätt.  

Forskare D: Hur? Om jag försöker? Ja men då har det att göra med att man måste anpassa sig efter 

publiken. Oftast så handlar det om att man tar bort en hel del av teorin. Att man fokuserar på empiri, 

och så, intressanta saker i empirin. Och sedan försöker bygga upp det lite mer journalistisk, sådär lite 

klatschigt, vara lite uppseendeveckande och sådär. 

 

Motivation till ökad forskningskommunikation   

Vi var intresserade av vad forskarna tänker och tycker i relation till den praktiska 

forskningskommunikationen samt möjlig framtida forskningskommunikation. Här är det 

väldigt skiftande tankar som kommer fram, och det kan vara svårt att hitta saker som är 

gemensamma för alla eller ens ett flertal. 

 

Vi har frågat ett antal frågor som berör vad som skulle kunna få forskarna att ägna sig mer åt 
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forskningskommunikation. 

Två av forskarna är nöjda med de förutsättningar de har idag, medan två andra tar upp vikten 

av naturliga kontaktytor. 

 

Intervjuare:  Hur skulle optimala förutsättningar se ut för att du skulle kunna ägna dig åt 

forskningskommunikation på bästa sätt? 

Forskare A: Jag tycker jag har det ganska bra på det sättet som jag har det. Jag är ganska nöjd med det. 

 

Intervjuare:  Vad skulle motivera till högre utsträckning att du skulle arbeta med 

forskningskommunikation? 

Forskare B: Ingenting egentligen, tror jag..  

 

Forskare D: Och så att det finns sådana här tidskrifter, liksom naturliga ställen där man kan publicera 

sig, och kanske mer sådana här tillfällen med forskningsdagarna och återkommande tillfällen när man 

kan... där det finns naturliga kontaktytor. Det måste liksom vara lätt. 

 

Intervjuare:  Vad skulle motivera dig att i större utsträckning hålla på med forskningskommunikation? 

Forskare F: Ja, jag tycker jag gör det ganska mycket. Det är väl resurser och att man får, ja på något 

sätt så tror jag att man får i ett samhälle, politiska intentioner och formaliserade system för att få det här 

att fungera. Det kan inte bygga på att jag vill det eller någon vill i den här lilla gruppen, utan det måste 

på något sätt vara ett uttalat behov av att vi ska jobba med att öka kunskapen hos den svenska 

befolkningen. Och därför kräver vi vissa saker av högskolan och därför ska det finnas tillräckligt med 

resurser för även den delen.  

  

Vikten av resurser och tid är en annan återkommande punkt. 

 

Intervjuare:  Vad skulle motiverar dig att i större utsträckning ägna dig åt forskningskommunikation? 

Forskare E: Ja en begränsande faktor är ju faktiskt tid. Man är ju så himla stressad och överbelastad 

med jobb. Och ibland kan man ju känna att, å, det här, nu, nu skulle jag vilja lägga mig ibland. När man 

följer debatten i tidningar och sådär. Men sedan så blir det en prioriteringsfråga, vad ska man hinna 

med, jobbet och familjen, eller det där. Så mera tid skulle vara en förutsättning. Och ända sättet att 

skapa mera tid det är ju att koppla pengar till det. Så det är ju om det, ju mer det ingår som krav i den 

finansiering man får, desto mer tvingas man göra det. Annars är det ju nästa som ett ideellt initiativ. 

 

Att höja statusen på forskningskommunikation och göra det meriterande tas av en forskare 

upp som något som skulle påverka positivt. 

 

Forskare D: Det var jag inne på också med om det smäller högt när man ansöker om tjänster och sådär, 

ja men här är en som faktiskt kommunicerar aktivt. Det kommer ju väldigt långt ner upplever jag det 
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som. Om man då lyckas höja statusen, det skulle definitivt locka, det tror jag.  

 

Möjlig framtida forskningskommunikation 

Vi har även frågat forskarna vilka möjliga sätt de kan komma på när det gäller 

forskningskommunikation.  

 

Förutom de vanliga, som seminarier och föreläsningar, konferenser och workshops, 

debattartiklar, ställa upp på intervjuer i media, skriva artiklar i populärvetenskapliga 

tidskrifter, forskardagar och undervisning, ger forskarna även andra exempel. Allt ifrån 

Youtube-klipp, samarbeten med museum eller forskningscenter, böcker som blandar 

vetenskap och konst, engagera högskolestuderande att åka ut i skolor mm., pedagogiska 

datorspel, aktiva hemsidor och bloggar samt nätverka med forskare och berörda grupper. 

   

Område: Möjlighet till hjälp 

Vi var intresserade av vilken möjlighet forskarna hade att få hjälp med sin 

forskningskommunikation. Därför ställde vi en rad frågor kring om de fått någon utbildning 

eller kan få det, om de löpande kan få hjälp samt med forskningskommunikation och i så fall 

på vilket sätt. 

 

Utbildad eller möjlighet till utbildning  

En av forskarna har fått en media och kommunikationsutbildning, medan tre av forskarna har 

möjlighet att få utbildning. En av forskarna var osäker och en annan trodde inte att det fanns 

någon sådan möjlighet. 

 

Intervjuare:  Har du fått någon utbildning i forskningskommunikation? 

Forskare A: Ja, universitet har ordnat media och kommunikationsutbildning som jag har gått. Det har 

varit diverse, hur man möter journalister och hur man står framför tv-kameror och sådär. Det var 

jättekul!  

 

Forskare D: Jag tror faktiskt att det finns en kurs nu, eller någon seminarieserie för forskare just i 

forskningskommunikation.. 

 

Intervjuare:  Har du fått någon utbildning i forskningskommunikation? Har du möjlighet att få det? 

Forskare F: Inte vad jag är medveten om, nej jag är inte medveten om att det finns. Nej.  
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Möjlighet till hjälp med forskningskommunikation  

När det kommer till möjlighet till hjälp med forskningskommunikationen upplever alla 

forskare att de har den möjligheten. Det skiljer sig dock i form och omfattning.   

 

Intervjuare:  Finns det något utrymme att få utbildningen om man vill? 

Forskare B: Absolut, absolut och kommunikationsenheten här på SU har blivit allt mer aktiv och de 

säger hela tiden att vi hjälper gärna till om ni vill ha ett seminarie, om ni vill ha utbildning, så hjälper vi 

gärna till. Nä, men så de har snappat upp sådär.  

 

Intervjuare:  Tycker du att det finns någon möjlighet att få hjälp, om du ägnar dig åt det? 

Forskare C: Ja, jag alltså jag trivs jättebra i mitt team eller i min forskargrupp och har jag idéer på; det 

här vill jag göra, då hittills ska jag säga, så har jag alltid fått uppbackning. Så ur det perspektivet känner 

jag att det här är inga problem. Jag tror att jag skulle få det stöd jag behöver, om det inte är så att jag vill 

göra jättekonstiga grejer.  

 

Intervjuare:  Finns det möjlighet för dig att få hjälp med din forskningskommunikation här?  

Forskare D: Ja, man skulle säkert kunna få hjälp med att starta en blogg. Men inte själva formuleringen 

och innehållet och sådär. Det finns det ju väldigt lite resurser för, typ språkgranskning och sådant, det 

tror jag är väldigt svårt.  

 

Intervjuare:  Finns det något tillfälle då du jobbar extra mycket med forskningskommunikation?  

Forskare E: /.../Man kan väl säga när det, den mesta forskningskommunikation som jag gör utåt är väl 

om det är konferenser och seminarier. Och då blir det ju intensivt kring det. Som i höst så ska vi ha en 

avfallskonferens.  

 

Intervjuare:  Samarbetar du något med de på informationsenheten? 

Forskare F: Ja, det gör vi. Vi samarbetar ganska mycket. Vi har genomfört en del utbildningar, som 

varit uppdragsutbildningar där vi fått hjälp av de att göra broschyrer och praktiska saker, men sedan är 

det ju ändå inte innehållet, det är ju formerna för att nå ut. För att berätta om att vi har ett innehåll, som 

vi kan nå ut med och presentera i någon kurs. 

  

Område: Omgivningens syn på forskningskommunikation 

Vi har ställt ett antal frågor kring hur forskarna upplever de sociala förutsättningarna för 

forskningskommunikation. Hur de upplever att kollegor och andra i deras omgivning tycker 

och gör i relation till forskningskommunikation.  
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Samtal med kollegor och vad dessa tycker om forskningskommunikation 

Först frågade vi om forskarna pratar om och kring forskningskommunikation med sina 

kollegor. Över hälften tyckte att dom pratade mycket med sina kollegor, medan två forskare 

inte upplevde det. 

 

Intervjuare:  Samtalar du med dina kollegor om forskningskommunikation? 

Forskare A: Ja, för jag har precis skrivit en bok om Azorerna och det handlar ju bara om outreach så 

där har vi snackat jättemycket om att nå ut 

 

Forskare D: Ja då, det händer. Men det är väl inte det vanligaste man pratar om, om man pratar om 

professionella saker så är det vanligare att man pratar om forskning, liksom inomvetenskaplig.  

 

Vi frågade även hur de upplevde att kollegorna såg på forskningskommunikation, om det var 

viktigt eller ej. Merparten upplevde att kollegorna tycker att det är viktigt, även om det vissa fall 

var på ett mer principiellt plan. 

 

Intervjuare:  Hur viktigt upplever du att dina kollegor tycker att det är med forskningskommunikation? 

Forskare B: Jag skulle nog säga att de flesta tycker att det är viktigt, den absolut största majoriteten 

tycker att det är viktigt. 

 

Forskare E: Det varierar nog lite från person till person. Eller jag skulle ha svårt att hitta någon som 

skulle säga att, nej men det är inte viktigt att kommunicera. Men sedan hur mycket tid man faktiskt 

lägger på att göra det, det varierar ju väldigt mycket. Och det blir lite som en spiral. Att vissa personer 

sugs med och blir... Nej så alla tycker nog att det är viktigt om man pratar om det principiellt sådär. 

Men sedan görs det i olika grad.     

 

En av forskarna kunde inte uttala sig då han upplevde att forskarsamhället var för splittrat och 

individualistiskt medan en annan inte upplevde att det fanns så stor intresse för 

forskningskommunikation. 

 

Forskare F: Jag tror att det är väldigt många som är väldigt ointresserade om jag ska vara riktigt ärlig, 

tyvärr.  

 

 

Chefers och/eller uppdragsgivares inställning 
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På frågan om hur viktigt de upplevde att chefer och/eller uppdragsgivare tycker att 

forskningskommunikation är så upplevde tre av forskarna att det inte lyftes fram särskild 

tydligt. 

Forskare D: /.../jag har aldrig över huvud taget mött något negativt, så kan man väl säga. Snarare 

passivt, alltså det passivt positiva. Så skulle man väl säga, det är aldrig så, eller aldrig ska jag inte säga. 

Ja som jag sa, det kommer som sporadiska påtryckningar. Men det är väl mer från högskoleledningen. 

 

Två av forskarna tycker dock att cheferna tydligt visar att de tycker det är viktigt. 

 

Forskare E: Dom prioriterar nog det. Min närmaste chef, avdelningschef, han tycker absolut att det är 

viktigt. Och han deltar en hel del i debatten själv. Det är nog att skriva och vara med på såhär öppna 

debatter. Och han uppmuntrade ju det här att vi skulle försöka hitta någon som kunde lära oss 

medieteknik och så. En ganska vanlig uppdragsgivare är naturvårdsverket, och dom ställer ju krav i, ja 

åtminstone större forskningsprogram så ska en rätt ansenlig del av budgeten avsättas till 

forskningskommunikation. Både med hemsidor och seminarier, populärvetenskapliga publikationer och 

så. Så att det tycker jag att det finns en medvetenhet om. 

 

Uppmuntran 

Vi frågade också forskarna om de upplevde sig uppmuntrade till att jobba med 

forskningskommunikation. Många forskare nämner här att de känner sig principiellt 

uppmuntrade men att det saknas tid och resurser. 

 

Intervjuare:  Upplever du dig uppmuntrad att jobba med forskningskommunikation? 

Forskare E: Ja det kopplar ju till det här med tid och resurser och pengar. Att, vad ska jag säga, 

idémässigt uppmuntrad, att vi pratar om det. Men i vardagen finns det inte utrymme på arbetstid att göra 

det.  

 

En forskare upplever det mer som sporadiska påstötningar, medan en annan känner att det är 

en del av jobbet. 

 

Intervjuare:  Upplever du dig uppmuntrad till att jobba med forskningskommunikation?  

Forskare D: Ja som jag sa, det kommer såhär sporadiska påstötningar liksom men ingenting direkt, mer 

på hemsidan och sådär.  

 

Intervjuare:  Upplever du dig uppmuntrad här på jobbet att ägna tid åt forskningskommunikation? 

Forskare B: Ja, det skulle jag nog säga, det ses som en del av jobbet. Alltså, det skulle jag absolut säga.  
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Status i den akademiska världen 

Vi undrade också vilken status de upplevde att forskningskommunikation har i den 

akademiska världen i stort. Här är det två forskare som pekar på att det kan uppfattas både 

positivt och negativt.  

 

Intervjuare:  Vilken status har forskningskommunikation i den akademiska världen? 

Forskare A: Ja, alltså de flesta. Då är det ju så här att folk som gör bra forskningskommunikation är 

klart att man, ja jag tycker ju att de gör ett bra jobb. Det är roligt att se. Men det är nog många som, de 

flesta känner ju att det där är omöjligt att få tiden att räcka till. De kanske nästan tvärtom kan tycka att 

det bara göra det för att lyfta fram sig själva eller något sådant där. Så det är inte alltid säkert att det har 

bra status, det tror jag inte. Det är nog inte, det är nog verkligen delade åsikter om det. Det är nog en del 

som tycker att en del framför sig för mycket själva när de går ut i media och når ut väldigt mycket. 

Hellre än att de tycker att det bara är bra. Men är väl typiskt svenskt också kanske lite sådär. 

Avundsjuka som vi har. 

 

Ytterligare en tyckte att det hade hög status, åtminstone på den institutionen där han jobbade, 

medan en annan inte kunde svara på det. 

 

Intervjuare : Vilken status upplever du att forskningskommunikation har i den akademiska världen? 

Forskare B: Svårt att säga, alltså jag kan ju bara egentligen prata om den här institutionen och här har 

den ju hög status faktiskt. Inte jättehög, men ändå hög status. Inte så att man blir en högstatusperson 

genom att hålla på med det här institutionen, men att man håller på ses som viktigt. Om du förstår 

skillnaden.  

 

Område: Kunskap om styrdokumenten 

Vi har också frågat forskarna om de vet vilka styrdokument som finns kring 

forskningskommunikation som gäller för dom på respektive högskola. Här var det enbart en 

som visste var det stod om det, även om han inte visste vad som stod. De andra hade ingen 

aning. 
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4.2 Resultat för handlingsplaner och 

strategidokument 

Område: Vikten av samverkan 

Vikten av samverkan för en hållbar utveckling, både vad gäller ekologisk, ekonomisk och 

social utveckling, är något som alla tre högskolorna tar upp. KTH och Södertörn lyfter fram 

det tydligast medan Stockholms Universitet tar upp vikten av forskningen för 

samhällsdebatten. Det finns även ett fokus på att forskningen skall komma svenskt näringsliv 

till godo: 

 

För att medverka till en hållbar samhällsutveckling måste dock nya forskningsrön och ny 

kunskapsbildning i ökad omfattning komma samhället tillgodo i form av nya produkter, tjänster och 

processer. (Södertörn 2005:4)  

 

KTHs verksamhet bygger på övertygelsen att utbildning och forskning kan och bör bidra till bättre 

levnadsbetingelser och till en fredlig samhällsutveckling som uppfyller kraven om ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. (KTH 2009:6) 

 

Genom sin starka forskning och utbildning kan KTH väsentligt bidra till att det svenska 

näringslivet får ökad konkurrenskraft. (KTH 2009:28) 

 

En seriös diskussion om samhälleliga strategier för hållbar utveckling måste baseras på förståelse för 

hur det naturliga klimatsystemet fungerar ... (Stockholms Universitet 2007:6)  

 

Det finns stor potential att stärka relationen och öka utbytet med omvärlden, något som kommer gagna 

universitetets forskning och utbildning såväl som samhällets och företagens kunskapsutveckling och 

tillväxt. (Stockholms Universitet 2007:12) 

 

Även om Stockholms Universitet lyfter fram vikten av samverkan för forskningen och 

utbildningen i citatet ovan, vilket även KTH i viss mån gör; "Vetenskapens framsteg bygger 

på öppenhet och samverkan” (KTH 2009:6), så är det Södertörn som trycker hårdast på denna 

punkt.  

 

Samverkan bidrar till att vidga perspektiven inom såväl forskning som utbildning och ger oss möjlighet 

att utvecklas genom att tillvarata erfarenhetsbaserad kunskap från samhällets olika aktörer. Det är 
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angeläget att vi medverkar till dubbelriktad kunskapsöverföring mellan högskolan och omvärlden; 

mellan teori och praktik. (Södertörn 2005:1) 

 

Södertörn särskiljer sig också genom att starkt lyfta fram högskolans roll i det livslånga 

lärandet med målformuleringar som; "Högskolan ska bidra till livslångt lärande och 

kompetensutveckling i omvärlden" (Södertörn 2005:3), och strategier för utvecklad 

samverkan "Högskolans ledord mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning 

ska vara ledande även i detta arbete." (ibid:2)  

 

Område: Praktisk forskningskommunikation 

I dokumenten från högskolorna tas det på vissa ställen upp hur man praktiskt jobbar med 

forskningskommunikation idag samt hur man ämnar arbeta med den framöver. Utmärkande 

här är framförallt att vi inte funnit något sådant ställe i dokumenten från KTH. 

 

Lite lustigt blir det när Stockholms Universitet lyfter fram Vetenskapens Hus, ett samarbete 

med KTH, som ett exempel på hur man jobbar med forskningskommunikation mot gymnasie- 

och grundskolan. Både SU och SH ger en mängd exempel på praktisk 

forskningskommunikation. 

  

Det rör sig till exempel om öppna föreläsningar, studiebesök, mentorprogram och fortbildning för 

lärare. I projektet Stockholms universitet för alla samverkar universitet med studentkårenför att besöka 

skolor och ta emot besök av skolelever vid universitetet. Informationen om universitetets forskning ska 

utvecklas, universitetet ska delta aktivt genom mediakanaler, forskardagar och öppna föreläsningar. 

(Stockholms Universitet 2007:14)  

 

Högskolan ska erbjuda olika former av aktiviteter för att synliggöra forskningsprocessen och sprida 

våra forskningsresultat. Här avses bland annat öppna föreläsningar, seminarier och andra arrangemang 

som t.ex. populärvetenskapliga föreläsningar riktade mot allmänheten eller mot definierade grupper. 

(Södertörn 2005:3) 

 

Utöver detta pekar Södertörn på det relativt nybyggda biblioteket som en naturlig 

samlingsplats: "Här får högskolan också en plattform för kontakter med en bredare allmänhet 

med intresse för forskning och samhällsfrågor,.." (Södertörn 2007:10)  

 

Stockholms Universitet skiljer sig genom att lyfta fram användningen av forskning och 

forskningsresurser i samarbetet med offentlig sektor. "Universitetet samarbetar med den 
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offentliga sektorn och forskare anlitas av regering, riksdag och andra myndigheter i 

egenskaper av remissinstans och/eller utredare." (Stockholms Universitet 2007:14). 

 

Område: Utbildning av forskare 

Stockholms universitet betonar inte vikten av utbildning av forskare, medan Södertörns 

högskola skriver att doktoranderna ska uppmuntras att delta i aktiviteter som synliggör 

forskningsprocessen och resultaten. KTH belyser detta mer ingående och understryker vikten 

av att forskaren utbildas i gott ledarskap, förmåga att kommunicera ut sin forskning på ett 

pedagogiskt sätt samt att forskaren har förmåga att nå ut med sin forskningsprocess och kunna 

kommersialisera sina forskningsresultat. 

 

Högskolan ska erbjuda olika former av aktiviteter för att synliggöra  

forskningsprocessen och sprida våra forskningsresultat. /…/Högskolan  

ska erbjuda forskare och doktorander kompetensutveckling i att hantera olika  

media samt att utföra populärvetenskapliga framställningar. (Södertörns högskola 2005:3) 

 

Efter en utbildning på forskarnivå förväntas en forskarutbildad vid KTH kunna leda forskning. Det 

innebär att kunna utöva ett gott ledarskap, kommunicera forskning till personer mer eller mindre insatta 

i forskningsområdet.. /…/I forskarutbildningen kan även ingå moment kring kommersialisering av 

forskningsresultat. /…/Forskarstuderande ska tränas i att kommunicera sin forskning till omvärlden, till 

exempel i form av populärvetenskapliga uppsatser. /…/Att medverka i undervisningen på grundnivå 

och avancerad nivå ge de forskarstuderande goda möjligheter att träna upp sin pedagogiska färdighet. 

Handledning av examens arbetare, att assistera på laborationer och få möjligheter att ge seminarier och 

föreläsningar är också viktiga inslag i de forskarstuderandes pedagogiska meritering. (KTH 2009:16) 

 

Område: Strukturer och hantering för samverkan 

Det nämns på olika ställen och på olika sätt i dokumenten om hur strukturer och verktyg för 

samverkan med samhället ser ut och kan förbättras. Här tas bland annat upp viktiga kontakter, 

administrativa avdelningar och särskilda satsningar av vikt för samverkan. Överlag kan man 

säga att dessa ställen är betydligt vanligare i SH:s dokument än i de två andras. Både KTH 

och SU fokuserar på att etablera och upprätthålla kontakter med näringslivet. Detta kommer 

dock inte fram lika tydligt i Södertörns dokument.  

 

Till centrala uppgifter hör att etablera kontakt med företag och andra viktiga intressenter inom 

betydelsefulla sektorer av näringsliv och samhälle. (KTH 2009:28) 
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Kontakterna och samarbetet med näringslivet och det övriga 

samhället ska förstärkas.(Stockholms Universitet 2009:18) 

 

Vidare är det högskolans ambition att som helhet samverka med samhällets alla delar,  

såväl med offentlig, privat och ideell sektor som med allmänheten. (Södertörn 2005:2) 

 

KTH söker skapa ett projekt som ska gynna både näringslivet och högskolan, i form av att 

lärare eller forskare får avsätta tid och vara verksamma hos någon samarbetspartner, något 

även Södertörns högskola söker göra. 

 

Det kanske viktigaste verktyget för att utveckla samverkansformerna med näringsliv, offentliga aktörer 

och forskningsinstitut är att på olika sätt stärka personalunioner. Ett exempel är via adjungerade 

professorer, men också via lärare/forskare från KTH som arbetar deltid exempelvis på ett 

forskningsinstitut. (KTH 2009:30) 

  

Högskolans forskare/lärare ska uppmuntras till att i samarbete med olika samhällsaktörer medverka i 

olika tillämpade och behovsmotiverade forsknings- och utvecklingsprojekt. Även forskningsprojekt 

som kan utföras av s.k. företagsdoktorander bör utvecklas. (Södertörn 2007:4) 

 

Just uppmuntran och incitament till forskare för att jobba med samverkan och 

forskningskommunikation är något som Södertörn är ensamma med att lyfta fram med både 

speciella satsningar och meritering. 

 

För närvarande genomförs också en särskild satsning för att stimulera forskningssamverkan med 

externa aktörer. Vi kommer under en treårsperiod att utlysa planerings- och utvecklingsbidrag som 

syftar till en ökad samverkan mellan forskare inom högskolan och organisationer, myndigheter eller 

företag i vår omvärld. (Södertörn 2007:12) 

 

Högskolans incitamentsstruktur för samverkansuppdraget ska ses över. Här avses bland annat 

meritvärdet för samverkan. Även högskolans rutiner för uppföljning och kvalitetsgranskning inom 

området ska förbättras. Ansvaret för att detta arbete påbörjas åvilar Samverkansrådet. (Södertörn 

2005:2) 

 

Även om KTH nämner att "administration och gemensamma resurser ska bidra till forskning, 

utbildning och samverkan med samhället kan bedrivas på ett effektivt sätt" (KTH 2009:38) är 

Södertörn själva i att lyfta fram alla de avdelningar och specifika riktlinjer som rör 

samverkansarbetet. Bland annat så ska avdelningen för information och kommunikation: 

 



 

 44 

ge stöd vid planering och framställning av olika former av informationsmaterial och utåtriktade  

aktiviteter. Avdelningen ansvarar också för högskolans kontakter med forskning.se och deltagande i 

Expertsvar. Avdelningen ska årligen följa upp och sammanställa högskolans genomslagskraft i det 

omgivande samhället samt redogöra för de utåtriktade aktiviteter som har skett i samverkan med det 

omgivande samhället. (Södertörn 2005:6) 

 

Även omvärldssekretariatet jobbar med samverkansfrågor och följer upp det arbetet.  

 

Omvärldssekretariatet ska bistå och stödja högskolans olika organ i deras samverkansarbete. 

Sekretariatet ansvarar för vissa högskolegemensamma plattformar som t.ex. inkubatorverksamheten, 

alumnnätverket och SH Kompetensforum. Till arbetsuppgifterna hör att göra omvärldsanalyser inom 

verksamhetsområdet och att följa upp högskolans samlade samverkansaktiviteter. (Södertörn 2005:6)   

 

Vidare ska högskolan institutioner "utforma handlings- eller verksamhetsplaner med aktiviteter, insatser 

och/eller processer som främjar en god samverkan med omgivningen." (Södertörn 2005:2) 

 

Område: Forskning och utbildning 

Alla tre högskolorna tar upp vikten av att forskningsresultat når ut till samhället genom 

professionsutbildningar eller vidareutbildningar av yrkesverksamma. Södertörn och 

Stockholms universitet lyfter också fram vikten av en stark koppling mellan utbildning och 

forskning på grund- och avancerad nivå, något man försöker uppnå framförallt genom att ha 

lärare som även är aktivt forskar.  

 

Högskolan har en viktig roll som aktör i det livslånga lärandet. Inom våra profilområden bör vi vara 

ledande när det gäller kompetensutveckling. Genom kunskapsdialoger med och forskningsinformation 

till såväl forskningsintresserade praktiker som allmänheten ska högskolan bidra till att ny kunskap och 

nya forskningsrön görs tillgängliga för omvärlden.  (Södertörns högskola 2005:3) 

 

Verksamheten vid Södertörns högskola står på en stabil vetenskaplig grund. Vi har från början byggt 

upp en universitetskultur med en hög andel disputerade lärare och en stark koppling mellan 

grundutbildning och forskning. Alltsedan starten har forskningens betydelse för grundutbildning och 

kunskapsutveckling betonats. Samtliga av våra utbildningsprogram ska vara forskningsmässigt väl 

förankrade. (Södertörns högskola 2007:2) 

 

En snabb teknikutveckling innebär behov av att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper. Parallellt ska 

därför KTH också upprätta kontakter med HR-funktioner och utbildningsansvariga i syfte att öka 

omfattningen av uppdragsutbildningen. (KTH 2009:28) 
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Genom riktade satsningar är ambitionen att i större utsträckning nå ut till yrkesverksamma personer i 

näringsliv och offentlig sektor, som i sitt arbete kan ha nytta av att vidareutveckla, tillämpa och 

nyttiggöra KTHs forskning. (KTH 2009:17) 

 

Idag erbjuder KTH ett stort antal poänggivande kurser för fortbildning och vidareutbildning, som kan 

sökas av alla med behörighet. (KTH 2009:17) 

 

Stockholms universitet har och ska även fortsatt ha ett brett utbud av utbildningar. Dessa ska hålla 

högsta kvalitet och ha stark anknytning till universitetets forskning. Forskningsan-knytningen blir 

naturlig genom att universitetets lärare samtidigt är aktiva forskare. I synnerhet på den avancerade nivån 

kopplas utbildningarna i hög grad till aktuell forskning inom ämnet. (Stockholms universitet 2009:4) 

 

Professionsutbildningarnas forskningsanknytning ska förstärkas. Vetenskaplig metod ska ingå i 

utbildningen för alla studenter. Utbildningen ska genomsyras av en mångfald av perspektiv vad gäller 

såväl metod som teori. Förmågan att söka, kritiskt granska och hantera vetenskaplig information ska 

utgöra en del av undervisningen. (Stockholms universitet 2009:4) 

 

Utbildningen bedrivs inom de flesta områden i nära kontakt med forskningen vilket  

garanterar att den ges på vetenskaplig grund. (Stockholms universitet 2009:4) 
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5. Analys och diskussion 

I den här uppsatsen har vi försökt att få en inblick i hur forskare ser på 

forskningskommunikation, hur de jobbar med den samt vilka strukturella och sociala 

förutsättningar de upplever sig ha. Vi har även undersökt styrdokument från tre högskolor för 

att se vad som står i dessa kring samverkan och forskningskommunikation. Vi tänkte här först 

sammanfatta våra resultat och se vilka svar vi fått på våra frågor, men även se hur detta 

resultat förhåller sig till den teori vi tagit upp samt tidigare forskning. Efter det tänkte vi ge 

våra egna tankar kring uppsatsen som helhet och ge förslag på hur man skulle kunna gå 

vidare. 

5.1 Sammanfattning och analys av frågeställningar 

Forskarnas syn på forskningskommunikation 

När det kommer till forskarnas syn på forskningskommunikation kan vi konstatera att alla 

forskarna vi intervjuat tycker att det är viktigt med forskningskommunikation. Framförallt 

menar man att forskningskommunikationen gynnar samhället genom ökad kunskap och 

därmed möjlighet till bättre beslut. Den uppfattas också som viktig för att ge legitimitet, både 

till forskningen i sig och till de politiska beslut som fattas på vetenskaplig grund. 

Forskningskommunikationen kan även gynna forskarna då det ger värdefull feedback. 

 

I relation till tidigare forskning kan vi se att ökad kunskap i samhället anknyter till den 

folkbildningsaspekt som tas upp i tidigare forskning. Den legitimerande aspekten påminner 

också om de legitima krav som forskarna i Vetenskapsrådets studie menar att allmänheten har 

när det kommer till att få veta vilken nytta forskningen för med sig och om forskare ägnar sig 

åt rätt sak. Även feedback tas upp som viktigt i tidigare forskning (Alberg & Nyberg, 

2004:14). I relation till den teoretiska ramen pekar forskarnas syn på en ”transfer one-way” 

modell, eller modell ett i tabell 1 sid 18. Detta då forskarna lyfter fram 

forskningskommunikationens legitimerande och allmänbildande funktion. Dock syn även 

vissa inslag av en ”two-way consultation” syn, bl.a. i tankarna kring gynnande av forskningen 

genom feedback.   
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Hur forskarna jobbar med forskningskommunikation 

Vi kan konstatera att ingen av forskarna har fasta rutiner för att jobba med 

forskningskommunikation. Det är istället vid olika omständigheter och tidpunkter som 

forskningskommunikationen blir mer intensiv, så som när deras rapporter är färdiga, vid 

expeditioner, när det hänt någonting i samhället som blir mediebevakat eller vid t.ex. 

konferenser. Detta kan delvis höra ihop med att forskarna nästan alltid ägnar sig åt reaktiv 

forskningskommunikation, i form av att svara på inbjudningar eller förfrågningar. De vill 

dock jobba mer proaktivt, vilket de skulle göra bland annat om de hade mer tid. Just tiden de 

ägnar åt forskningskommunikation skiljer sig mycket mellan forskarna, från nästan inget alls 

till väldigt mycket.  

 

Samtliga forskare tycker att deras undervisning är en sorts forskningskommunikation. 

Exempel på annan sorts forskningskommunikation är föreläsningar i skolor, 

populärvetenskapliga texter, medverkan i tv och radio, samt debattartiklar och intervjuer i 

tidningar. Alla forskare tänker i termer av målgrupper i sin forskningskommunikation, i större 

eller mindre utsträckning, och försöker också förenkla så att det blir lättare för målgrupperna 

att förstå. Exempel på förenkling är bland annat genom illustrationer, undvikande av 

akademisk jargong och genom att dra ner på teori och fokusera mer på empiri, exempel 

liknande dem i VAs studie (Levin, 2004:26).  Förutom detta så är hälften av forskarna aktiva 

med egna hemsidor eller har hemsidor under uppbyggnad. 

 

Även här ser vi tydliga kopplingar till en transfer-baserad forskningskommunikation, inte 

minst i formen för den forskningskommunikation som bedrivs. Vi kan även skönja en 

anledning till varför man inte ägnar sig så mycket åt någon av de andra mer tidskrävande 

kommunikationsaktiviteterna.  

 

Nya sätt att ägna sig åt forskningskommunikation har forskarna många skilda idéer kring. Allt 

ifrån Youtube-klipp, samarbeten med museum eller forskningscenter, böcker som blandar 

vetenskap och konst, engagera högskolestuderande att åka ut i skolor mm., pedagogiska 

datorspel, aktiva hemsidor och bloggar samt nätverka med forskare och berörda grupper. 

Något som nästan alla dock är positiva till är forskningskommunikation via hemsidor och 

bloggar, medan en större ambivalens kan skönjas gentemot sociala medier så som facebook 

och twitter.  
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Sociala och strukturella förutsättningar 

När det kommer till de sociala förutsättningarna forskarna upplever sig ha, ser vi att över 

hälften av forskarna tycker de talar mycket med sina kollegor om forskningskommunikation, 

och att lika många upplever att kollegorna tycker att det är något viktigt. En av forskarna 

upplever dock att kollegorna inte är så intresserade, medan en annan inte vet, möjligtvis på 

grund av att han inte pratar så mycket med kollegorna om det. När det kommer till hur 

forskarna upplever att chefer eller uppdragsgivare tycker, så ser det nästa tvärtom ut. Tre av 

forskarna upplever inte att det är något som lyfts fram tydligt, medan två andra tycker det.  

 

De flesta forskarna upplever sig dock överlag uppmuntrade till att jobba med 

forskningskommunikation, även om det många gånger upplevs mer principiellt än praktiskt. 

Det var dock mer nyanserade svar när det kom till vilken status forskarna upplevde att 

forskningskommunikation hade i den akademiska världen. Då det är en fråga som bara utgår 

från hur forskarna upplever den akademiska världen ville ett antal forskare inte uttala sig mer 

än om den disciplin de var verksamma inom, eller ens det. Två av forskarna lyfte dock fram 

att det nog skiljer sig från person till person, där vissa tycker att det är bra medan andra är 

negativa och tycker att forskare försöker framhäva sig själva. 

 

De upplever således inte att deras omgivning till fullo tagit åt sig av den uppmaning som 

utgått från institut och myndigheter allt kraftfullare genom åren, även om det kanske mer har 

att göra med den svenska avundsjukan, som en forskare uttryckte det. 

 

De strukturella förutsättningarna för forskningskommunikation skiljer sig mellan forskarna, 

både vad gäller utbildning och annan hjälp med den praktiska forskningskommunikationen 

samt förutsättningarna att ägna sig åt forskningskommunikation. En av forskarna har fått 

utbildning i forskningskommunikation, medan tre andra har möjlighet att få det. Alla 

forskarna upplever att det har möjlighet att få hjälp med forskningskommunikationen, även 

om det är i skiftande omfattning och form. På frågan om vad som skulle kunna få forskarna 

att ägna sig mer åt forskningskommunikation så var två av forskarna nöjda med de 

förutsättningar de har nu, medan två andra skulle vilja se fler naturliga kontaktytor för 

forskningskommunikation. Bristen på resurser och tid är en annan begränsande faktor.   

 

Såväl problem med finansiering som vikten av mötesplatser är teman som tagits upp av 

forskare i tidigare studier (Alberg & Nyberg, 2004:16, Levin, 2004:7, 15, 23). Här ser vi 
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också än tydligare de problem som kan ligga i vägen för en mer tids- och resurskrävande 

inriktad forskningskommunikation. 

Styrdokument för samverkan och forskningskommunikation 

I de olika handlingsplanerna och strategidokumenten från högskolorna har vi funnit fem 

områden som rör samverkan och forskningskommunikation. Dessa rör; varför det är viktigt 

med samverkan och forskningskommunikation, exempel på hur man ägnar sig åt det, 

utbildning av forskarna i forskningskommunikation, vikten av forskningsanknuten 

undervisning samt olika strukturer och hantering av samverkan och 

forskningskommunikation.     

 

Gemensamt är att alla högskolorna lyfter fram vikten av samverkan för en hållbar utveckling, 

såväl ekologisk, ekonomisk och social. Även nyttan med samverkan och 

forskningskommunikation för forskningen och forskarna, genom vidgade perspektiv och 

tillvaratagande av kunskap från samhället tas upp. Bara Stockholms Universitet och 

Södertörns Högskola ger dock exempel på praktisk forskningskommunikation som man 

jobbar med idag. Här nämns öppna föreläsningar, studiebesök, forskardagar och seminarier. 

När det kommer till vikten av utbildning i och uppmuntran av forskare till 

forskningskommunikation lyser Stockholms Universitet med sin frånvaro. Här är det istället 

KTH som tydligast understryker vikten av att forskarna utbildas i gott ledarskap och att 

kommunicera ut sin forskning på ett pedagogisk sätt.  

 

Vi ser här inslag av såväl en ”two-way consultation”, som en ”one-way transfer”-syn på 

forskningskommunikation. Även om vikten av samverkan för att ta vara på kunskap från 

allmänheten och få input i forskningen tas upp så nämns det inte några sådana exempel eller 

ges mål för sådana aktiviteter. Istället är det ”one-way transfer”-baserade aktiviteter som lyfts 

fram.  

 

Alla högskolorna menar vidare att det är viktigt att forskningsresultat når ut till samhället via 

professionsutbildningar och vidareutbildningar. Södertörns Högskola och Stockholms 

universitet trycker också på kopplingen mellan utbildning och aktiv forskning.   

 

När det gäller de strukturer som finns kring samverkan och forskningskommunikation så är 

det framförallt Södertörns Högskola som lyfter fram dessa, allt ifrån speciella satsningar på 
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forskningskommunikation, ökad meritering till specifika uppgifter för informations och 

kommunikationsavdelningen, omvärldssekretariatet och de olika institutionerna, rörande 

samverkan och forskningskommunikation. KTH och Stockholms Universitet pekar dock på 

vikten av att etablera och upprätthålla kontakter med näringslivet.   

 

Av de tre högskolorna är det bara Södertörns Högskola som skapat en övergripande dedikerad 

handlingsplan för samverkan och forskningskommunikation. Trots att vikten av 

forskningskommunikation nämns av alla tre så återspeglas inte vikten av samverkan och 

forskningskommunikation i samma utsträckning som institutioner och myndigheter uttryckt 

den i en allt större mängd ramverk och policydokument. 

Likheter och skillnader i synen på forskningskommunikation  

En av anledningarna till att vi undersökte styrdokumenten från respektive högskola var att vi 

ville jämföra den syn på forskningskommunikation vi fann där, med den syn som framkom i 

intervjuerna med forskarna. Som vi tidigare sagt hade en sådan jämförelse möjligtvis blivit 

mer givande om vi använt oss av en diskursanalys och en annorlunda formulerad 

intervjumanual. Därmed inte sagt att det resultat vi fått är ointressant, utan de kan mycket väl 

ses som en inbjudan till fördjupade undersökningar av just detta område.  

 

Vi ser att både högskolor och forskare ser forskningskommunikation som något viktigt, något 

som gynnar såväl samhälle som forskare. De uttrycker också i mångt och mycket en 

gemensam syn på hur denna forskningskommunikation bedrivs, en syn som mest liknar 

underskottsmodellens envägskommunikation men har vissa inslag av en tvåvägs konsultations 

modell. Södertörn liksom flera forskare pekar dock på att mer måste göras för de strukturella 

förutsättningarna, såväl när det kommer till naturliga kontaktytor som meritering och 

resurstilldelning. Skillnader i fokus mellan forskare och styrdokument, där de senare i större 

utsträckning fokuserar på näringsliv, hänger troligtvis ihop med de skilda definitioner vi 

använt i undersökningarna och bör därför inte ses som belagda. Detta skulle dock kunna vara 

intressant att titta närmare på i framtida studier, för att tydligare kunna klargöra likheter och 

skillnader mellan forskare och styrdokument, vara sig de är från högskolor eller andra 

myndigheter och organ. 
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5.2 Förslag till vidare forskning 

Som sagt så skulle studier som tydligare belyser de värdegrunder och diskurser kring 

forskningskommunikation som finns på såväl ett individuellt som ett institutionellt plan vara 

intressanta att se. Utifrån denna studie skulle man även kunna ta avsats och utforma en 

enkätstudie som skulle kunna ge mer generaliserbara resultat. Med en kvantitativ analys är det 

möjligt att göra en tydligare uppskattning av forskares arbete med forskningskommunikation, 

nå fler forskare, inom fler olika forskningsfält, för att se om det föreligger skillnader mellan 

de olika fälten, eller andra relevanta faktorer.  

 

5.3 Slutord 

Vi har i den här uppsatsen försökt belysa forskningskommunikation ur ett brett men 

individbaserat perspektiv. Genom att intervjua forskare från skilda högskolor, skilda 

forskningsområden, skilda åldrar och skilda stadier i karriären har vi sökt en så stor bredd som 

möjligt. Även när det gäller styrdokument har vi valt att granska flera stycken. Denna bredd 

har dock sina nackdelar. Vi kan inte generalisera våra resultat och har inte kunnat göra en 

optimal jämförelse mellan styrdokument och forskare. 

 

Trots detta anser vi att de resultat vi kommit fram till både i mångt och mycket överstämmer 

med tidigare forskning, men även bidrar med nya perspektiv och insikter. Även genomgången 

av styrdokumenten tillför en ny dimension av den bild som utgör förutsättningarna för 

forskningskommunikation i det svenska samhället. Vi vill med detta ge vår pusselbit till den 

större bilden, och hoppas att den kan ge upplägg för ytterligare pusselbitar att falla på plats. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjumanual 

1. Hur viktigt tycker du att det är med forskningskommunikation, så som vi tidigare 

definierade den?  

2. Vad skulle motivera dig att i större utsträckning ägna dig åt forskningskommunikation? 

3. Vad är syftet med din forskningskommunikation?  

4. Hur anser du att forskningskommunikation bör bedrivas för att gynna både forskare och 

allmänhet? 

5. Vilka positiva effekter kan forskningskommunikation medföra? 

6. Vilka svårigheter och problem kan forskningskommunikation medföra? 

7. Vilken är den viktigaste aspekten av att allmänheten tar del av forskningskommunikation?  

8. Hur tror du man kan göra forskningskommunikation mer intressant för allmänheten? 

9. Vilka delar av forskningen tycker du bör ingå i forskningskommunikationen?  

10. Bör alla forskare jobba med forskningskommunikation? 

11. Har du på något sätt utbildat dig i forskningskommunikation? 

12. Finns det något utrymme och möjlighet för en sådan utbildning inom din nuvarande 

tjänst? 

13. Anser du att alla forskare borde utbildas i forskningskommunikation? 

14. Bör forskarna själva ägna sig åt forskningskommunikation, eller bör den vidarebefordras 

via kommunikatörer? 

15. Samtalar du med dina kollegor om forskningskommunikation? 

16. Hur viktigt upplever du att dina kolleger tycker att forskningskommunikation är?  

17. Hur viktigt upplever du att dina chefer och uppdragsgivare tycker att 

forskningskommunikation är? 

18. Upplever du dig uppmuntrad till att jobba med forskningskommunikation på din 

arbetsplats? 

19. Vilken status upplever du forskningskommunikation har i den akademiska världen?  

20. Vet du vilka riktlinjer och styrdokument för forskningskommunikation som finns på din 

arbetsplats? 

21. Hur skulle optimala förutsättningar se ut för att du skulle kunna ägna dig åt 

forskningskommunikation på bästa sätt? 
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22. Tror du att forskningskommunikation skiljer sig för forskare inom olika fält? 

23. I vilken mån tror du att allmänheten är intresserad av den forskning som du bedriver? 

24. Tänker du i termer av målgrupper när du planerar din forskningskommunikation? 

25. Vilka målgrupper inom allmänheten är viktigast att nå? 

26. Hur jobbar du med forskningskommunikation idag? 

27. Vilka kanaler använder du dig av? På vilket sätt kommunicerar du? 

28. Vilka möjliga kommunikationssätt kan du komma på när du tänker på 

forskningskommunikation?  

29. Jobbar du proaktivt (aktiv) eller reaktivt (passiv) med forskningskommunikation? 

30. Har du fasta rutiner för att jobba med forskningskommunikation? 

31. Hur mycket tid lägger du ner på forskningskommunikation? 

32. Finns det något tillfälle då du arbetar extra mycket med forskningskommunikation? 

33. Finns det en möjlighet att få hjälp med din forskningskommunikation på din arbetsplats? 

34. Samarbetar du med informationsansvariga? 

35. Medverkar du i något nätverk som håller på med forskningskommunikation? 

36. Har du någon/några specifika kontakter inom media? 

37. Försöker du göra forskningen mer lättförståelig i din forskningskommunikation? 

38. Tycker du att det är lätt eller svårt att uttrycka dig på ett sätt som gör att oinsatta verkar 

förstå? 

39. På vilket sätt skulle du helst vilja jobba med forskningskommunikation om du fick välja 

själv? 

40. Vilken sorts kommunikation tycker du är viktigast när det kommer till din forskning? 
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Bilaga 2. Exempel på respondvalidering 

Hej. Nedan har vi med de sammanfattningar som kommer vara med i den slutgiltiga 
uppsatsen. Vi har fetmarkerat för att belysa vad i sammanfattningarna som härförs från dina 
citat. Hoppas att våra tolkningar av dessa är korrekta. Om inte får du gärna höra av dig och 
berätta vad vi missuppfattat eller feltolkat. 
  
Alla forskare anser att forskningskommunikation är viktigt. Fyra av forskarna ansåg att 
forskningskommunikation bidrog till ökad legitimitet för forskning i samhället.  
 

Erik:  Hur viktigt tycker du det är med forskningskommunikation? 

Forskare F: Jag tycker naturligtvis att det är jätteviktigt. Och till olika målgrupper, olika viktigt. 

Beroende på vad det är för kunskap man tycker att man kan komma med. 

 
Precis som forskare A i citatet ovan uttrycker, så tycker så gott som alla forskare att 
forskningskommunikationen gynnar samhället då kunskapen ger allmänheten möjlighet att 
fatta bättre beslut. Forskare B menar att forskningskommunikationen kan bidra till en mer 
sansad diskussion i olika politiska frågor. Forskare E menar också att 
forskningskommunikation kan öka acceptansen för de beslut som tas. 
 

Erik:  Vilka positiva effekter kan forskningskommunikation få? 

Forskare F: Ja, en positiv effekt är ju förhoppningsvis att kunskapsnivån i samhället ökar. Det kan ju 

bidra till bättre beslut. Det påverkar också, politikerna måste anpassa sig efter den kunskapsnivån i 

samhället. Efter den kunskapsnivån som finns i samhället, finns en stor press. Det ser man ju nu med 

den här miljödebatten att det finns ett väldigt litet fåtal personer som inte tror att människan kan ha 

påverkat klimatet och ändå har de fått väldigt stort genomslag. Men förhoppningsvis är kunskapen så 

stor i samhället att folk inte luras in i för mycket fällor, så att säga. 

 
Rutiner och spenderad tid  
Till att börja med kan vi konstatera att ingen av forskarna har några fasta rutiner för att jobba 
med forskningskommunikation. När det kommer till hur mycket tid forskarna lägger på 
forskningskommunikation så varierar det desto mer. Allt ifrån knappt någon tid alls till 
väldigt mycket tid. Det finns också olika tillfällen då forskarna blir extra aktiva i sin 
forskningskommunikation. Dessa kan vara expeditioner, när man blivit färdig med rapporter 
eller andra arbeten, när något hänt i samhället som media uppmärksammar och där 
forskningen är relevant, i samband med konferenser eller seminarier. 
 

Erik:  Har du fasta rutiner för att jobba med forskningskommunikation? 

Forskare F: Nej, det kan jag inte säga.  

  
Erik:  Hur mycket tid skulle du säga att du lägger ner ungefär? 

Forskare F: Ja, alltså nu har jag inte varit här något länge, då har jag lagt otroligt mycket det på det. Vi 

har faktiskt lagt väldigt mycket tid, men vi ser ju det som ett sätt att etablera dessa frågor inom KHT 

och att de finns inom KTH. Då är det ju mera i ett strategiskt uppbyggnadsskede, som det krävs. Så att 

vi har försökt att nå ut, men jag går inte efter någon checklista. Det gör jag inte. Utan mer vad jag tror 

behövs eller vad vi tror behövs.  
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Erik: Finns det något tillfälle då du jobbat extramycket med forskningskommunikation? 

Forskare F: Jag har gjort det extramycket, så jag kan inte säga det gäller för mig nu. Men jag skulle 

kunna tänka mig att om det var så att det var ett särskilt, specifikt forskningsprojekt, då skulle jag ju 

vilja att det var i anslutning till det. Då skulle jag vilja att det var i anslutning till det. Som jag hade en 

särskild insats för att förmedla de resultaten på något sätt och det är ju det som etablerar våra nätverk. 

Hur ska vi sprida den här informationen? Vad finns det för kunskap redan? Hur kommer vi åt den och 

hur kommer de åt vår? 

 
Tankar om målgrupper 
Alla forskare tänker i termer om målgrupper i relation till sin forskningskommunikation eller 
är åtminstone medvetna om det. Det skiljer sig dock på vilket sätt man tänker och hur mycket 
man tänker på det. En del tyckte det var självklart att man tänker i termer av målgrupper, så 
som forskare D: 
 
 

Erik: Tänker du i termer av målgrupper? 

Forskare F: a, lite grad, gör jag nog det faktiskt. För jag tror att en del är så pass, att det är svårt att 

förmedla från den som håller på med det, för att man är så inne i det. Dels så  är det ju de olika 

barriärerna med olika fackspråk, men också  det här med att det är så pass sofistikerat att det finns inte 

intresse av ett visst material i en viss, ja det är de som håller på med hjärtan härnere. Det är så extremt, 

väldigt specificerat och specifikt. Så att man skulle ju aldrig kunna argumentera mot de eller gå emot in 

i en diskussion, men det finns ju väldigt många frågor som berör oss alla som medborgare, som handlar 

om miljöfrågor, hälsofrågor. Ja, sjukvårdsfrågor, sjukfrågor överhuvudtaget. Just det här med skola och 

utbildning också, som verkligen har att göra med här och nu. Där vi lever i. Där borde det ju i allfall 

finnas ett intresse, men sedan trycks ju det lätt undan av allt det här andra. Att vi jobbar för mycket, 

tycker jag och att vi har ständigt uppkopplade mot alla och allt, som inte kanske är så himla relevant, 

men som kanske är någon sorts social grej eller relevant är det väl, men det är ju inte så att det flesta är 

uppkopplade mot Vetenskapensvärld, utan åtminstone kanske inte alla.  

 
 
Så gott som alla forskare anser sig jobba reaktivt i sin forskningskommunikation. Dom får 
förfrågningar att medverka i media, seminarier, föreläsningar eller dylikt. Återkommande är 
dock att man skulle vilja jobba proaktivt men att man tycker att det kan vara svårt. 
 
En tycker dock att hon jobbar proaktivt med forskningskommunikation medan en annan inte 
anser sig jobba så mycket med det att hon kan uttala sig. Det finns även de som jobbar 
proaktivt mot vissa målgrupper. 
 
 

Erik:  Jobbar du proaktivt eller reaktivt med din forskning? 

Forskare F: Alltså jag tror jag har med mig från min tidigare arbetsplats att jag försöker jobba 

proaktivt. Det försöker vi göra även med forskningen, för säkerhet behöver komma innan det har hänt 

något. Så det ligger liksom lite grand i tänket och där hade vi kravet på oss att tala om hur forskningen 

skulle användas och vad nästa steg borde bli. I varje projekt. Plus att för varje område. Vad innebär det 

för det här forskningsområdet? Så att jag har lite så, men det var ju en liten organisation. Det var ju 
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handfast och öga till öga och liten bransch. Även fast den inte är jätteliten, så är det ju liten ändå ganska 

liten. Så därför gick det bra. Men nu till exempel igår skickade jag till vår KTH-journalist ett 

pressmeddelande, som jag ville att han skulle gå ut med om konferensen och påminna om den, tala om 

vad den innebär. Och det här med att det finns risker i vården. Som vi behöver hantera. Och det finns 

kunskap om hur man skulle kunna göra det.  

 
Hälften var aktiva med egna hemsidor eller hade hemsidor som var under uppbyggnad. Två 
av dessa var hemsidor kopplade till institutionen eller till projekt medan den tredje var mer 
personlig expeditionsdagbok. 
 

Forskare F: Jo, men det har vi. Och vi har faktiskt byggt en egen hemsida för konferensen eller byggt, det 

låter som jag gjort det, men jag har ingen aning hur man gör sådant. Men jag har sett till att vi har fått en 

hemsida till konferensen och vi har sagt att den konferensen ska finnas och sedan ska den kunna, ska man 

kunna titta på den i efterhand och då ska dem konferensdeltagarna ingå också i ett nätverk, så att man ska 

kunna diskutera saker som kommer fram. 

 
Just hemsidor och bloggar är så gott som alla forskare positiva till, även om de ser problem 
och hinder också. Sociala medier som facebook och twitter är det dock lite mer blandade 
känslor gentemot, och vissa tycker inte alls om det. 
 

Erik:  Har ni tänkt på möjligheterna med Facebook? 

Forskare F: Ja, fast det är många som är negativa till det. För vad ska man. Det beror ju på en högskola 

är ju en myndighet så att säga, man ska ju ha en ansvarig utgivare. Man kan ju inte skvätt ut hur som 

helst, då gör man ju det som individ, som person. Men ska man ha något forum, så måste det vara något 

mera formellt.  

 
Två av forskarna är nöjda med de förutsättningar de har idag, medan två andra tar upp vikten 
av naturliga kontaktytor. 
 

Erik:  Vad skulle motivera dig att i större utsträckning hålla på med forskningskommunikation? 

Forskare F: Ja, jag tycker jag gör det ganska mycket. Det är väl resurser och att man får, ja på något 

sätt så tror jag att man får i ett samhälle, politiska intentioner och formaliserade system för att få det här 

att fungera. Det kan inte bygga på att jag vill det eller någon vi vill i den här lilla gruppen gärna vilja, 

utan det måste på något sätt vara ett uttalat behov av att vi ska jobba med att öka kunskapen hos den 

svenska befolkningen. Och därför kräver vi vissa saker av högskolan och därför ska det finnas 

tillräckligt med resurser för även den delen.  

 
 
Utbildad eller möjlighet till utbildning 
En av forskarna har fått en media och kommunikationsutbildning, medan tre av forskarna har 
möjlighet att få utbildning. En av forskarna var osäker och en annan trodde inte att det fanns 
någon sådan möjlighet. 
 

Erik: Har du fått någon utbildning i forskningskommunikation? Har du möjlighet att få det? 

Forskare F: Inte vad jag är medveten om, nej jag är inte medveten om att det finns. Nej. 
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Möjlighet till hjälp med forskningskommunikation  
När det kommer till möjlighet till hjälp med forskningskommunikationen upplever alla 
forskare att de har den möjligheten. Det skiljer sig dock i form och omfattning.   
 

Erik:  Samarbetar du något med de på informationsenheten? 

Forskare F: Ja, det gör vi. Vi samarbetar ganska mycket. Vi har genomfört en del utbildningar, som 

varit uppdragsutbildningar där vi fått hjälp av de att göra broschyrer och praktiska saker, men sedan är 

det ju ändå inte innehållet, det är ju formerna för att nå ut. För att berätta om att vi har ett innehåll, som 

vi kan nå ut med och presentera i någon kurs.  

 

Forskare F: Det är ju mer sådana professionella, folk som kan göra layouter och andra snygga saker i 

datorn, snyggare scheman och allt vad det är. Så det är ju mer den estetiska delen, eller vad man ska 

säga. Av informationen, inte oviktig naturligtvis. Den är jätteviktig naturligtvis, men den har inte det 

budskapet. Utan mer att uppmärksamma att här finns det ett budskap. 

 
Först frågade vi om forskarna pratar om och kring forskningskommunikation med sina 
kollegor. Över hälften tyckte att dom pratade mycket med sina kollegor, medan två forskare 
inte upplevde det. 
 

Erik: Pratar du och dina kollegor om forskningskommunikation? 

Forskare F: Ja, vi pratar mycket om ”hur ska vi”, alltså vi har ju mycket uppgiften med utbildning och 

uppgiften med forskning från högskolan. Och så har ju Tredje uppgiften, som är en form av 

allmänbildning eller det är det ju inte i sådan mening, men en sorts kunskapshöjning och den måste vi ju 

luta oss mot och fundera över formerna för. Nu gör vi till exempel så att vi ordnar en konferens som är 

två dagar där vi talar om forskningsläget och den försöker vi nå ut med till så många som möjligt, men 

det är ju ett stort jobb i sig att ordna konferensen. Då kommer de ekonomiska aspekterna in, folk ska ha 

lön och så blir det för dyrt.  

 
Vi frågade även hur de upplevde att kollegorna såg på forskningskommunikation, om det var 
viktigt eller ej. Merparten upplevde att kollegorna tyckter att det är viktigt, även om det vissa 
fall var på ett mer principiellt plan. 
 
En av forskarna kunde inte uttala sig då han upplevde att forskarsamhället var för splittrat och 
individualistiskt medan en annan inte upplevde att det fanns så stor intresse för 
forskningskommunikation. 
 

Forskare F: Jag tror att det är väldigt många som är väldigt ointresserade om jag ska vara riktigt ärlig, 

tyvärr. Jag tror det finns många, det är ju många som publicerar, det är ju säkert många på olika ställen. 

För väldigt många blir det här med att publicerar sig i tidskrifter, vilket naturligtvis är ett bra sätt, men 

det når ju inte så himla många. 

 
Vi frågade också forskarna om de upplevde sig uppmuntrade till att jobba med 
forskningskommunikation. Många forskare nämner här att de känner sig principiellt 
uppmuntrade men att det saknas tid och resurser. 
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Erik: Vilka problem och svårigheter ser du med forskningskommunikation, som kan vara? 

Forskare F: Alltså jag tror ju att ett av problemen med forskningskommunikation är ju det här med att 

nå ut. Och inte uppfattas som en reklamkampanj, utan som något seriöst. Skilja på det här med här, eller 

skilja ut sig från alla de här som vill synas på andra sätt. Av andra skäl, än kunskapsskäl. Det är ju 

faktiskt svårt, men sedan är det ju mer det här med tid och resurser och former, som inte kanske är så 

självklara. 
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Bilaga 3. Citat för belägg för resultat 

 
1. Område: Vikten av forskningskommunikation 
 
Vi var intresserade av att få reda på vad forskarna tyckte var viktigt med 
forskningskommunikation. 
För att besvara detta har vi ställt frågor om hur viktigt forskarna tycker att 
forskningskommunikation är, vilka positiva effekter forskningskommunikationen kan 
medföra,  vilken som forskarna upplever är den viktigaste aspekten med 
forskningskommunikation samt vilken kommunikation forskarna tycker är viktigaste för just 
sin forskning. (Se bilaga för alla frågor).  
  
Alla forskare anser att forskningskommunikation är viktigt. Tre av forskarna menar att 
forskningskommunikation bidrar till ökad legitimitet för forskning i samhället.  
 

Intervjuare : Vad är den viktigaste aspekten av att allmänheten tar del av forskningskommunikation, 

för deras del?  

Forskare B:Dels kan det vara en legitimerande funktion, alltså, jag tycker mig kunna märka att många 

ställer sig utanför akademiskt, ställer sig väldigt frågande till vad man håller på med när man säger att 

man är forskare... Men då kanske man, det är ju ett sätt att legitimera sin verksamhet då, om inte annat, 

och se, att folk får se att faktiskt, ah men här e ju, dom gör någonting konkret och kommer fram till 

saker. 

 
Intervjuare : Hur viktigt tycker du att det är med forskningskommunikation? 

Forskare C: Jätteviktigt! Jaha du vill att jag ska utveckla frågan, nej nu ska jag sluta att vara dum. Nej, 

det är naturligtvis jätteviktigt att de forskningsresultat ett forskarteam får fram både går ut till allmänhet 

och även till andra aktörer om det är av intresse och viktigt. 
 

Intervjuare : Hur anser du att forskningskommunikation bör bedrivas för att gynna både forskare och 

allmänhet? 

Forskare C: Ja, det här är ju också en klassiker inom det här fältet och det finns nog lika många svar, 

som det finns forskare skulle jag tro, men. 

Intervjuare : Men hur anser du? 

Forskare C:Man vill ju inte dra en massa gamla klyschor, men det handlar ju om att det ska vara ett 

gemensamt utbyte. Alltså att båda ska tjäna på det, det får inte vara envägskommunikation, utom i vissa 

fall naturligtvis. Utan generellt behövs det att båda, så att säga tar del av varandras erfarenheter, men nu 

sitter jag bara här och rapar klyschor. Men det är så det är i min värld, ibland behövs det, ibland så finns 

det inte erfarenhet från det ena eller andra hållet och då blir det envägs, det tillhör sakens natur, men 

generellt så tycker jag att den ena parten i det hela, lägger sig i ett maktpositionsläge så att säga, som är 

högre, tillexempel ”jag är forskare, så jag vet mer än dig”, det tycker inte jag är bra. Utan det måste 

vara, för då försvinner legitimiteten till exempel för forskare om de försöker köra över folk gentemot 

allmänheten till exempel. Och då känner, då kan allmänheten tycka att ”nä men vaddå de sitter ju där i 

sin borg och håller på, de fattar ju ingenting vad vi håller på med” och tvärtom. Det är lite 

Stockholmarna mot lantisarna. Det är det klassiska problemet, om kommunikationen är för enkelspårig, 

så där är det jätteviktigt att lyssna på varandra. Det är jätteklyschigt, men jag tycker så verkligen! 
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Intervjuare : Hur viktigt tycker du att det är med forskningskommunikation så som vi tidigare 

specificerat det? 

Forskare D: Nej men det är den tredje uppgiften och det är ju, det tycker jag är viktigt, att det är.(1) 

Och jag tycker att det saknas ganska mycket i dagens forskning, att man kommunicerar just sin 

forskning med andra(?), och det är även nyttigt för en själv att göra det utanför akademia, därför att det 

tvingar en att tänka i lite andra banor, och framförallt hur ska kom.. liksom formulera sina problem och 

sina slutsatser på ett sätt som gör att människor utanför statsvetenskap skall kunna förstå det liksom(5), 

det blir väl lätt hänt att man slänger sig med visst lingo så det e liksom bara dom närmaste som, ah de 

som håller på i ens, i värsta fall bara i ens subschanger som förstår vad man pratar om. Och det är väl 

bra i sin kontext, men man skall också kunna liksom då … jag tycker att det är en bra sak det här med 

tredje uppgiften, jag tycker att det har … det är roligt att vara lite mer populärvetenskaplig om man 

uttrycker sig … och nyttigt.(1) 
 

Intervjuare :Hur viktigt tycker du att det är med forskningskommunikation? 

Forskare E:Eh.. ja vad ska jag säga. Jo men det är klart att det är viktigt. Sådan forskning som jag 

ägnar mig åt, jag forskar om avfallshantering och miljösäkerhet. Och hur man ska utforma 

avfallshantering, och det påverkar ju direkt människorna som bor i kommunen eller landet eller.. hur 

man jobbar. Och det måste ju, dom resultaten måste ju nå ut till, ja i första hand beslutsfattare, men för 

att besluten ska få acceptans så måste ju människor, invånarna förstå resultaten. Så att det tycker jag i 

princip är jätteviktigt faktiskt. 

 
Intervjuare :Hur viktigt tycker du det är med forskningskommunikation? 

Forskare F:Jag tycker naturligtvis att det är jätteviktigt. Och till olika målgrupper, olika viktigt. 

Beroende på vad det är för kunskap man tycker att man kan komma med. 
 

Intervjuare : Hur viktigt tycker du att det är med forskningskommunikation? 

Forskare A:Det är klart att det är viktigt! För att om inte resultaten når ut till resten av allmänheten så 

kommer det inte finnas någon uppbackning för forskning överhuvudtaget. Så det tror jag det är 

självklart att det är viktigt.  
 

Intervjuare : Vad menar du med uppbackning? Är det något mer du tänker på? 

Forskare A: Nej, men det är en symbios. Vi gör ju forskning, det ska ju vara någon slags mening när vi 

håller på med forskning, för att det ska stödjas. Jag tror ju självklart att det är viktigt med forskning, 

men för att det ska stödjas, hela vägen från vanliga människor till politiker, så måste ju också resultaten 

nå ut. Så jag tror det är jätteviktigt. Plus att jag tror att det är viktigt att få en ökad och bättre kunskap i 

samhället överhuvudtaget. Så att man gör bättre beslut helt enkelt, det kan gälla miljöpolitik, det kan 

gälla vad som helst. Har folk bättre koll på vad man undersöker eller problemen helt enkelt, så är det ju 

större chans att det blir bra beslut helt enkelt.  
 
Precis som forskare A i citatet ovan uttrycker, så tycker så gott som alla forskare att 
forskningskommunikationen gynnar samhället då kunskapen ger allmänheten möjlighet att 
fatta bättre beslut. Forskare B menar att forskningskommunikationen kan bidra till en mer 
sansad diskussion i olika politiska frågor. Forskare E menar också att 
forskningskommunikation kan öka acceptansen för de beslut som tas. 
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Intervjuare :Då har du berört det lite, men om gå in lite mer exakt vilka positiva effekter kan 

forskningskommunikation medföra tycker du?  
Forskare B:/../om man är med i media så tänker jag att man kan bidra till sansad diskussion kanske. 

När man tänker face-to-face eller när man pratar med människor, en och en i grupp då är det nog mera 

upplysning… att information… att lära ut… eller att ge verktyg till folk som då behöver de verktygen… 

Så att det är, det är lite olika… (Forskare B, 2010-04-xx) 
 
Intervjuare :Vilken är den viktigaste aspekten av att allmänheten tar del av forskningskommunikation? 

Forskare C:Ja, det går nog in i frågan som vi diskuterade förut att man om forskningsresultaten kan 

hjälpa folk, miljö, teknik, vadsomhelst, så blir det en kollektiv nytta eller ja ur ett teoretiskt perspektiv. 

Det kan ju betyda vad som helst, att man tjänar pengar eller spara pengar, att livet blir enklare för 

patienter med cancer, ni förstår. Att de resultat som slår igenom i allmänhetens medvetande eller 

förhoppningsvis policy. 

 
Intervjuare : Vilka positiva effekter kan forskningkommunikation få? 

Forskare F: Ja, en positiv effekt är ju förhoppningsvis att kunskapsnivån i samhället ökar. Det kan ju 

bidra till bättre beslut. Det påverkar också, politikerna måste anpassa sig efter kunskapsnivån i 

samhället. /.../ Det ser man ju nu med den här miljödebatten att det finns ett väldigt fåtal personer som 

inte tror att människan kan ha påverkat klimatet och ändå har de fått väldigt stort genomslag. Men 

förhoppningsvis är kunskapen så stor i samhället att folk inte luras in i för mycket fällor, så att säga. 
  

Intervjuare :Hur viktigt tycker du att det är med forskningskommunikation? 

Forskare E:Eh.. ja vad ska jag säga. Jo men det är klart att det är viktigt. Sådan forskning som jag 

ägnar mig åt, jag forskar om avfallshantering och miljösäkerhet. Och hur man ska utforma 

avfallshantering, och det påverkar ju direkt människorna som bor i kommunen eller landet.. hur man 

jobbar. Och det måste ju, dom resultaten måste ju nå ut till, ja i första hand beslutsfattare, men för att 

besluten ska få acceptans så måste människor, invånarna förstå resultaten. Så att det tycker jag i princip 

är jätteviktigt faktiskt.  

 
Intervjuare :Vilka positiva effekter kan forskningskommunikation medföra? 

Forskare E:Positiva för? För vem? Ja, både för allmänheten och för forskarna då. Ja för allmänheten 

får man väl hoppas att det skulle vara positivt därför att dom blir mer välinformerade. Det kommer ju 

med jämna mellan rum så blir det ett sug kring vissa frågor. Som nu om vulkaner, nu vet ju plötsligt alla 

allting om hur vulkaner och aska liksom. Och då frågar man forskarna. Och då får dom komma ut och 

prata. Men om dom för en månad sedan hade bett att få komma ut och prata så hade ju ingen varit 

intresserad. Och kring avfallshantering så blir det ju det med jämna mellanrum också, det blossar upp 

och sedan får forskare synas och höras. Berätta och svara på frågor. Man får ju hoppas att folk blir mer 

välinformerade då, att det påverkar, ja, hur dom agerar och sådär. För forskarna själva så blir det så att, 

ja det är klart att dom områden som får medial uppmärksamhet får ju också lättare att få finansiering då. 

Så är det ju såklart. Och att det fattas bättre beslut. Så att det fattas beslut på mer välunderbyggda 

grunder.  
 

Två av forskarna nämner även att det är viktigt för forskarna då det kommer ur sin bubbla och även får 
möjlighet att få nyttig feedback på sin forskning. 
 

Intervjuare :Hur viktigt tycker du att det är med forskningskommunikation? 
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Forskare C:Nej, det är naturligtvis jätteviktigt att de forskningsresultat ett forskarteam får fram både 

går ut till allmänhet och även till andra aktörer om det är av intresse och viktigt. Ett klassikiskt 
problem med forskning är att man forskar inom sin egen bubbla, i sitt eget team och bara 

kommunicerar med andra forskare på konferenser och det går inte ut. Det är som ett Jerrico, man är där 

inne och man håller på med sitt. 

 
Intervjuare :Hur anser du att forskningskommunikation bör bedrivas för att gynna både forskare och 

allmänhet? 

Forskare D:Alltså det absolut nyttigaste för en själv, skulle jag säga det e, om jag pratar egoistiskt så är 

det egentligen inte bara gå och prata för allmänheten så där, utan det är att prata med praktiker, policy 

folk, folk som sitter i kanske på departement eller statliga myndigheter som håller på med dom frågor 

som jag håller på med, om det gäller dom här oljetransporterna kanske till exempel så i det projektet jag 

tillhörde då så åkte vi ut med kustbevakningen och liksom då, och så hade vi också även vissa 

seminarier sådär, där vi redovisade våra forskningsresultat och så fick dom ha input på det. Där lär man 

sig väldigt mycket, jag tror båda parter lär sig, att man. Alltså dom lär, låter så präktigt, men att man 

kanske, för dom kanske man då kan hjälpa dom att abstrahera sin egen verksamhet medans man från 

dom får väl konkreta liksom, aha det är så dom ser på det liksom, när dom står på däck där och liksom, 

ah. Så man får båda perspektiven, det är det allra nyttigaste för en själv. 
 
 
2. Område: Praktisk forskningskommunikation idag och imorgon 
 
För att få förståelse för hur forskare jobbar med forskningskommunikation rent praktiskt, vad 
dom tänker kring det samt hur dom tänker att man skulle kunna ägna sig åt 
forskningskommunikation, så har vi ställt en rad frågor. Allt ifrån om de jobbar proaktivt eller 
reaktivt med forskningskommunikation, om dom tänker i termer av målgrupper, har fasta 
rutiner och vad de gjort rent praktiskt i form av artiklar, böcker, föreläsningar, 
mediaintervjuer mm. (Se bilaga för alla frågor) En sak som är relevant i sammanhanget är att 
den doktorand vi intervjuat knappt ägnar sig åt forskningskommunikation, då hon inte känner 
att hon har tillräcklig med kött på benen. 
 
Rutiner och spenderad tid  
Till att börja med kan vi konstatera att ingen av forskarna har några fasta rutiner för att jobba 
med forskningskommunikation. När det kommer till hur mycket tid forskarna lägger på 
forskningskommunikation så varierar det desto mer. Allt ifrån knappt någon tid alls till 
väldigt mycket tid. Det finns också olika tillfällen då forskarna blir extra aktiva i sin 
forskningskommunikation. Dessa kan vara expeditioner, när man blivit färdig med rapporter 
eller andra arbeten, när något hänt i samhället som media uppmärksammar och där 
forskningen är relevant, i samband med konferenser eller seminarier. 
 

Intervjuare :Har du fasta rutiner för att jobba med forskningskommunikation? 

Forskare A:Nej. 

 

Intervjuare :Finns det relaterat till din forskning då du ägnar dig åt mer forskningskommunikation? 

Forskare A: Ja, i samband med expeditionerna. Absolut! Då har det ju varit allt från tv-soffor till 

radioinslag och så där, så att i samband med expeditionerna så är det absolut för mig. Det beror på 
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vilken expedition också, men ibland har det varit väldigt mycket media. Där har 
polarforskningssekatriatet också gått ut med väldigt mycket information till media, så vi har blivit 

kallade på mycket saker, så att inför och före expeditioner defivinivt för våran del.  

 

Intervjuare :Har du fasta rutiner för att jobba med forskningskommunikation? 

Forskare B: Nej, det har jag inte. 

 

Intervjuare :Finns det något tillfälle då du jobbar extramycket med forskningskommunikation? 

Forskare B:Ja, det har jag gjort, 2004. Jag har ju hållt på mycket med kriminalvård och då hände det 

väldigt mycket 2004. Många uppmärksammade rymmningar och man bytte generaldirektör och då var 

jag rätt så mycket ute i debatten och det berodde på de här rymningarna och så där. Eller det berodde 

delvis på rymningarna, delvis på att man bestämde sig för att bygga massa med nya fängelser, vilket 

betydde att vi tyckte att det var en rätt så dålig idé. Vilket betydde att vi var ute och skrev rätt så mycket 

debattartiklar. Debatterade i tv och sådär. Men, vi fick på pälsen, eller det hade ingen större effekt, så att 

då. 

 

Intervjuare :Har du fasta rutiner för att jobba med forskningskommunikation? 

Forskare D: Nej. Det är ad hoc helt och hållet. 

 

Intervjuare :Hur mycket tid tror du att du lägger ner på forskningskommunikation? 

Forskare D: Det är också sådär väldigt ad hoc. Det kommer gärna i kluster sådär, för det sprider sig lite 

gran ibland. Att man är en person som är ute, och då kommer man dit liksom. Förra våren var det fyra 

fem sådana tillfällen bara under en vår. Det råkade bli så bara. Sedan under hösten och den här våren 

har det varit väldigt lite å andra sidan då. Så det är sådär, det är helt sporadiskt och slumpmässigt skulle 

jag säga.  

 

Intervjuare :Har du fast rutiner för att jobba med forskningskommunikation? 

Forskare E:Icke. 
 
Intervjuare :Hur mycket tid skulle du säga att du lägger ner på det om man skulle slå ut det över, ja 

någon passande...? 

Forskare E:Oj. Någon procent max.  
 
Intervjuare :Om man, vi har ju gått igenom ganska mycket. Men finns det något tillfälle då du jobbar 

extra mycket med Forskare E:forskningskommunikation?  

Något som har triggat det? Ja antingen så, antingen om det är någon tid på året som det är extra eller om 

det i forskningsprocessen är extra. Om man tänker sig att man är klar, då är det...Man kan väl säga när 

det, den mesta forskningskommunikation som jag gör utåt är väl om det är konferenser och seminarier. 

Och då blir det ju intensivt kring det. Som i höst så ska vi ha en avfallskonferens. Och då ska jag hålla 

föredrag, och då ska jag bli lite tränad i att hålla föredrag faktiskt. Så då kommer det ju kretsa kring det 

lite extra mycket sådär. Annars är det väl liksom. Det går i faser mot slutet av ett projekt, man skriver 

och man populariserar och man gör det. Men inte så att det liksom. det följer med av de andra 

arbetsuppgifterna liksom.  

 

Intervjuare :Har du fasta rutiner för att jobba med forskningskommunikation? 

Forskare F:Nej, det kan jag inte säga.  
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Intervjuare :Hur mycket tid skulle du säga att du lägger ner ungefär? 

Forskare F:Ja, alltså nu har jag inte varit här något länge, då har jag lagt otroligt mycket det på det. Vi 

har faktiskt lagt väldigt mycket tid, men vi ser ju det som ett sätt att etablera dessa frågor inom KHT 

och att de finns inom KTH. Då är det ju mera i ett strategiskt uppbyggnadsskede, som det krävs. Så att 

vi har försökt att nå ut, men jag går inte efter någon checklista. Det gör jag inte. Utan mer vad jag tror 

behövs eller vad vi tror behövs.  

  

Intervjuare :Finns det något tillfälle då du jobbat extramycket med forskningskommunikation? 

Forskare F:Jag har gjort det extramycket, så jag kan inte säga det gäller för mig nu. Men jag skulle 

kunna tänka mig att om det var så att det var ett särskilt, specifikt forskningsprojekt, då skulle jag ju 

vilja att det var i anslutning till det. Då skulle jag vilja att det var i anslutning till det. Som jag hade en 

särskild insats för att förmedla de resultaten på något sätt och det är ju det som etablerar våra nätverk. 

Hur ska vi sprida den här informationen? Vad finns det för kunskap redan? Hur kommer vi åt den och 

hur kommer de åt vår? 

 

Intervjuare :Finns det något tillfälle under din forskning som du ägnar dig extra mycket åt 

forskningskommunikation, under forskningsprocessen. 

Forskare D:Oftast är det ju, oftast pratar man om sådant som man har hållit på med länge, som man 

känner sig säker på. Och det är oftast sådan man blir tillfrågad om också. Då då hinner man, man hinner 

liksom, man bygger upp ett vist, kalla det renome, liksom att man har varit ute på några ställen så fiskar 

folk upp det. "ah men då kan du komma och prata här också om det". Det är väl mer så. Man pratar ju 

inte så gärna om sin forskning om man precis har börjat med det för det känns som att, liksom 

oproffsigt. Kan ju inte så mycket om det här än, ni får vänta ett tag.  
 
 

Tankar om målgrupper 
Alla forskare tänker i termer om målgrupper i relation till sin forskningskommunikation eller 
är åtminstone medvetna om det. Det skiljer sig dock på vilket sätt man tänker och hur mycket 
man tänker på det. En del tyckte det var självklart att man tänker i termer av målgrupper, så 
som forskare D: 
 

Intervjuare :Tänker du i termer av målgrupper när du planerar din forskningskommunikation? 

Forskare A: Den blir serverad oftast. Jag menar om jag åker senioruniversitetet till exempel så vet jag 

målgruppen, åker jag ut till Drottningholm på äldreboendet, då vet jag ju att de är sjuttiofem plus och 

håller jag för en skola, så vet jag att det är barn och vi har ju haft våra datavisualiseringar här för 

gymnasieelever och för yngre så jag vet ju att man måste ha, extremt, verkligen planera olika beroende 

på målgruppen. Det är det första man frågar, vad är det för målgrupp? Vad kan de? Det är ju liksom och 

åldersgruppen, det är ju bland det viktigaste annars så kommer det ju gå helt åt helvete, så det frågar 

man alltid. 

 

Forskare C: Det beror på. Jag tror man måste tänka på målgruppen i mångt och mycket. Vi har ju olika 

aktiviteter på Södertörn till exempel med forskardagarna och det här är bara ett exempel, jag kan inte 

prata allmängiltigt, men vi bjuder in gymnasieelever till exempel och så håller vi lite mer 

populärvetenskapliga forskarbidrag.  
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Forskare D:Ja, det gör jag. /.../det måste man göra även om man skriver,  vem kommer läsa det här, 

vem kommer lyssna på mig. Vem är med i publiken. /.../ när man är i en pedagogisk situation så måste 

man tänka på det. Vem är, vem sitter där, kommer dom förstå mig när jag säger det här. Vad tycker du 

man kan göra för att få det mer intressant? 
 

Intervjuare : Tänker du i form av målgrupper när du sysslar med forskningskommunikation 

Forskare E: Nej jag tänker nog inte så mycket så. Lite grand i och för sig, i det forskningsprogram som 

jag har mest finansiering ifrån just nu, då kommer pengarna från naturvårdsverket och då finns det rätt 

stor del av budgeten avsatt för det. Då finns det kommunikationsansvarig i det forskningsprogrammet. 

Och hon tänker i termer av beslutsfattare, branschfolk, allmänheten. Och vi har pratat om vilka som är 

våra främsta målgrupper för just det här forskningsprogrammet och sådär. Satt någon slags 

medvetenhet.  

 

Intervjuare :Tänker du i termer av målgrupper? 

Forskare F: a, lite grad, gör jag nog det faktiskt. För jag tror att en del är så pass, att det är svårt att 

förmedla från den som håller på med det, för att man är så inne i det. Dels så  är det ju de olika 

barriärerna med olika fackspråk, men också  det här med att det är så pass sofistikerat att det finns inte 

intresse av ett visst material i en viss, ja det är de som håller på med hjärtan härnere. Det är så extremt, 

väldigt specificerat och specifikt. Så att man skulle ju aldrig kunna argumentera mot de eller gå emot in 

i en diskussion, men det finns ju väldigt många frågor som berör oss alla som medborgare, som handlar 

om miljöfrågor, hälsofrågor. Ja, sjukvårdsfrågor, sjukfrågor överhuvudtaget. Just det här med skola och 

utbildning också, som verkligen har att göra med här och nu. Där vi lever i. Där borde det ju i allfall 

finnas ett intresse, men sedan trycks ju det lätt undan av allt det här andra. Att vi jobbar för mycket, 

tycker jag och att vi har ständigt uppkopplade mot alla och allt, som inte kanske är så himla relevant, 

men som kanske är någon sorts social grej eller relevant är det väl, men det är ju inte så att det flesta är 

uppkopplade mot Vetenskapensvärld, utan åtminstone kanske inte alla.  
 
Medan det för andra finns med, men inte är något som dom själva tänkt så mycket på. 
 

Forskare E: Nej jag tänker nog inte så mycket så. Lite grand i och för sig. I det forskningsprogram som 

jag har mest finansiering ifrån just nu, då kommer pengarna från naturvårdsverket och då finns det rätt 

stor del av budgeten avsatt för det. Då finns det kommunikationsansvarig i det forskningsprogrammet. 

Och hon tänker i termer av beslutsfattare, branschfolk, allmänheten. Och vi har pratat om vilka som är 

våra främsta målgrupper för just det här forskningsprogrammet och sådär. Satt någon slags 

medvetenhet.  

 

För andra kan tyngdpunkten ligga mer på vilket slags media det rör sig om, vilka som tittar på 
nyhetsmorgon eller lyssnar på P1 och vilket språkbruk som passar sig då.   

 

Intervjuare :När du planerar din forskningskommunikation tänker du i termer av målgrupper då? 

Forskare B:Ja, jo det tänker jag. Om jag ska vara med i TV4 morgonsoffan, så tänker jag vilka som ska 

vara med i det programmet. Om jag ska vara med i P1, så kan det vara en tendens att, då kan jag 

använda ett lite annat språkbruk. Så att , jo det tänker jag nog. Jag tänker inte så mycket målgrupp, men 

jag tänker media, man måste vara på ett visst sätt i tv och så måste man låta på ett visst sätt i radio. För 

att bli förstådd. 
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Proaktivt eller reaktivt 
Så gott som alla forskare anser sig jobba reaktivt i sin forskningskommunikation. Dom får 
förfrågningar att medverka i media, seminarier, föreläsningar eller dylikt. Återkommande är 
dock att man skulle vilja jobba proaktivt men att man tycker att det kan vara svårt. 
  

Forskare A: Ja, det är inte så himla enkelt, för det är svårt att säga att man ska vara proaktiv och gå ut 

och göra forskningskommunikation. Men annars är det ju mycket upp till journalisterna att ta hand om 

den forskning som finns  och göra forskningen tillgänglig. 

 

Forskare B: Ja, skulle säga att vi nästan bara jobbar reaktivt. Ambitionen är självklart att jobba 

proaktivt.  

 

Forskare D:Det ska jag ärligt säga i mitt eget fall också, det är inte, det har väl sällan varit jag själv 

som tagit initiativ till det, jag blir ju tillfrågad. Jag tar själv initiativ till att träffa policyfolk, men sedan 

om jag åker ut till en gymnasieklass, det är ju inte så att jag ringer upp en gymnasieklass och frågar "hej 

kan jag få komma ut och prata" det förekommer nog inte tror jag. 

En tycker dock att hon jobbar proaktivt med forskningskommunikation medan en annan inte anser sig 

jobba så mycket med det att hon kan uttala sig. Det finns även de som jobbar proaktivt mot vissa 

målgrupper. 

 

Forskare F: Alltså jag tror jag har med mig från min tidigare arbetsplats att jag försöker jobba 

proaktivt. Det försöker vi göra även med forskningen, för säkerhet behöver komma innan det har hänt 

något. Så det ligger lite grand i tänket och där hade vi kravet på oss att tala om hur forskningen skulle 

användas och vad nästa steg borde bli. 

 

Forskare D:Det ska jag ärligt säga i mitt eget fall också, det är inte, det har väl sällan varit jag själv 

som tagit initiativ till det, jag blir ju tillfrågad. Jag tar själv initiativ till att träffa policyfolk, men sedan 

om jag åker ut till en gymnasieklass, det är ju inte så att jag ringer upp en gymnasieklass och frågar "hej 

kan jag få komma ut och prata" det förekommer nog inte tror jag. 
 
 
Återkommande är också att man skulle vilja jobba proaktivt men att man tycker att det kan 
vara svårt. 
  

Forskare B: Ja, skulle säga att vi nästan bara jobbar reaktivt. Ambitionen är självklart att jobba 

proaktivt, men jag tror att de flesta, alla kriminologer i världen jobbar ju i ganska kraftig motvind och 

alla får egenetligen samma roll. Att säga att det är dåligt med dödstraff eller det är dåligt att spärra in 

folk och då blir det så att man får den här gnällrollen. Så att vi kommer ofta inte, det är ju bra att kunna 

sätta agendan, men vi kommer inte riktigt dit. 

 

En tycker dock att hon jobbar proaktivt med forskningskommunikation medan en annan inte 
anser sig jobba så mycket med det att hon kan uttala sig. Det finns även de som jobbar 
proaktivt mot vissa målgrupper. 
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Intervjuare : Skulle man säga att du jobbar proaktivt, eller aktivt, eller reaktivt, liksom passivt, med den 

forskningskommunikation som du ägnar dig åt? 
Forskare E:Jag tycker ju då att jag ägnar mig så lite åt forskningskommunikation så jag har svårt att 

klassificera den. Det blir ju som ett resultat av det vi fått finansiering att forska kring. Nej, så jag tänker 

inte på den i termer av det ena eller det andra. men det kanske, ja du men..Ja reaktivt skulle vara om det 

hänt något då så, då går man ut och säger, vad var det jag sa, eller det här har vi redan... Nej men då är 

det kanske lite mer proaktivt då. Visa på lösningar och möjliga förändringar och sådär. 
 

Intervjuare :Jobbar du proaktivt eller reaktivt med din forskning? 

Forskare F:Alltså jag tror jag har med mig från min tidigare arbetsplats att jag försöker jobba proaktivt. 

Det försöker vi göra även med forskningen, för säkerhet behöver komma innan det har hänt något. Så 

det ligger liksom lite grand i tänket och där hade vi kravet på oss att tala om hur forskningen skulle 

användas och vad nästa steg borde bli. I varje projekt. Plus att för varje område. Vad innebär det för det 

här forskningsområdet? Så att jag har lite så, men det var ju en liten organisation. Det var ju handfast 

och öga till öga och liten bransch. Även fast den inte är jätteliten, så är det ju liten ändå ganska liten. Så 

därför gick det bra. Men nu till exempel igår skickade jag till vår KTH-journalist ett pressmeddelande, 

som jag ville att han skulle gå ut med om konferensen och påminna om den, tala om vad den innebär. 

Och det här med att det finns risker i vården. Som vi behöver hantera. Och det finns kunskap om hur 

man skulle kunna göra det.  
 
Internetbaserad forskningskommunikation 
Vi har frågat forskarna om de ägnar sig åt internetbaserad forskningskommunikation, vare sig 
det är bloggar, hemsidor, twitter eller andra social medier. 
 
Hälften var aktiva med egna hemsidor eller hade hemsidor som var under uppbyggnad. Två 
av dessa var hemsidor kopplade till institutionen eller till projekt medan den tredje var mer 
personlig expeditionsdagbok. 
 

Forskare A: Jag har hemsidor. Jag vägrar att kalla det blogg bara. Men jag har skrivit daglig 

expeditionsdagbok i en blogg. Jag har gjort flera expeditioner, så det har jag gjort som sjutton.  

 

Forskare B: Men vi jobbar faktiskt på våran egen hemsida som ska heta kriminalpolitik.se eller en 

blogg som tar upp kriminialpolitiska frågor.  

Intervjuare  :Som inte behöver följa skolans riktlinjer? 

Forskare B: Nej, precis som en egen hemsida. Som vi bestämmer över helt och hållet här. Vi har 

faktiskt fått ett beslut om att det ska inrättas här.  

 

Forskare F: Jo, men det har vi. Och vi har faktiskt byggt en egen hemsida för konferensen, eller byggt, 

det låter som jag gjort det, men jag har ingen aning hur man gör sådant. Men jag har sett till att vi har 

fått en hemsida till konferensen och vi har sagt att den konferensen ska finnas och sedan ska den kunna, 

ska man kunna titta på den i efterhand och då ska konferensdeltagarna ingå i ett nätverk, så att man ska 

kunna diskutera saker som kommer fram. 

 
Just hemsidor och bloggar är så gott som alla forskare positiva till, även om de ser problem 
och hinder också. Sociala medier som facebook och twitter är det dock lite mer blandade 
känslor gentemot, och vissa tycker inte alls om det. 
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Intervjuare : Du har inte tänkt att försöka Twittra eller något sånt? 

 

Forskare A: Twittra tycker jag är värdelöst. Det hade vi på den där mediakommunikationsutbildningen, 

att världen hade för mycket ord och att vi skulle vara uppkopplade jämt. Han gick precis emot allt som 

man kämpar och känner att ibland så måste man koppla av allting för att få någonting vettigt gjort. 

 

Forskare B: Nej. Jag är motståndare mot socialamedier. Nej, jag är gammaldax på det sättet. 

 

Intervjuare : Du har inte tänkt att börja blogga eller Twittra eller? 

Forskare C: Nej, det har jag inte tänkt. Det ligger inte för mig sådär. Jag har ju ett Facebook-konto, 

men det används ju inte dagligen om jag säger så. 

 

Intervjuare : Du har inte själv funderat på att börja blogga eller twittra, någon hemsida eller..? 

Forskare D: Nej men jag tror att det finns sådana, jag tror att man skulle kunna få dom här 

kommunikatör, eller dom här som håller på med det här. Dom skulle gärna se det. 

 

Intervjuare : Vad finns det, om man tänker sig blogga, är det något som du tänkt.  

Forskare E: Nej, inte som jag tänkt. Det finns ju dom som gör. Med det är också, det känns som att det 

får man göra, det ingår ju inte alls i arbetsuppgiften liksom. Utan det är mera om man drivs av något 

eget intresse. Att det här vill jag föra ut. Så skulle man kunna miljöforskningsblogga. Jag kan tänka mig 

att det är en möjlighet. Jag är själv  inte ute och läser bloggar i någon större utsträckning. /.../Ja jag vet 

inte om det är ett viktigt forum för den här typen av frågor. 

 

Intervjuare : Har ni tänkt på möjligheterna med Facebook? 

Forskare F: Ja, fast det är många som är negativa till det. /.../ Det beror ju på, en högskola är ju en 

myndighet så att säga, man ska ju ha en ansvarig utgivare. Man kan ju inte skvätt ut hur som helst, då 

gör man ju det som individ, som person. Men ska man ha något forum, så måste det vara något mera 

formellt.  
 
Annan praktisk forskningskommunikation 
När det kommer till faktisk forskningskommunikation utöver internetbaserad, så som 
seminarier, böcker, populärvetenskapliga artiklar mm. så finns det en mängd olika sätt som 
forskarna ägnar sig åt forskningskommunikation. 
 
Till att börja med kan vi konstatera att samtliga forskare ser sin undervisning som ett sätt att 
förmedla sin forskning. 

 

Forskare B: Sedan så, det jag tycker är viktigast är att vi har 600 studenter varje termin, det är 

egentligen där, det är där man har en riktig möjlighet att kommunicera vår forskning.  

Nej. Det skulle jag säga. Jag skulle inte i dagsläget säga att jag har tillräckligt mycket på fötterna, för att 

kunna säga någonting. Men det är klart att jag undervisar ju lite och sådär, mot elever på skolan och då 

kommunicerar man ju. 
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Intervjuare  :Finns det relaterat till din forskning då du ägnar dig åt mer forskningskommunikation? 

Forskare A: Ja, i samband med expeditionerna. Absolut! Då har det ju varit allt från tv-soffor till 

radioinslag och så där, så att i samband med expeditionerna är det absolut för mig. Det beror på vilken 

expedition också, men ibland har det varit väldigt mycket media. 

 

Intervjuare : Hur mycket tid lägger du ner på forskningskommunikation? 

Forskare B: Oj, mindre nu faktiskt. Om man tänker sig ett par år tillbaka så skrev jag flera 

debattartiklar faktiskt och det tar ju tid att skriva, men nu så kanske två timmar i veckan. Något sånt där. 

 

Forskare D:Jag har blivit intervjuad en gång ska jag säga och det var kanske fyra år sedan. Då kände 

jag att jag kunde uttala mig om det, och så har jag blivit tillfrågad en eller två gånger till och då tackat 

nej för att det gällde sådana saker som jag tyckte det fanns andra personer som kunde säga bättre saker 

om. 

 

Forskare E: /.../debattinlägg, det finns flera kolleger till mig som ägnar sig mer aktivt, medvetet, 

skriver debattartiklar och sådär. En gång har jag gjort det, när jag blev för upprörd. Men annars har jag 

inte gjort det. Sedan på ett sätt tycker jag att min undervisning också är det, när jag möter studenter. Då 

förmedlar jag ju både mitt synsätt och mina kunskaper. 
 
Annan praktisk forskningskommunikation kan bestå i föreläsningar för skolor, föreningar, 
seniorboenden eller på mässor mm. 
 

Forskare A: Nej, jag har ju ganska mycket föreläsningar för allt från pensionärer till barn, till mässor 

och sådana här saker. 

 

Forskare D: Jag har träffat allt från liksom lågstadieklasser till gymnasieklasser ute i skolorna och 

sedan pratat med, vad heter dom, civilförsvaret, såna här saker också. Den typen av liksom andra 

publiker. 

 

Forskare E: Som i höst så ska vi ha en avfallskonferens. Och då ska jag hålla föredrag, och då ska jag 

bli lite tränad i att hålla föredrag faktiskt. 
 
I alla fall två av forskarna har varit med i media i form av tv-soffor och radioinslag och än fler 
har någon gång varit med i dagspressen, i en intervju eller egen insänd debattartikel. Det 
skiljer sig dock i omfång mellan de olika forskarna. 
 

Forskare E: Och när vi skriver för naturvårdsverket, då når vi ju ibland journalister. Så att dom kollar 

ju av liksom vad som kommer där. Satt det händer ju att dom hör av sig. Och då når man ut liksom. Då 

är det inte på vårt eget initiativ, men det är inte helt ovanligt att journalister hör av sig till oss och 

kommer med olika frågor. Men sedan utöver det så gör jag ingenting liksom. Jag inte ens komma på 

vad skulle göra... skriva debattinlägg, det finns flera kolleger till mig som ägnar sig mer aktivt, 

medvetet, skriva debattartiklar och sådär Men, ja en gång har jag gjort det. När jag blev för upprörd. 

Men annars har jag inte gjort det. 
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Texter åt det mer populärvetenskapliga hållet är något som hälften av forskarna ägnar eller 
ägnat sig åt. 
 

Intervjuare : Hur jobbar du med forskningskommunikation idag? Du har berättat att du går ut och 

föreläser, men finns det annat förutom det? 

Forskare A: Alltså jag har skrivit en hel del populärvetenskapliga artiklar,ganska många. Det har jag 

fått ett ryck någongång då och då och skrivit någon gång per år. Ibland blir vi tillfrågade, oftast blir vi 

tillfrågade och då har vi ställt upp på det ganska ofta. Så det har varit att skriva saker. 

 

Forskare B: Vi gör ju så att vi rapportserie, som är, jag ska inte säga att den är populärvetenskaplig, 

men den är kortfattad i alla fall, mer kortfattad. 

 

Forskare D: /.../Vi har utgett en, eller jag har varit med och skrivit ett kapitel i en bok som gavs ut på 

sns. Och sns är ju inte renodlad vetenskapligt, utan det är ju en en bredare publik. Och ingen renodlad 

lärobok heller. Det blir någonstans där i gränslandet, lärobok, allmän bok och vetenskaplig bok.  
 
Exempel på hur man försöker förenkla är att använda sig av illustrationer, undvika en akademisk 
jargong, ta bort en del av teorin och fokusera på empirin mm. 
 

Intervjuare : Tycker du att det är lätt eller svårt att uttrycka dig på ett sätt som gör Oinsatta verkar 

förstå? 

Forskare C: Det är både och ska jag säga. För det mesta tycker jag det är lätt, men inte alltid. Men det 

kanske också är för att jag anstränger mig, för att inte förkrångliga saker. Jag vet att jag försöker vara 

medveten om att alla tänker inte som jag och därför undvika vissa jargonger eller ni förstår, inte 

jargonger utan uttryck, alltså så där jag vill inte vara superakademisk, vilket jag inte är riktigt heller. 

Men jag försöker undvika vissa ord till exempel, om jag ska prata med människor som inte har en 

akademisk utbildning, just för att jag vill att folk ska förstå och inte verka snobbig. För det är inge kul 

och det vill jag inte vara.  

 

Intervjuare : Tycker du att det är lätt eller svårt att uttrycka dig på ett sätt som gör oinsatta verkar 

förstå? 

Forskare C: Det är både och ska jag säga. För det mesta tycker jag det är lätt, men inte alltid. Men det 

kanske också är för att jag anstränger mig, för att inte förkrångliga saker. Jag vet att jag försöker vara 

medveten om att alla tänker inte som jag och därför undvika vissa jargonger eller ni förstår, inte 

jargonger utan uttryck, alltså så där jag vill inte vara superakademisk, vilket jag inte är riktigt heller.  

 

Intervjuare : Försöker du göra forsknings mer lättförståelig i din forskningskommunikation, och i så 

fall hur, på vilket sätt.  

Forskare D: Hur. Om jag försöker? Ja men då har det att göra med att man måste anpassa sig efter 

publiken. Oftast så handlar det om att man tar bort en hel del av teorin. Att man fokuserar på empiri, 

och så, intressanta saker i empirin. Och sedan försöker bygga upp det lite mer journalistisk, sådär lite 

klatchigt, vara lite uppseendeveckande och sådär. 
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Motivation till ökad forskningskommunikation   
Vi var intresserade av vad forskarna tänker och tycker i relation till den praktiska 
forskningskommunikationen samt möjlig framtida forskningskommunikation. Här är det 
väldigt skiftande tankar som kommer fram, och det kan vara svårt att hitta saker som är 
gemensamma för alla eller ens ett flertal. 
 
Vi har frågat ett antal frågor som berör vad som skulle kunna få forskarna att ägna sig mer åt 
forskningskommunikation. 
Två av forskarna är nöjda med de förutsättningar de har idag, medan två andra tar upp vikten 
av naturliga kontaktytor. 
 

Intervjuare : Hur skulle optimala förutsättningar se ut för att du skulle kunna ägna dig åt 

forskningskommunikation på bästa sätt? 

Forskare A: Jag tycker jag har det ganska bra på det sättet som jag har det. Jag är ganska nöjd med det. 

 

Intervjuare : Vad skulle motivera till högre utsträckning att du skulle arbeta med 

forskningskommunikation? 

Forskare B:Ingenting egentligen, tror jag. 

  

Forskare B: Jag försöker, jag försöker gå lite grann på lustprincipen, om jag känner för det så hugger 

jag eller ställer upp. Det är ju som er, jag kunde mycket väl sagt nej till den här intervjun, men så gjorde 

jag inte det. För att det verkade kul, så här att prata om. 

 

Forskare D: Och så att det finns sådana här tidskrifter, liksom naturliga ställen där man kan publicera 

sig, och kanske mer sådana här tillfällen med forskningsdagarna och återkommande tillfällen när man 

kan... där det finns naturliga kontaktytor. Det måste liksom vara lätt. 

 

Intervjuare : Vad skulle motivera dig att i större utsträckning hålla på med forskningskommunikation? 

Forskare F: Ja, jag tycker jag gör det ganska mycket. Det är väl resurser och att man får, ja på något 

sätt så tror jag att man får i ett samhälle, politiska intentioner och formaliserade system för att få det här 

att fungera. Det kan inte bygga på att jag vill det eller någon vill i den här lilla gruppen, utan det måste 

på något sätt vara ett uttalat behov av att vi ska jobba med att öka kunskapen hos den svenska 

befolkningen. Och därför kräver vi vissa saker av högskolan och därför ska det finnas tillräckligt med 

resurser för även den delen.  
  
Vikten av resurser och tid är en annan återkommande punkt. 

 
Intervjuare : Vad skulle motiverar dig att i större utsträckning ägna dig åt forskningskommunikation? 

Forskare E: Ja en begränsande faktor är ju faktiskt tid. Man är ju så himla stressad och överbelastad 

med jobb. Och ibland kan man ju känna att, å, det här, nu, nu skulle jag vilja lägga mig ibland. När man 

följer debatten i tidningar och sådär. Men sedan så blir det en prioriteringsfråga, vad ska man hinna 

med. Jobbet och familjen, eller det där. Så mera tid skulle vara en förutsättning. Och ända sättet att 

skapa mera tid det är ju att koppla pengar till det. Så det är ju om det, ju mer det ingår som krav i den 

finansiering man får, desto mer tvingas man göra det. Annars är det ju nästa som ett ideellt initiativ. 
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Att höja statusen på forskningskommunikation och göra det meriterande tas av en forskare 
upp som något som skulle påverka positivt. 
 

Forskare D: Det var jag inne på också med om det smäller högt när man ansöker om tjänster och sådär, 

ja men här är en som faktiskt kommunicerar aktivt. Det kommer ju väldigt långt ner upplever jag det 

som. Om man då lyckas höja statusen, det skulle definitivt locka, det tror jag.  

 

 

 
Möjlig framtida forskningskommunikation 
Vi har även frågat forskarna vilka möjliga sätt de kan komma på när det gäller 
forskningskommunikation.  
 
Förutom de vanliga, som seminarier och föreläsningar, konferenser och workshops, 
debattartiklar, ställa upp på intervjuer i media, skriva artiklar i populärvetenskapliga 
tidskrifter, forskardagar och undervisning, ger forskarna även andra exemple. Allt ifrån 
Youtube-klipp, samarbeten med museum eller forskningscenter, böcker som blandar 
vetenskap och konst, engagera högskolestuderande att åka ut i skolor mm., pedagogiska 
datorspel, aktiva hemsidor och bloggar samt nätverka med forskare och berörda grupper.   
 

Forskare B: Vårat ämnesråd, alltså studenter som läst här, har varit ute och informerat om kriminologi 

om den här forskningen som bedrivs här.  

 

Forskare C: Alla internetvarianter som finns, om man säger. I extremfallet kan man ju göra 

pedagogiska dataspel för barn Elsa Beskow. Det går ju verkligen att dra det hur långt som helst när det 

gäller att kommunicera. 
 
3. Tema: Möjlighet till hjälp 
Vi var intresserad av vilken möjlighet forskarna hade att få hjälp med sin 
forskningskommunikation. Därför ställde vi en rad frågor kring om de fått någon utbildning 
eller kan få det, om de löpande kan få hjälp samt med forskningskommunikation och i så fall 
på vilket sätt. 
 
Utbildad eller möjlighet till utbildning  
En av forskarna har fått en media och kommunikationsutbildning, medan tre av forskarna har 
möjlighet att få utbildning. En av forskarna var osäker och en annan trodde inte att det fanns 
någon sådan möjlighet. 
 

Intervjuare :Har du fått någon utbildning i forskningskommunikation? 

Forskare A:Ja, universitet har ordnat media och kommunikationsutbildning som jag har gått. Det har 

varit diverse, hur man möter journalister och hur man står framför tv-kameror och sådär. Det var 

jättekul!  

 

Intervjuare :Finns det något utrymme att få utbildningen om man vill? 
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Forskare B:Absolut, absolut och kommunikationsenheten här på SU har blivit allt mer aktiv och de 

säger hela tiden att vi hjälper gärna till om ni vill ha ett seminarie,om ni vill ha utbildning, så hjälper vi 

gärna till. Nä, men så de har snappat upp sådär.  
 
Har ni möjlighet att få det om ni vill? Om ni vill förbättra er? Hur ni vill rikta ut er? 
Forskare C: Ja, det som är, när det är en doktorand utbildning är att den är väldigt fri. Jag som 
håller på med kommunikation kan välja vilka kurser jag vill till exempel, alltså utbildning 
som handlar om det och det bör jag ta. 
 

 
Forskare D: Jag tror faktiskt att det finns en kurs nu, eller någon seminarieserie för forskare just i 

forskningskommunikation. 

 

Intervjuare :Finns det någon möjlighet för dig att få det på din arbetsplats. 

Forskare E:Jag vet inte. Men som sagt, det var väldigt aktuellt då. Satt jag tror att det var någon kollega 

som har frågat runt på kth. Först förstod dom inte alls vad hon menade då, vad hon var ute efter. Men 

jag tror att hon har fått napp. Och jag vet inte om det var någon kth tjänst eller om hon hittade någon 

extern. Så dom var rätt frågande, det var inte helt lätt att hitta någon sådan som ställde upp. Däremot så 

vet jag att kth har en informationsavdelning som ställer upp med och hjälper till att skriva pressreleaser 

och sådär. Såpass har dom. Men inte det här hur man ska föra sig om man blir intervjuad och vad man 

ska tänka på om man släpper ifrån sig material.  

Det finns liksom inte någon sådan färdig struktur för att kunna förmedla det, eller ge den utbildningen 

till er, utan det måste ni söka upp själva? Ja just det. Ingen som söker upp oss och säger att vi ska ha 

det. Men det är inte helt ovanligt att det faktiskt finns bra grejer på högskolan som man inte vet om. 

Som man får leta som en hök för att få reda på. Och då kanske det finns någon där som är jätteduktigt 

på det. Som bara väntar på att man ska komma och be om deras tjänster. Men det vet jag inte. 

 

Intervjuare :Har du fått någon utbildning i forskningskommunikation? Har du möjlighet att få det? 

Forskare F: Inte vad jag är medveten om, nej jag är inte medveten om att det finns. Nej.  
 
Möjlighet till hjälp med forskningskommunikation  
När det kommer till möjlighet till hjälp med forskningskommunikationen upplever alla 
forskare att de har den möjligheten. Det skiljer sig dock i form och omfattning.   
 

Intervjuare :På vilket sätt får du hjälp i din forskningskommunikation av din arbetsplats här? 

Forskare A:Ja, jag vet inte. Ber man om det, så gör de väl det. De har ju gjort vissa saker på centrala 

kommunikationsenheten. /.../De snappar ju upp det som de får omvänt också från, omvi till exempel 

publicerar i något som Nature, så får ju de informationen från Nature och inte från oss. Innan vi har sagt 

något, så det går ju den vägen också. Och då kontaktar de oss och vill göra något specialutskick och så 

där. /...//.../De frågar ju gärna om när det är någon sådan här större expedition eller något, för mitt 

vidkommande då, och då vill de ju gärna ha sådana nät, eller att man bloggar och så här. Så visst de är 

proaktiva också och kollar vad som händer. De klarar säkert inte av hela universitetet, men det tar vissa 

delar i alla fall.  
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Intervjuare :Finns det något utrymme att få utbildningen om man vill? 

Forskare B:Absolut, absolut och kommunikationsenheten här på SU har blivit allt mer aktiv och de 

säger hela tiden att vi hjälper gärna till om ni vill ha ett seminarie, om ni vill ha utbildning, så hjälper vi 

gärna till. Nä, men så de har snappat upp sådär.  

 

Intervjuare : Tycker du att det finns någon möjlighet att få hjälp, om du ägnar dig åt det? 

Forskare C: Ja, jag alltså jag trivs jättebra i mitt team eller i min forskargrupp och har jag idéer på; det 

här vill jag göra, då hittills ska jag säga, så har jag alltid fått uppbackning. Så ur det perspektivet känner 

jag att det här är inga problem. Jag tror att jag skulle få det stöd jag behöver, om det inte är så att jag vill 

göra jättekonstiga grejer.  
 

Intervjuare :Finns det möjlighet för dig att få hjälp med din forskningskommunikation här?  

Forskare D:Ja, man skulle säkert kunna få hjälp med att starta en blogg. Men inte själva formuleringen 

och innehållet och sådär. Det finns det ju väldigt lite resurser för, typ språkgranskning och sådant, det 

tror jag är väldigt svårt.  

 

Intervjuare : Finns det något tillfälle då du jobbar extra mycket med forskningskommunikation?  

Forskare E:/.../Man kan väl säga när det, den mesta forskningskommunikation som jag gör utåt är väl 

om det är konferenser och seminarier. Och då blir det ju intensivt kring det. Som i höst så ska vi ha en 

avfallskonferens.  

 

Intervjuare :Samarbetar du något med de på informationsenheten? 

Forskare F:Ja, det gör vi. Vi samarbetar ganska mycket. Vi har genomfört en del utbildningar, som 

varit uppdragsutbildningar där vi fått hjälp av de att göra broschyrer och praktiska saker, men sedan är 

det ju ändå inte innehållet, det är ju formerna för att nå ut. För att berätta om att vi har ett innehåll, som 

vi kan nå ut med och presentera i någon kurs.  

 

Forskare F:Det är ju mer sådana professionella, folk som kan göra layouter och andra snygga saker i 

datorn, snyggare scheman och allt vad det är. Så det är ju mer den estetiska delen, eller vad man ska 

säga. Av informationen, inte oviktig naturligtvis. Den är jätteviktig naturligtvis, men den har inte det 

budskapet. Utan mer att uppmärksamma att här finns det ett budskap. 
 
 
4. Tema: Omgivningens syn på forskningskommunikation 
 
Vi har ställt ett antal frågor kring hur forskarna upplever de sociala förutsättningarna för 
forskningskommunikation. Hur de upplever att kollegor och andra i deras omgivning tycker 
och gör i relation till forskningskommunikation.  
 
Samtal med kollegor och  vad dessa tycker om forskningskommunikation 
Först frågade vi om forskarna pratar om och kring forskningskommunikation med sina 
kollegor. Över hälften tyckte att dom pratade mycket med sina kollegor, medan två forskar 
inte upplevde det. 
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Intervjuare : Samtalar du med dina kollegor om forskningskommunikation? 

Forskare A: Ja, för jag har precis skrivit en bok om azorerna och det handlar ju bara om outreach så där 

har vi snackat jättemycket om att nå ut 

 

Intervjuare : Samtalar ni mycket om forskningskommunikation du och dina kollegor här? 

Forskare B: Alltså inte, inte om fenomenet däremot så är det ju en ganska integrerad del. Alltså nu så, 

igår så publicerades någonting om kriminologernas återigen i Expressen och då var det ganska 

självklart att det var en professor som skrev ett svar, som han skickade ut, som alla kunde komma med 

synpunkter på. Och så blev det en diskussion inne i Expressen, så det är en ganska naturliga del, skulle 

jag säga. 
 
Intervjuare : Samtalar du med dina forskningskollegor? 

Forskare C: Ja, det tycker jag. Men det är också för att vi håller på med forskningskommunikation, i 

själva projektet så gör jag ju det.  

 

Intervjuare :Samtalar du med dina kollegor om forskningskommunikation? 

Forskare D: Ja då, det händer. Men det är väl inte det vanligaste man pratar om, om man pratar om 

professionella saker så är det vanligare att man pratar om forskning, liksom inomvetenskaplig. Men det 

händer väl att man pratar om att man, ah men nu har jag varit och pratat för, ja dom här och sådär. Men 

det är inte, om man säger det inomvetenskapliga samtalet, då kommer nog den tredje uppgiften längst 

ner. Jag skulle säga om dom tre uppgifterna så, undervisning, forsknings och så, så är den längst ner. 

Det man pratar mest om är nog just utbildning, undervisning. 

 
Intervjuare :Samtalar... ja du har ju varit inne på det här då men. Du samtalar med dina kollegor om 

forskningskommunikation förstår jag? 

Forskare E:Ja, lite grand iallafall.  

 

Intervjuare :Pratar du och dina kollegor om forskningskommunikation? 

Forskare F:Ja, vi pratar mycket om ”hur ska vi”, alltså vi har ju mycket uppgiften med utbildning och 

uppgiften med forskning från högskolan. Och så har ju Tredje uppgiften, som är en form av 

allmänbildning eller det är det ju inte i sådan mening, men en sorts kunskapshöjning och den måste vi ju 

luta oss mot och fundera över formerna för. Nu gör vi till exempel så att vi ordnar en konferens som är 

två dagar där vi talar om forskningsläget och den försöker vi nå ut med till så många som möjligt, men 

det är ju ett stort jobb i sig att ordna konferensen. Då kommer de ekonomiska aspekterna in, folk ska ha 

lön och så blir det för dyrt.  
 
Vi frågade även hur de upplevde att kollegorna såg på forskningskommunikation, om det var 
viktigt eller ej. Merparten upplevde att kollegorna tyckter att det är viktigt, även om det vissa 
fall var på ett mer principiellt plan. 
 

Intervjuare : Hur viktigt upplever du att dina kollegor tycker att forskningskommunikation är? 

Forskare A: Nej, jag tror att alla, nej jag ska inte svara för alla, men jag tror att mina närmaste kollegor 

tycker det är viktigt till viss mån. Nej, men det gör dem. Jag har aldrig hört någon som sagt något, det är 

sådant som vi brukar lyfta fram Tredje uppgiften liksom. Jag har inte hört någon som sagt att det är 

oviktigt. 
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Intervjuare :Hur viktigt upplever du att dina kollegor tycker att det är med forskningskommunikation? 

Forskare B: Jag skulle nog säga att de flesta tycker att det är viktigt, den absolut största majoriteten 

tycker att det är viktigt. 

 

Intervjuare : Hur viktigt upplever du att de tycker det är med forskningskommunikation? 

Forskare C: Alla tycker det är viktigt! Upplever jag. Det kan jag säga på rak arm.  

Intervjuare : Hur viktigt upplever du det att dina chefer och uppdragsgivare tycker att det är? 

Forskare C: Ja, det är ju samma personer. Man har ju inte en chef och en forskningsledare på samma 

sätt, som doktorand har man ju en handledare, så  det är ju. De tycker absolut det är viktigt! 
 

Forskare E: Det varierar nog lite från person till person. Eller jag skulle ha svårt att hitta någon som 

skulle säga att, nej men det är inte viktigt att kommunicera. Men sedan hur mycket tid man faktiskt 

lägger på att göra det, det varierar ju väldigt mycket. Och det blir lite som en spiral. Att vissa personer 

sugs med och blir... Nej så alla tycker nog att det är viktigt om man pratar om det principiellt sådär. 

Men sedan görs det i olika grad.     

 

En av forskarna kunde inte uttala sig då han upplevde att forskarsamhället var för splittrat och 

individualistiskt medan en annan inte upplevde att det fanns så stor intresse för 

forskningskommunikation. 

 

Intervjuare : Hur viktigt upplever du att dina kollegor tycker att forskningskommunikation är? 

Forskare D: Jag vet inte också, det är liksom. Forskarsamfundet eller vad man skall kalla det är ju 

ganska fragmenterat alltså individualisera. Det ligger lite i saken natur att man forskar ensam liksom 

man. forskare är ofta ensamvargar sådär som, ah man, man tänker inte som kollektiv riktigt alltid sådär  

Forskare F: Jag tror att det är väldigt många som är väldigt ointresserade om jag ska vara riktigt ärlig, 

tyvärr. Jag tror det finns många, det är ju många som publicerar, det är ju säkert många på olika ställen. 

För väldigt många blir det här med att publicerar sig i tidskrifter, vilket naturligtvis är ett bra sätt, men 

det når ju inte så himla många. 
 
Chefers och/eller uppdragsgivares inställning 
På frågan om hur viktigt de upplevde att chefer och/eller uppdragsgivare tycker att 
forskningskommunikation är så upplevde tre av forskarna att det inte lyftes fram särskild 
tydligt. 
 
Intervjuare : Ja, men hur viktigt upplever du att de tycker att det är? 

Forskare B: Alltså det kan ju vara så här att de säger ingenting någonsin för att de, för att vi är nästan för 

mycket i media. Jag vet inte alls om hur det skulle vara om vi inte var som vi var, så att, men vi får väldigt lite 

signaler från de. 

 

Intervjuare :Hur viktigt upplever du det att dina chefer och uppdragsgivare tycker att det är? 

Forskare C: Ja, det är ju samma personer. Man har ju inte en chef och en forskningsledare på samma sätt, som 

doktorand har man ju en handledare, så  det är ju. De tycker absolut det är viktigt! 

 

Forskare D: /.../jag har aldrig över huvud taget mött något negativt, så kan man väl säga. Snarare passivt, alltså 

det passivt positiva. Så skulle man väl säga, det är aldrig så, eller aldrig ska jag inte säga. Ja som jag sa, det 

kommer som sporadiska påtryckningar. Men det är väl mer från högskoleledningen. 
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Två av forskarna tycker dock att cheferna tydligt visar att de tycker det är viktigt. 
 

Forskare E: Dom prioriterar nog det. Min närmaste chef, avdelningschef, han tycker absolut att det är 

viktigt. Och han deltar en hel del i debatten själv. Det är nog att skriva och vara med på såhär öppna 

debatter. Och han uppmuntrade ju det här att vi skulle försöka hitta någon som kunde lära oss 

medieteknik och så. En ganska vanlig uppdragsgivare är naturvårdsverket, och dom ställer ju krav i, ja 

åtminstone större forskningsprogram så ska en rätt ansenlig del av budgeten avsättas till 

forskningskommunikation. Både med hemsidor och seminarier, populärvetenskapliga publikationer 
och så. Så att det tycker jag att det finns en medvetenhet om. 
 

Uppmuntran 
Vi frågade också forskarna om de upplevde sig uppmuntrade till att jobba med 
forskningskommunikation. Många forskare nämner här att de känner sig principiellt 
uppmuntrade men att det saknas tid och resurser. 
 

Intervjuare : Upplever du dig uppmuntrad att jobba med forskningskommunikation? 

Forskare A: Ja, det gör de väl. Det tycker de väl är bra. Jag har aldrig hört talas om att de inte tycker 

det är bra. Det brukar de säga är viktigt, sedan kan man alltid säga att saker är viktigt, sedan när man 

ska realisera det till att faktiskt ska göras, så måste man ju göra någonting också.  

 

Intervjuare : Upplever du dig uppmuntrad här på jobbet att ägna tid åt forskningskommunikation? 

Forskare B: Ja, det skulle jag nog säga, det ses som en del av jobbet. Alltså, det skulle jag absolut säga.  

 

Intervjuare : Upplever du dig uppmuntrad att jobba med forskningskommunikation? 

Forskare E: Ja det kopplar ju till det här med tid och resurser och pengar. Att, vad ska jag säga, 

ideemässigt uppmuntrad, att vi pratar om det. Men i vardagen finns det inte utrymme på arbetstid att 

göra det.  
 
En forskare upplever det mer som sporadiska påstötningar, medan en annan känner att det är 
en del av jobbet. 
 

Intervjuare : Upplever du dig uppmuntrad till att jobba med forskningskommunikation? Vi har berört 

det lite men rent konkret? 

Forskare D: Ja som jag sa, det kommer såhär sporadiska påstötningar liksom men ingenting direkt, mer 

på hemsidan och sådär.  

 

Intervjuare : Upplever du dig uppmuntrad här på jobbet att ägna tid åt forskningskommunikation? 

Forskare B: Ja, det skulle jag nog säga, det ses som en del av jobbet. Alltså, det skulle jag absolut säga.  
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Status i den akademiska världen 
Vi undrade också vilken status de upplevde att forskningskommunikation har i den 
akademiska världen i stort. Här är det två forskare som pekar på att det kan uppfattas både 
positivt och negativt.  
 

Intervjuare : Vilken status har forskningskommunikation i den akademiska världen? 

Forskare A: Ja, alltså de flesta. Då är det ju så här att folk som gör bra forskningskommunikation är 

klart att man, ja jag tycker ju att de gör ett bra jobb. Det är roligt att se. Men det är nog många som, de 

flesta känner ju att det där är omöjligt att få tiden att räcka till till. Okej nästan tvärtom tycka att det bara 

göra det för att lyfta fram sig själva eller något sådant där. Så det är inte alltid säkert att det har bra 

status, det tror jag inte. Det är nog inte, det är nog verkligen delade åsikter om det. Det är nog en del 

som tycker att den del framför sig för mycket själva när de går ut i media och når ut väldigt mycket. 

Hellre än att de tycker att det bara är bra. Men är väl typiskt svenskt också kanske lite sådär. 

Avundsjuka som vi har. 

 
Ytterligare en tyckte att det hade hög status, åtminstone på den institutionen som han jobbade 
på, medan en annan inte kunde svara på det. 
 

Intervjuare : Vilken status upplever du att forskningskommunikation har i den akademiska världen? 

Forskare B: Svårt att säga, alltså jag kan ju bara egentligen prata om den här institutionen och här har 

den ju hög status faktiskt. Inte jättehög, men ändå hög status. Inte så att man blir en högstatusperson 

genom att hålla på med det här institutionen, men att man håller på ses som viktigt. Om du förstår 

skillnaden.  
 
På frågan om hur viktigt de upplevde att chefer och/eller uppdragsgivare tycker att 
forskningskommunikation är så upplevde tre av forskarna att det inte lyftes fram särskild 
tydligt, men av olika anldeningar. 
  

Intervjuare : Ja, men hur viktigt upplever du att de tycker att det är? 

Forskare B: Alltså det kan ju vara så här att de säger ingenting någonsin för att de, för att vi är nästan 

för mycket i media. Jag vet inte alls om hur det skulle vara om vi inte var som vi var, så att, men vi får 

väldigt lite signaler från de. 
 
5. Tema: Kunskap om styrdokumenten 
Vi har också frågat forskarna om de vet vilka styrdokument som finns kring 
forskningskommunikation som gäller för dom på respektive högskola. Här var det enbart en 
som hade visste var det stod om det, även om han inte visste vad som stod. De andra hade 
ingen aning. 
 

Intervjuare :Vet du vilka stöddokument och riktlinjer som finns för forskningskommunikation på din 

institution här på universitet eller som gäller för dig? Ja, det kan ju vara på fakultetet eller insitutionen 

också? 

Forskare A:Ja, jag kan inte säga att jag kan säga alla styrdokument, det kan jag inte säga.  
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Intervjuare :Men vet du om det finns några alls som rör forskningskommunikation? 

Forskare A:Det står ju vår strategiska plan, står det ju. Visst det gör ju det. Universitetets strategiska 

plan har ju med delar av sådant tror jag, sedan kan jag inte komma ihåg ord för ord vad som står där, 

men det står ju, den tar ju hand om den allmänna strategin och där står det ju allmänt hur viktigt det är 

för oss, fronta inte bara rakt till andra forskare, utan samhället så att säga. Så det är klart att det står där. 

Sedan om det finns några styrdokument, som säger exakt vad det är vi ska göra, det tror jag inte att det 

gör. Det vill man ju inte gärna ha på ett universitet heller, för att det, för ett universitet ska ha mål och 

riktningar, men det ska ju fortfarande vara fritt. Annars så drar ju man ju in på friheten, så det tycker jag 

inte om, så jag tycker inte om så mycket styrdokument. Men man kan ha mål och målsättning. 

 

Intervjuare :Vet du vilka riktlinjer och styrdokument som finns kring forskningskommunikation här 

som gäller för dig? 

Forskare B:Ingen aning, jag har ingen aning faktiskt.  
 

Intervjuare :Vet du vilka riktlinjer och forskningsdokument som finns här? 

Forskare C:Ingen aning.  

 

Intervjuare :Vet du vilka riktlinjer och styrdokument för forskningskommunikation som gäller här på 

din..här? 

Forskare D:Nej det kan jag ärligt säga, det vet jag inte riktigt. 
 

Intervjuare :Vet du om det finns några över huvud taget? 

Forskare D:Det tror jag nog att det gör om man går in på ... jag skulle nog kunna hitta det rätt snabbt på 

hemsidan. Jag har väl sett det någon gång, liksom att, ja men mer såhär allmänt liksom att man ska, 

tredje uppgiften är viktig och sådär. Men har jag inte, om det finns några speciella riktlinjer, om det 

liksom borde fokuseras på något speciellt eller, eller någonting sådant, det har jag nog aldrig tänkt på. 

Det finns säker.  

 

Intervjuare :Vet du vilka riktlinjer och styrdokument för forskningskommunikation, du nämnde det här 

tidigare att det påverkar lite, men sådant som gäller för dig så att säga. 

Forskare E: Vet inte. Nej. Har inte kollat på...KTH har säkert. Det finns massor av styrdokument på 

KTH men just det har jag inte tittat på. Och sedan har vi som sagt på avdelningen en egen formulering. 

Men den är inte bindande på något sätt sådär, utan bara att vi ska bidra till debatt och så. Och i 

anställning, nu vet jag inte exakt hur det funkar för, men du forskar på KTH men du får bidrag inte från 

KTH, men har du en anställning på KTH? Ja jag har en anställning på KTH, men nästan all finansiering 

söker vi forskningsanslag från externa finansiärer. Men finns det något i kontraktet, alltså 

anställningsavtalet...Finansieringsavtal eller? Nej inte finansieringen utan mer från kths sida då. Du som 

forskare på kth ska. Det är möjligt att det gör. Det vet jag inte faktiskt. Jag kan tänka mig att det är mer 

av sådan här icke, liksom formuleringar om vad man inte får göra då, missbruka kths namn och man får 

inte för ett privat företag komma och liksom åberopa sin status på KTH och sådant där. Sådana saker 

finns det ju. Men jag vet inte om det finns några som, liksom promotar att man ska ut och prata.  

 

Intervjuare :Vilka problem och svårigheter ser du med forskningskommunikation, som kan vara? 

Forskare F:Alltså jag tror ju att ett av problemen med forskningskommunikation är ju det här med att 

nå ut. Och inte uppfattas som en reklamkampanj, utan som något seriöst. Skilja på det här med här, eller 

skilja ut sig från alla de här som vill synas på andra sätt. Av andra skäl, än kunskapsskäl. Det är ju 
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faktiskt svårt, men sedan är det ju mer det här med tid och resurser och former, som inte kanske är så 

självklara. 
 
 
 
 
 


