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Abstract 

”Jag skriver begripligt” är en studie av universitetsforskares arbete med 

forskningsinformation med utgångspunkt i pedagogisk teori. Det empiriska materialet är 

insamlat i form av en enkät och ett flertal intervjuer med forskare på Sveriges tio universitet, 

under tidsperioden första november 2000 till sista januari 2001. Syftet med undersökningen är 

att ta reda på vilka metoder forskare använder för att sprida sin kunskap till det omgivande 

samhället och vilka möjligheter det finns att förbättra dessa. 
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Inledning 

Inför magisteråret hade det växt fram ett intresse hos oss för gestaltning av vetenskap och 

forskningsinformation. Man kan utgå ifrån att det fanns vissa problem i överföringen av 

kunskap mellan forskarvärlden och det övriga samhället och vi kände att vi ville undersöka 

detta. Eftersom det finns många vetgiriga människor, vore det synd om de inte fick möjlighet 

att ta del av den kunskap som forskningen på landets universitet resulterar i. Det finns 

dessutom en demokratisk aspekt på kunskapsöverföringen. Av jämlikhetsskäl och för att 

individen ska kunna deltaga i samhällslivet som en upplyst och informerad medborgare, samt 

vara delaktig i beslutsfattande måste denne ha tillgång till kunskap. 

 

Universitetsforskarens tredje uppgift innebär en skyldighet för forskaren att ägna sig åt att 

informera om sin forskning. Vi tyckte att det skulle vara intressant att ta reda på hur forskare 

idag förhåller sig till sin uppgift som informatör. Valet att ta forskarens perspektiv i 

undersökningen kändes därför naturligt. Tidigare undersökningar inom 

forskningsinformationens område har mestadels gjorts av sociologer och statsvetare. Det är 

därför angeläget att studera detta utifrån ett pedagogiskt perspektiv.  
 

Syfte/frågeställningar 

Den övergripande frågan som vi ställde oss i denna undersökning var hur universitetsforskare 

arbetar för att föra ut sin forskning. I detta ingick att ta reda på hur de ser på sin uppgift som 

informatörer, vilka metoder de använder sig av i sitt arbete med forskningsinformation och 

om de anser sig lösa sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. Vi ville vidare inventera vilka 

problem som finns för forskaren i arbetet med forskningsinformation och i ett följande led 

föreslå vad man skulle kunna göra för att lösa dem.  

 

Bakgrund   

I och med 1977 års högskolelag1 tillkom det en tredje uppgift för högskolornas lärare och 

forskare, utöver de två traditionella, forskning och undervisning. Den nya uppgiften var 

                                                 
1 SFS 1977:218 
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forskningsinformation. Denna uppgift förstärktes ytterligare i högskoleförordningen2. 

Forskare och lärare ska enligt förordningen utbilda ”samhällsnyttiga studenter”, informera 

samhället om forskning och utveckling (FoU) och ta ställning till eventuella tillämpningar av 

sina resultat samt hålla kontakt med arbetslivet. Meriter inom detta område ska också räknas 

in vid tjänstetillsättningar lika mycket som meriter inom forskning och undervisning. 3 19964 

utvidgades informationsplikten till att även gälla samverkan med det omgivande samhället.5  

 

Tanken på att skilja informatörs- och forskarrollen åt har framförts i flera diskussioner genom 

åren. Arbetstiden räcker egentligen inte till för att hinna med båda på ett tillfredsställande sätt. 

Som Lönn säger:  

 

”Detta [forskningsinformation] är en skyldighet för högskolan, institutionen/enheten och 

forskaren/läraren. Den senare skall (enligt UHÄ och FRN) inte bli fullfjädrad informatör 

– nödvändigtvis. Men alla skall veta hur sakkunnig hjälp kan anlitas.”6 

 

På en del universitet  har det inrättats informationsavdelningar för att underlätta kontakterna 

mellan forskare och media. Deras arbete är dock komplicerat, med skilda krav från de olika 

forskningsdisciplinerna. Arbetet med att hålla sig ajour med vad som händer inom de olika 

ämnesområden som finns representerade på ett universitet är enormt. Det produceras hela 

tiden rapporter och skrifter av olika slag som det tar mycket tid att gå igenom.  

 

Forskningsinformation blev ett studieobjekt i sig självt under slutet av 70-talet och början av 

80-talet. Ett flertal seminarier och symposier hölls och de resulterade i antologier där forskare 

från många olika fält diskuterade ämnet forskningsinformation utifrån just sina egna områden.  
 

                                                 
2 SFS 1985:702 
3 Lönn, Rut (1990) ”Forskningsinformation – vägar och värderingar” sid 75 ff. 
4 SFS 1996:1392 
5Axelsson, Niclas (1998) Högskolorna och det omgivande samhället – 3:e uppgiften i Universitetens 

årsredovisningar 
6 Lönn, R. (1990) sid 80 
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Varannan svensk mellan 15 och 74 år är intresserad av vad som sker i 

forskningsvärlden. De ämnen som väcker störst intresse hos svenskarna är miljö, 

energi och djur. 3 av 4 svenskar tycker dock att forskningsinformation är svår att 

förstå eller komplicerad. 8 procent tycker att forskningsinformation är tråkig, medan 

13 procent finner den stimulerande. En majoritet, 3 av 4, anser trots allt att det är 

viktigt med mer forskningsinformation i samhället.7 

 

Ovanstående information är hämtad ur en IMU-undersökning som utfördes 1979 på uppdrag 

av UHÄ (Universitets och Högskole Ämbetet) samt NFR (Naturvetenskapliga 

Forskningsrådet). Denna undersökning är en av många liknande som gjordes vid denna 

tidpunkt.8 Sedan slutet av 80-talet tycks dock intresset för att studera forskningsinformation 

ha mattats av. 

 

1990 bildades FKF - Forum för Kunskapsvård och Forskningsinformation. Denna arbetsgrupp 

bildades av deltagare vid seminarier vid Lunds Universitet om forskningsanvändning inom 

samhällsbyggande. I gruppen finns människor med vitt skilda erfarenheter och bakgrund; 

universitet, myndigheter, forskningsråd och journalistik. FKF:s motto är ”Ta vara på 

kunskapen”. Gruppen har i sitt arbete kommit fram till att kunskapen från forskning och 

utvecklingsarbete inte används och sprids på ett tillfredsställande sätt. Arbete med 

kunskapsöverföring sker på många håll, men en övergripande instans som har överblick över 

detta saknas. Även de metodologiska och teoretiska ansatserna när det gä ller FoU- 

information behöver utvecklas. Ett annat problem som FKF stött på är man i 

forskningsinformation alltför utgår från ett produktions- eller sändarperspektiv och då ofta 

bortser från användarens önskemål och användningssituationen. 9  

 

Tidigare har Forskningsrådsnämnden (FRN), Humanistisk - samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR), Medicinska forskningsrådet (MFR), Naturvetenskapliga 

                                                 
7 Hjort, C. Kjöllerström, B.  Meurling, P. & Palmqvist, P. (Red) (1983) Förklara forskning för fler  sid 7 
8se exempelvis Söderlund, I & Höglund, L (1990) ”Kontakter mellan forskning och praktik på miljö- och 

hälsoskyddsområdet”  och Hjort, C. m fl (Red) (1983) Förklara forskning för fler 
9 Boalt, Carin (1990) ”Forum för Kunskapsvård och Forskningsinformation” sid 7 
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forskningsrådet (NFR) och Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR) varit de fem 

myndigheter med uppdraget att stödja forskning inom sina olika områden och att fördela 

forskningsanslag till dessa. FRN var den nämnd som i första hand skulle främja 

forskningsinformation och popularisering av vetenskap. Från och med den 1 januari 2001 har 

de fem forskningsråden samlats under en ny myndighet – Vetenskapsrådet. Inom denna 

myndighet finns tre ämnesråd: ett för humaniora och samhällsvetenskap, ett för medicin samt 

ett för naturvetenskap och teknikvetenskap. Vetenskapsrådet är en myndighet under 

Utbildningsdepartementet. I vetenskapsrådets instruktioner från Riksdagen står bl a:  

 

Vetenskapsrådet ska nationellt ansvara för övergripande information om forskning och 

forskningsresultat10 

 

Uppgiften att främja forskningsinformation och samverkan med det omgivande samhället, på 

universiteten, har alltså nu flyttats över från FRN till Vetenskapsrådet.  

 

Uppsatsens upplägg 

I metodavsnittet tar vi upp de metodologiska utgångspunkterna för studien. Här presenteras de 

olika delmomenten i undersökningen och urvalskriterierna för dem. Därefter följer en 

genomgång av den teoretiska bakgrunden till undersökningen. De pedagogiska perspektiv och 

kunskapsdefinitioner som ligger till grund för bearbetningen av materialet, redovisas. Den 

teoretiska genomgången för oss vidare till den empiriska undersökningen, som redovisas steg 

för steg med en kort sammanfattning efter varje delmoment. Redan här börjar vissa paralleller 

att dras mellan de olika delarna. De vävs senare samman till en helhet i analysavsnittet. 

Analysen är upplagd efter teman, som har sin grund i återkommande mönster i det insamlade 

materialet. Vi återknyter till de perspektiv som presenterats i den teoretiska bakgrunden och 

applicerar den på det empiriska materialet. Uppsatsen avslutas med en diskussion där vi bl a 

reflekterar över universitetsforskares inställning till sin uppgift som informatör och vilka 

problem det finns i samband med informationsarbetet.  

                                                 
10 http://www.vetenskapsradet.se/OmVR/instruktioner.htm 010521 kl. 13.25 
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Metod 

Metodologisk utgångspunkt 

Vår metod i den här studien bygger till stor del på ett hermeneutiskt tänkande i Weberiansk 

tradition.11 Vi har i undersökningen intresserat oss för hur universitetsforskare ser på 

forskarrollen och på sin informatörsuppgift. Vårt fokus ligger på hur forskare går till väga för 

att fullfölja sin uppgift och vad de har för visioner vad gäller gestaltande av sin forskning. 

Intresset ligger därmed i hur dessa handlingar beskrivs och motiveras och inte i handlingarna i 

sig.  

 

I den grundläggande uppbyggnaden av en metod samt insamlandet av material, har vi 

inspirerats av Altheides modell för analys av kvalitativa dokument. Denna sträcker sig från 

den inledande fokuseringen på ett specifikt problem att undersöka, till skrivandet av 

uppsatsen. I bearbetningen av enkätmaterialet12 har vi använt oss av en mer direkt applicering 

av delar av Altheides tankegångar. Detta material har vi delat upp i kategorier och gjort 

jämförelser mellan enligt Altheides teorier.13 Man kan se vissa likheter mellan Altheide och 

den hermeneutiska cirkeln. Båda betonar växelverkan mellan empiri och teori eller del och 

helhet.  

 

I Grounded Theory finns teorier kring teorigenereringsprocessen. Enligt den är det centralt att 

teorin och det insamlade empiriska materialet gång på gång kontrolleras mot varandra. Teorin 

bör under undersökningens gång modifieras så att den anpassas efter empirin och inte 

                                                 
11 I alla studier av samhället ställs forskaren inför problemet med den självtolkande människan. Människor tolkar 

och strävar ständigt efter att förstå den omvärld de lever i. Följden av detta blir att forskaren ofta blir tvungen att 

förhålla sig till och tolka ett material som redan består av tolkningar. Enligt en tradition som kan representeras av 

Émile Durkheim, måste forskaren bortse från aktörernas egna tolkningar och beskrivningar av sig själva och sin 

omvärld, för att dessa ofta inte överensstämmer med sanningen och är ovetenskapliga. En annan traditionen kan 

representeras av Max Weber. Enligt detta tankesätt måste man utgå ifrån aktörernas egna beskrivningar, 

eftersom det är uppfattningen om varför man handlar på ett visst sätt som ger handlingen i sig mening och 

identitet. ( se Gilje, N & Grimen, H (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar) sid ? 
12 se nedan rubrikerna ”Enkätundersökningen” samt ”Enkäten”  
13 Altheide, D. L. (1996) Qualitative Media Analysis sid 13, 41-44 
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tvärtom. Samtidigt som teorin utgår från empirin, får den inte blint följa den utan måste säga 

något nytt om empirin. Teorin ska visa på övergripande samband och förklaringar till det 

insamlade materialet.  

 

Intervjuer och enkät bland forskare  

En del i Grounded Theory är multimetodsprincipen. Med denna avses att man får större 

trovärdighet i sin teori ju fler metoder/instrument man använder sig av i insamlingsarbetet.14 

Därför har vi valt att kombinera flera undersökningsmetoder i en och samma studie. Det 

samlade materialet från dessa består i en enkätundersökning, telefonintervjuer och djupare 

samtalsintervjuer. Alla intervjuerna gjordes mellan den första december 2000 och den sista 

januari 2001. Enkäten skickades ut den 29:e november 2000. Påminnelser gick ut två gånger 

med en veckas intervall.  

 

Samtliga delar av materialet är insamlat från Sveriges tio universitet: Göteborg, Karlstad, 

Linköping, Lund, Luleå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro. I telefonintervjuerna 

och i enkätundersökningen har vi strävat efter en så jämn könsfördelning som möjligt. Vi har 

dock valt att inte lägga någon större vikt vid könstillhörighet i analysen av svaren. I de 

djupare intervjuerna, liksom i de tidigare delundersökningarna, ansåg vi att det viktigaste 

urvalskriteriet var, att intervjupersonerna kom från olika ämnesområden. Utan att göra någon 

direkt jämförelse mellan dessa ville vi se på likheter i arbetsmetoder vad gäller 

forskningsinformation. Det kändes viktigare än att få en jämn könsfördelning. Därav kom att 

det till slut blev fyra manliga forskare som vi gjorde våra längre intervjuer med. Anledningen 

till att vi valt att intervjua två Linköpingsforskare och två Uppsalaforskare är av praktisk art. 

Det är de två universitet som ligger närmast rent geografiskt och som vi således relativt enkelt 

kunde ta oss till. 

 

                                                 
14 Starrin, B. & Larsson, G. & Dahlgren, L. & Styrborn, S. (1995) Från upptäckt till presentation sid 33 ff. 
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Telefonintervjuer 

De telefonintervjuer som vi genomfört är relativt korta. De är mellan fem och tio minuter. De 

är utförda med utgångspunkt i ett färdigt frågeformulär. Vi kunde genom dessa intervjuer 

precisera de frågor som skulle användas i enkätundersökningen och därigenom få den mer 

koncentrerad och lättare att besvara. Telefonintervjuerna kan ses som en förberedelse för 

enkäten och de djupare samtalsintervjuerna, samtidigt som de används som en del av 

materialet och ingår i analysen. Vi utförde intervjuer med tio forskare från fem av landets 

universitet (Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Uppsala). Vi intervjuade två forskare 

från varje av dessa universitet. 

 

Enkätundersökningen 

En enkät skickades till 200 forskare utspridda på de olika universiteten i landet. Vi valde att 

skicka den till 20 forskare på varje universitet, hälften till forskare inom matematisk, 

naturvetenskaplig, teknisk eller medicinsk fakultet och hälften till forskare inom humanistisk, 

filosofisk eller samhällsvetenskaplig fakultet. Enkäten distribuerades via email och bestod i 

fyra frågor om hur forskare arbetar med forskningsinformation och kunde besvaras relativt 

snabbt. Den gjordes kort för att öka svarsfrekvensen. Enkäten är till sitt innehåll av kvalitativ 

karaktär, d v s frågorna är öppet formulerade och saknar färdiga svarsalternativ. Samtidigt har 

den skickats till så många aktörer att det går att upptäcka eventuella återkommande mönster. 

Vi har inga intentioner att dra några generella slutsatser från svaren på enkäten utan den syftar 

till att ge lite mer bredd till studien, att ge oss uppslag för nya tankegångar och idéer och att 

upptäcka upprepningar och mönster i materialet.  

 

Samtalsintervjuer 

I de djupare intervjuerna har fokus lagts på de frågor som under telefonintervjuerna framkom 

som de mest centrala och som det fanns flest frågetecken kring. Till dessa intervjutillfällen 

hade vi inte utarbetat något färdigt frågeformulär, utan utgick istället ifrån så kallade 

mindmaps. Intervjuerna kom därmed till stor del att präglas av den enskilde forskarens 

intresseområden samtidigt som diskussionen skedde inom en ram som vi satt upp. Detta gav 
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en större frihet att följa upp olika tankespår som kom fram i samtalet. Vi genomförde fyra 

samtalsintervjuer med forskare inom helt olika ämnesområden, en universitetslektor i 

religionssociologi, en professor i medicinsk genetik, en professor i språkvetenskap och en 

professor i matematik. Vi har gjort sammanfattningar av intervjuerna och endast transkriberat 

de delar av dem som vi bedömt vara relevanta för att tydliggöra olika resonemang i analysen. 

De citat vi använder oss av är skriftspråksredigerade för att texten ska bli lättare att läsa. Vi 

har inte gjort några ändringar i ordalydelsen, endast anpassat den för skrift. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Inledning 

Denna undersökning om forskares förhållningssätt till sin informatörsuppgift har som tidigare 

nämnts sin grund i det pedagogiska fältet. Pedagogiken passar våra syften bäst i den här 

studien såtillvida att den till stor del studerar avsiktlig påverkan, till skillnad från exempelvis 

socialisationsteorin som mestadels behandlar det oavsiktliga och omedvetna. Pedagogiken 

och socialisationsteorin studerar annars i stort sätt samma område, men ur olika perspektiv. 

Socialisationsteorin ägnar sig åt studier av individens perspektiv, hur denne övertar kulturen. I 

pedagogiken finns utgångspunkten i kulturens perspektiv, kulturen blir i vår studie 

forskarvärlden. 15  

 

Kunskapsöverföring är det klassiska pedagogiska fältet. Just kunskapsöverföring från  

forskarvärlden, som vi valt att inrikta oss på, är det dock inte många pedagoger som 

intresserar sig för. I Norden är det främst sociologer och statsvetare som studerar 

forskningsinformation. 16 En av de få pedagoger som studerat forskningsinformation under en 

längre tid är Thomas Tydén. Han har under årens lopp gett ut en mängd skrifter i ämnet. Det 

är därför naturligt att vi valt att ge hans tankegångar stor plats i vår teoretiska bakgrund. 

 

                                                 
15 Uljens, Michael (1998) Allmän  pedagogik  sid 38 - 40 
16Tydén, Thomas (1990) Broar av kunskap – en modell för kunskapsöverföring och forskningsinformation        

sid 14 
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Ibland är envägskommunikation det ideala pedagogiska förhållningssättet, andra gånger är 

dialogen mest lämpad. När man definierar pedagogik bör man därför undvika att låsa tanken  

vid något av dessa två sätt. Tydéns förslag på definition är:  

 

”Pedagogik är processer och metoder för kunskapsförmedling”17 

 

 

Perspektiv inom pedagogiken 

Det finns många olika perspektiv och tankegångar inom det pedagogiska fältet. Vi har valt att 

ta upp det allmängiltiga i de pedagogiska tankesätten och överföra dem på vårt fält, 

forskningsinformationen. Vi tar nedan upp fyra sätt att se på pedagogik och undervisning som 

har och har haft stor betydelse.  

1 Kunskapscentrerad pedagogik – fokus på förutbestämd kunskap som individen/eleven 

mottager. 

2 Barn- eller individcentrerad pedagogik – undervisningen utgår ifrån individen och dess 

intressen. 

3 Ett samspel mellan kultur och individ – en förening av de två tidigare nämnda perspektiven. 

4 Undervisning med mål att tjäna de underprivilegierade i samhället.18 

 

I vårt arbete med att sätta oss in i det pedagogiska fältet har vi till stor del använt oss av Gunn 

Imsens bok Lärarens värld – introduktion till allmän didaktik. Denna bok behandlar 

pedagogiken på en nivå som lämpar sig för vår undersökning. Med hjälp av Imsen, som är 

professor i pedagogik, har vi kunnat skaffa oss en övergripande bild av det pedagogiska fältet 

och dess perspektiv och teorier. Imsen behandlar pedagogiken med utgångspunkt i skolan, 

med barnet som mottagare av kunskapen, medan forskningsinformation till stor del riktar sig 

till vuxna. I vår studie lyfter vi Imsens teorier till en grundläggande och generell nivå för att 

sedan överföra dem på forskningsinformation. 

                                                 
17 Tydén, T. (1990) sid 14 
18 Imsen, Gunn (1999) Lärarens värld – Introduktion till allmän didaktik , sid 51- 52 
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Kunskapscentrerad pedagogik 

Det kunskapscentrerade perspektivet kallas ofta för förmedlingspedagogik eller 

korvstoppningspedagogik. Enligt detta tankesätt ska eleven inhämta så  mycket kunskap som 

möjligt inom ämnen som är förutbestämda och anses vara särskilt värdefulla. Undervisningen 

ska ge eleven en intellektuell utveckling inom de utvalda ämnena. Det finns noggranna planer 

för vad undervisningen ska innehålla och hur och när detta ska förmedlas till eleven. På det 

här sättet blir läraren den mest aktive. Eleven blir en relativt passiv mottagare av kunskapen. 

Kunskapscentrerad pedagogik i den form som vi har beskrivit här har enligt vissa bedrivits i 

verkligheten, men de flesta pedagoger menar att det inte finns någon renodlad 

förmedlingspedagogik. Det finns teoretiker som lägger sin tyngdpunkt vid förmedlingen av 

viss kunskap, ett lärostoff, men de har alltid andra mål än enbart förmedlande av kunskap. 

 

Historiskt sett, i Europa, har den här typen av pedagogik rötter långt tillbaka i tiden. Under de 

senaste 500 åren har det växt fram ett tänkande vars centrala del är förmedling av kunskap 

och där undervisningsmetoden är mycket systematisk, nästintill regelstyrd. Man kan spåra 

vissa idéer ända tillbaka till antiken. Exempel på grupper och rörelser som haft betydelse för 

utvecklingen av denna pedagogik är reformationen och pietismen, jesuiterna, 

upplysningsfilosoferna samt nyhumanismen. 19  

 

Barn- eller individcentrerad pedagogik 

Det som Imsen kallar barncentrerad undervisning har vi valt att kalla individcentrerad 

undervisning. Detta för att vi vill använda oss av det här perspektivet på ett bredare sätt, även 

utanför skolan. Enligt det här tankesättet bör individen, dess intressen och utveckling vara 

utgångspunkten för och den röda tråden i undervisningen. Förespråkare för detta perspektiv 

menar att man måste hitta förebilder för inlärningen i individens naturliga utveckling och inte, 

som den kunskapscentrerade pedagogiken anser, hitta förebilder i en kultur som anses 

speciellt värdefull. 

 

                                                 
19 Imsen, G. (1999) sid 52, 76-77 
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Även det individcentrerade tankesättet har traditioner långt tillbaka i idéhistorien. Exempel på 

pedagoger som förespråkade denna typ av pedagogik är Rousseau (1712-1778), Pestalozzi 

(1746-1827) och Fröbel (1782-1852). Deras teorier skiljer sig ganska mycket åt, men det 

centrala för dem alla tre är individen som utgångspunkt för undervisningen och den stora vikt 

de lade vid individens utveckling.20 

 

Samspel mellan kultur och individ 

Modernismen innebar en ökad tilltro till den moderna naturvetenskapen som nyckeln till 

tillväxt och välfärd, och en tro på utbildning och upplysning som ett sätt att uppnå det. Det 

ställdes nya krav på utbildningen. Den skulle följa med i den ekonomiska utvecklingen och de 

sociala reformerna. Allt mer vikt lades vid ny vetenskap gentemot den klassiska bildningen. 

En följd av detta blev att utbildningen öppnades upp och allt fler fick möjligheten att studera.  

 

John Dewey (1859-1952) skapade en pedagogik som snabbt blev känd över hela världen. Det 

som Dewey främst  förknippas med är aktivitetspedagogiken. Denna idé, att barnet måste vara 

aktivt för att kunna lära sig, var i och för sig inte ny, men han gav den en ny filosofisk 

plattform. Hans filosofi betecknas oftast som progressivism, men den kallas även 

reformpedagogik, pragmatism, instrumentalism och experimentalism, beroende på vilka delar 

av hans filosofi som man lägger störst vikt vid. Det finns tre viktiga delar i Deweys 

pedagogiska filosofi som gör att han skiljer sig från sina föregångare. 

1. Synen på utveckling. Här är Dewey inspirerad av Darwin och hävdar att utveckling och 

inlärning sker kontinuerligt. Inlärning är tillväxt utan något slutgiltigt eller absolut mål. 

Utvecklingen får dock inte vara helt utan inriktning. Poängen med utveckling och 

uppfostran är enligt Dewey att de ska leda till framgång.  

2. Synen på erfarenhet. Dewey menade att det var viktigt att eleven skaffade sig egen 

erfarenhet och inte bara tillägnade sig kunskapen genom böcker. Inlärning är något aktivt 

och kunskap kan inte utan vidare stoppas in i eleven utifrån, utan det är en process som 

                                                 
20 Imsen, G. (1999) sid 52, 61-65 
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börjar inifrån. Alltså måste utgångspunkten vara i barnet. ”Learning by doing” är 

antagligen Deweys mest kända tes. 

3. Demokrati. Uppfostran har som övergripande uppgift att skapa ett bättre samhälle och i 

detta sammanhang är demokratin viktig. Dewey såg inte så mycket demokrati som ett 

politiskt system, utan mer som en attityd till livet hos individen. Han ville att eleverna, 

genom att leva tillsammans i en gemenskap, där varje individ var tvungen att ta hänsyn till 

de övriga i sina handlingar, skulle lära sig grunden till ett demokratiskt livssätt. Individen 

skulle fostras att å ena sidan experimentera och lära sig fritt, och å andra sidan  ha 

gemensamma uppgifter med andra som begränsade friheten. 21 

 

Pedagogik för de förtryckta 

Detta perspektiv bygger på den brasilianske pedagogen Paulo Freires (f. 1921) ideologi. 

Freire utvecklade en metod för att undervisa analfabeter i Latinamerika. Hans 

undervisningsmetoder har blivit modell för uppbyggnaden av undervisningssektorn på  många 

platser i tredje världen. 

 

Freires pedagogik har ett revolutionärt mål; att de svaga i samhället ska få styrka och kraft att 

kräva sin rätt. Han menar att alla har rätt att få utveckla sin förmåga att delta i uppbyggnaden 

och den sociala utvecklingen av samhället. Han upplevde dock att när han undervisade på 

traditionellt sätt nådde han inte fram till de fattiga eleverna. Eleverna var likgiltiga och 

passiva inför undervisningen och samma likgiltighet fanns i förhållandet till deras 

livssituation. Freire fann att detta berodde på att de inte bara var förtryckta ekonomiskt och 

materiellt, utan även kulturellt. De saknade den kulturella självmedvetenheten och stoltheten. 

Freires lösning på detta problem i undervisningen blev en pedagogik där lärare och elev är 

likvärdiga i undervisningssituationen. Likvärdigheten upprätthålls genom en ständig dialog. 

Undervisningen, som sker i grupper, studiecirklar, är probleminriktad och utgår ifrån frågor 

som angår och intresserar eleven. 22 

                                                 
21 Imsen, G. (1999) sid 52, 68-73 
22 Imsen, G. (1999) sid 52, 73-76 
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Pedagogiska perspektiv och forskningsinformation 

De ovan nämnda teorierna har uppkommit i samhällen som skiljer sig markant från det vi 

lever i idag. Därför kan man inte överföra dem direkt till vår tid och levnadssituation. Dagens 

skolor är i de flesta fall en blandning av de pedagogiska perspektiv som uppkommit under 

årens lopp. Det finns dock fortfarande element ur dessa teorier som kan identifieras i dagens 

undervisning. Det finns även idag skolor som medvetet följer en ideologi, exempelvis 

Waldorf- och Montessoriskolorna.23  

 

Det produceras ett stort antal forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar idag och de blir 

fler och fler från år till år. För den som står utanför forskarsamhället kan det vara svårt att 

orientera sig bland och ta del av alla dessa vetenskapliga texter. Studier tyder på att den 

praktiska tillämpningen av FoU- arbete i många fall inte fungerar riktigt fullgott.24 Utan att 

föregripa vår undersökning kan man ändå konstatera att det kunskapscentrerade perspektivet 

verkar vara det mest dominanta när det gäller forskningsinformation. Det kunskapscentrerade 

perspektivet förutsätter en kunskapssyn där en viss form av kunskap lyfts fram som viktigare 

än andra former. Vi menar att det finns en problematik i att upphöja vetenskaplig kunskap och 

därmed förringa och åsidosätta den kunskap som finns utanför vetenskapssamhället. Nedan 

följer en genomgång av relevanta definitioner av och synsätt på kunskap. 

 

Kunskapssyn och forskningsinformation 

Tydén menar att de metoder man använder sig av vid kunskapsöverföring är av relativt 

allmängiltig karaktär. Man behöver, enligt honom, inte utveckla särskilda metoder för 

överföringen, beroende av vilken typ av kunskap det är som ska överföras/ förmedlas, men 

metoden bör dock finjusteras för varje enskilt ämnesområde. 25 

 

                                                 
23 Imsen, G. (1999) sid 76-77 
24 Tydén, T. (1990) sid 13 
25 Tydén, T. (1990) sid 13 
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En central del i Tydéns resonemang är vikten av att vid förmedlingen av vetenskaplig 

kunskap inse att den bara är en av flera sorter av kunskap. Mottagarna av den nya 

vetenskapliga kunskapen är inte ”kunskapslösa” innan denna når dem. Mottagaren är inte en 

individ som i alla situationer/avseenden är i behov av kunskap som kan förmedlas av 

”sändaren”. I andra situationer, när det gäller andra kunskapsområden, kan förhållandet vara 

det omvända. När man tar till sig ny kunskap sker det i en process där tidigare erfarenheter 

och färdigheter blandas och samarbetar.26 Denna insikt att kunskap är så mycket mer än det 

som är vetenskapligt belagt, som egentligen är så självklar, ger en nödvändig ödmjukhet i 

attityden till mottagaren. 27 

 

Kunskap finns på alla nivåer i samhället. Olika typer av kunskap kan urskiljas beroende av 

var den skapas och hur man tillägnar sig den. Tydén delar in kunskap i fyra grupper; 

vardagskunskap, yrkeskunskap, vetenskaplig kunskap och konstnärlig kunskap. Även om 

denna indelning känns ganska simpel och starkt förenklad har den sina poänger.28 

 

Olika definitioner av kunskap 

Den tyske pedagogen Wolfgang Klafki (f. 1927) talar som bildningsteoretiker inte om 

kunskap, utan om bildning. Denna bildning delar han in i tre former; materiell, formell och 

kategoriell. Den materiella bildningen har sin utgångspunkt i tanken att all kunskap 

uppkommer ur möten med kultur och samhällsliv. Exempel på detta är vetenskapliga resultat, 

teoretiska skolämnen, konst och litteratur. Kunskapsstoffet eller kulturstoffet är bildningens 

material. Den formella bildningen kretsar kring individens inneboende förmåga och dess 

utveckling. Kunskapsinnehållet i sig är inte särskilt viktigt eller intressant, det ska endast 

bidra till att utveckla individens tankeförmåga, omdömesförmåga, koncentrationsförmåga och 

viljestyrka. Den kategoriella bildningen är en dialektisk motsättning mellan de två första 

bildningstyperna. Enligt detta synsätt är bildningen en process i två dimensioner som 

                                                 
26 Imsen, G. (1999) sid 141-143 
27 Tydén, T. (1990) sid 14 -15 
28 Tydén, T. (1990) sid 14 -15 
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innehåller både kunskapsstoff, material, och individens sätt att förhålla sig till detta. Den 

materiella och den formella bildningen samspelar här så att man inte kan tillägna sig kunskap 

utan en arbetsmetod för detta, medan denna arbetsmetod inte kan existera utan ett 

kunskapsmaterial. 29  

 

I nyare teorier om kunskap i skolan hänvisar man ofta till Wittgensteins distinktion mellan två 

typer av kunskap; sådan som är formulerad eller möjlig att tala om och sådan som är 

outsägbar, d v s kunskap som inte kan fångas av språket. Filosofen Kjell S Johannessen utgår 

från Wittgenstein, men han talar om tre kunskapstyper; påståendekunskap, färdighetskunskap 

och förtrolighetskunskap. Påståendekunskapen är jämförbar med Wittgensteins formulerade 

kunskap. Johannessens två övriga kunskapstyper kallas ibland tillsammans för tyst kunskap, 

och motsvarar ungefär Wittgensteins outsägbara kunskap. Färdighetskunskapen innefattar 

praktiska kunskaper, färdigheter. Förtrolighetskunskap är sådan kunskap som finns 

underförstådd i en kultur.30 

 

Imsen skiljer i sin tur mellan kunskap som är baserad på akademisk tradition, erfarenheter 

och kulturell inlevelse. Kunskap med grund i akademisk tradition är den kunskap som anses 

vara central i allmänbildande utbildning. Vad denna kunskap består i förändras ständigt 

eftersom den innehåller vetenskaplig kunskap och även en del kunskap om litteratur, konst 

och musik. Imsen ställer sig frågan om det inte är så att det mesta av kunskapen härstammar 

från andra ställen än det vetenskapliga området. En stor del av den kunskap vi tillägnar oss 

skapas i dagliga situationer. Genom våra handlingar skaffar vi oss ständigt ny kunskap, nya 

erfarenheter. Vissa av dessa erfarenheter är ytterst medvetna och formulerade, andra är 

medvetna men inte klart formulerade, och så finns det vissa som är helt omedvetna och 

fungerar som reflexer. Man lär sig också genom att delta i ett socialt sammanhang. Den typen 

av kunskap kallar Imsen för kunskap baserad på kulturell inlevelse. Detta är en 

situationsbunden bildning som inte går att skilja från kulturen, eftersom dessa utgör en enhet. 

Som ett exempel kan man nämna yrkeskunskap. Akademisk kunskap tillägnar men sig enligt 

                                                 
29 Imsen, G. (1999) sid 241-242 
30 Imsen, G. (1999) sid 242 
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någon slags logisk princip. Inlärningen av den situationsbundna kunskapen saknar dock helt 

någon sådan uppbyggnad. Kunskapen skapas i naturliga situationer och blir därmed kulturellt 

och kontextuellt förankrad.31 

 

Vi menar att påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrolighetskunskap egentligen 

innebär samma distinktioner som kunskap baserad på akademisk tradition, erfarenhet och 

kulturell inlevelse. Tydéns indelning av kunskap (vardagskunskap, yrkeskunskap, 

vetenskaplig kunskap och konstnärlig kunskap) ligger på en mer konkret nivå. I varje enskild 

kunskapskategori finns kombinationer av de definitioner som Imsen och Johannessen talar 

om. Man kan t ex se att yrkeskunskap och konstnärlig kunskap innehåller alla de tre mer 

abstrakta kunskapstyperna.  

 

Tydéns pedagogik  

Tydén har i en analys av forskningen kring forskningsinformation kommit fram till följande 

nyckelord för framgångsrik forskningsinformation: insikt, acceptans, kontinuitet och 

delaktighet. För att sammanfatta dessa kan man säga att Tydén menar att man uppnår en 

framgångsrik forskningsinformation genom att ha insikt i mottagarens fält och kunskap och 

förståelse för individens problem och möjligheter. En viktig del av detta är, som vi tidigare 

nämnt, att se vikten av den kunskap som mottagaren redan besitter. Sändaren måste också 

accepteras av mottagaren för att kunskapen ska förankras hos denne. Kontakten mellan 

sändare och mottagare ska präglas av kontinuitet, d v s byggas upp under en längre tid och 

inte avbrytas. Genom att ge mottagaren möjlighet till delaktighet underlättas möjligheterna för 

sändaren att uppnå acceptans och insikt. Detta kan exempelvis ske genom gemensamma 

praktiska forskningsprojekt.32  

 

                                                 
31 Imsen, G. (1999) sid 243 - 255 
32 Tydén, T. (1990) sid 16 - 17 
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Syntespedagogiken 

Tydén har utvecklat en metod för kunskapsöverföring som han kallar för den 

syntespedagogiska modellen. Denna modell bygger på en syntetisk kunskapsprocess där de 

båda medverkande parterna är lika viktiga och involverade. Här ser man likheter med Freires 

ideologi. 33 Tydén liknar sin modell vid en bro med två fasta förankringar. Traditionell 

forskningsinformation menar Tydén, kan mer liknas vid en pir från vilken kunskapen kastas 

över till andra sidan Detta sätt att sprida forskningsresultat är starkt influerat av 

förmedlingspedagogiken. Metoden är mycket enkelriktad och det gör det svårt att veta om 

kunskapen hamnat på rätt ställe och om den är önskad. 

  

En annan dimension av syntespedagogiken är skapandet av ny kunskap. Den nya kunskapen 

uppstår ur den kunskap som finns hos de båda samverkande parterna. Syntespedagogiken 

anger en metod för att uppnå en syntes av den ursprungliga kunskapen hos de båda parterna. 

Modellen kan delas in i tre delar, nämligen behovsanalys, kunskapssökning och 

kunskapsöverföring. Dessa delar är dock  inte åtskilda i processen, utan smälter in i varandra. 

Tydén nämner 10 faktorer som är viktiga för syntespedagogiken. Förutom de fyra faktorer 

som han tidigare utvecklat ur sin analys av kunskapsöverföringsprocessen; insikt, acceptans, 

kontinuitet och delaktighet, menar han att ödmjukhet, flexibilitet, öppenhet, behov- 

motivation, empati och aktivitet är nödvändiga faktorer för att syntespedagogiken ska 

fungera. Modellen ska vara en gemensam dialog som bygger på lyhördhet för varandras 

kunskaper.34 

 

Vem är en bra forskningsinformatör? 

Enligt Tydén någon som: 

- mottagaren har förtroende för. 

- är bekant med mottagarens miljö. 

- talar samma språk som mottagaren. 

                                                 
33 Se ovan ”Pedagogik för de förtryckta”  
34 Tydén, T. (1990) sid 19 - 22 
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- har erfarenhet av universitetsvärlden. 

- är van att läsa forskningsrapporter. 

- kan värdera och ta ställning till forskningsresultat. 

 

Det är svårt att ge lekmannen förståelse, mer än en inblick, i ett ämne som man själv är 

specialist på. En forskare besitter så mycket kunskap inom sitt område att han/hon kan ha 

svårt att uppskatta allmänhetens kunskap på samma område. Forskaren kan lätt såväl 

underskatta som överskatta allmänhetens förkunskaper.35 Tydén ser den perfekte 

forskningsinformatören som en forskarutbildad som lever och arbetar nära mottagaren och 

därför har erfarenhet och kunskap om både mottagarens situation och om den vetenskapliga 

kunskapen som ska överföras till mottagaren. 36 Vi återkommer till denna definition i 

diskussionen. 

 

Sammanfattning 

När man ser på de pedagogiska perspektiv som nämndes i början av den teoretiska 

bakgrunden, i jämförelse med definitionerna av kunskap och bildning, framkommer vissa 

intressanta mönster. De pedagogiska perspektiven verkar i stor utsträckning grunda sig på en 

kunskapssyn. Som ett exempel kan man ta Klafkis definitioner av bildning. Hans materiella 

bildning innehåller till stor del akademisk- eller påståendekunskap och har därmed tydliga 

likheter med det kunskapscentrerade perspektivet. Klafkis definition av den formella 

bildningen, där individens utveckling är det centrala, återfinner man i det individcentrerade 

perspektivet. Den kategoriella bildning som Klafki talar om är en syntes av hans båda tidigare 

bildningsformer. På samma sätt är Deweys teorier, som bygger på ett samspel mellan kultur 

och individ, en kombination av det kunskapscentrerade och det individcentrerade 

perspektivet.  

 

                                                 
35 Larsson, Hans (1910) Kunskapslivet, sid 9 
36 Tydén, T. (1990) sid 22 
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Alla dessa perspektiv och definitioner har vi haft i åtanke när vi behandlat vårt empiriska 

material. Allra tydligast återkommer de i analysdelen där de analyskriterier som används har 

utarbetats med grund i teorierna.  

 

Empirisk undersökning 

För att få en konkret inblick i forskares arbete med forskningsinformation har vi gjort en 

empirisk undersökning där vi frågat aktiva forskare vad de gör för att informera om sin 

forskning. Detta har vi gjort i tre delstudier, tio kortare telefonintervjuer, en enkät och fyra 

djupare samtalsintervjuer. Här följer en redovisning av resultaten av de tre 

delundersökningarna. Efter varje del följer en sammanfattning som tar upp hur de olika 

undersökningarna har utfallit i förhållande till varandra. 

 

Telefonintervjuer 

Vi har under projektet genomfört tio telefonintervjuer med olika forskare runt om i landet, 

som en förberedande undersökning. Denna gav oss en första insikt i hur forskare arbetar med 

forskningsinformation. De är mellan fem och tio minuter långa och tar bl a upp vilka 

målgrupper som forskarna har för sin forskning och hur de arbetar för att nå ut till dem. Tiden 

de intervjuade varit aktiva som forskare variera mellan 6 månader och 35 år. De kommer alla 

från olika forskningsinriktningar.  

 

Av de tio intervjupersonerna har endast tre en ordentligt specificerad målgrupp utanför 

vetenskapssamhället. De övriga riktar sig främst till andra forskarkollegor och till allmänheten 

i stort. Det är främst de forskare med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning som har en 

avgränsad målgrupp för sina forskningsprojekt, men inte alla av dem har det. Av dessa 

personer är det de som arbetar med att ta fram en färdig produkt som har en bestämd 

målgrupp som de arbetar mot, en beställare kan man kalla det. Denna produkt tas fram i 

samarbete med beställaren/målgruppen. Detta samarbete är deras främsta sätt att nå sin 

målgrupp. I övrigt är de vanligaste sätten att nå ut med sina resultat att skriva både 

vetenskapliga skrifter och populärvetenskapliga artiklar eller böcker, att hålla föredrag eller 
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seminarier, konferenser, undervisning och att medverka i massmedia (radio, TV, tidningar). 

De flesta finns presenterade på institutionernas hemsidor, en del mer utförligt än andra. En av 

dem finns inte med och ser heller inget behov av att göra det.  

 

Fyra stycken ser internet som en viktig kanal för att föra ut sina fo rskningsresultat. Av dem är 

det egentligen bara en som utvecklat sin hemsida ordentligt. De andra tre uttrycker en 

ambition att de skulle vilja utveckla och utnyttja den de har mer än vad som sker idag. Ett par 

forskare hävdar att de inte sysslar med ämnen som skulle passa att gestalta på andra sätt än i 

den traditionella textformen, eftersom de inte tror att intresset är tillräckligt stort för att 

motivera det. En av intervjupersonerna skulle vilja gestalta sin forskning på något annat sätt 

än i text, men vet inte hur det skulle kunna göras. Endast en av de intervjuade forskarna har 

anlitat hjälp utanför universitetet för att hjälpa till med förmedlingen. Denne hade fått pengar 

från NFR för att ett företag skulle utveckla projektets hemsida. De övriga har aldrig anlitat 

någon utomstående men de flesta uttrycker, när de tillfrågas om det, ett intresse för att någon 

gång göra det.  

 

Sammanfattning 

Efter vad man kan se i denna rundringning så verkar det inte vara så vanligt förekommande 

med en specifik målgrupp. Det är i varje fall inte särskilt vanligt att man tänkt igenom 

målgruppsfrågan så noga när man sätter igång ett forskningsprojekt. Det är något som 

kommer efteråt. Det är mest på den tekniska sidan som man har en specifik målgrupp eller 

samarbetspartner i sin forskning. I övrigt är kanalerna för forskningsinformation ungefär de vi 

väntat oss att finna, d v s uppsatser/artiklar, seminarier, konferenser o dyl. I undersökningen 

framkom väldigt skilda uppfattningar om internet och hur viktigt internet var för forskarna i 

deras arbete med forskningsinformation. Vissa såg internet som en av de absolut viktigaste 

kanalerna, medan andra var helt ointresserade av det. Efter denna mindre rundringning 

utkristalliserade sig några centrala frågor. Utifrån dem utarbetade vi en enkät som sedan 

skickades ut till ett större antal forskare vid Sveriges universitet.  
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Enkäten 

Vi skickade enkäten (se bilaga nr. 1) till 200 forskare, jämnt fördelade på Sveriges tio 

universitet. Vi fick in 116 svar. Enkäten gick ut via email och innehöll fyra frågor som 

handlade om målgrupp, hur de gör för att nå målgruppen ifråga, om de någon gång arbetat 

med andra gestaltningsformer än enbart text (som uppsats eller artikel eller dylikt) och om de 

någon gång tagit hjälp utifrån för att göra en alternativ gestaltning. Om de inte gjort det 

frågade vi också om de skulle kunna tänka sig att göra det i framtiden. Enkäten var utformad 

för att vara relativt snabb och enkel att besvara för att få in så många svar som möjligt.  

 

En majoritet av de svarande ansåg sig ha både en extern och en intern målgrupp. I vissa fall 

verkade dock den interna målgruppen ses som självskriven och fokuseringen låg på den 

externa. I andra fall, där forskaren ”huvudsakligen sysslat med grundforskning”37 ansåg inte 

denne att det fanns någon utanför forskargruppen som var intresserad. Lite drygt hälften av de 

svarande kunde specificera sin målgrupp medan resten hade en mycket vag uppfattning om 

den. De sistnämnda talar t ex endast, tämligen ospecificerat, om ”kollegor och allmänhet”, 

”alla” eller ”intresserad allmänhet” som sin målgrupp. Vad gäller att nå sina respektive 

målgrupper ansåg de flesta att det inte var något problem. Endast ett fåtal av de svarande 

uttryckte oro över att de kanske inte gjorde tillräckligt för att nå ut till berörda parter och över 

vilka de nådde med de medel som de använde. 

 

Synen på den tredje uppgiften varierade kraftigt i enkätsvaren. Vissa forskare såg på den 

tredje uppgiften som ett nödvändigt ont som måste göras men som de inte ansåg vara deras 

främsta uppgift, som var forskningen. Dessa forskare ägnade sig endast i mån av tid åt att 

sprida sina resultat utanför forskarkretsen och eventuella samarbetspartners. Andra såg den 

tredje uppgiften som den viktigaste av sina arbetsuppgifter. De sysslade med många olika 

projekt för att föra ut sin forskning till så många som möjligt.  

 

                                                 
37 Man ställer ofta grundforskning i kontrast till tillämpad forskning – där den senare är mer inriktad på konkret 

problemlösning. 
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De vanligaste metoderna för att nå sin målgrupp var den vetenskapliga texten 

(avhandlingar/artiklar/rapporter), undervisning i olika former (seminarier/ föreläsningar etc.), 

populärvetenskaplig text och olika former av massmedial uppmärksamhet. En annan vanlig 

form för att sprida sina resultat var att åka på olika konferenser både nationellt och 

internationellt. Endast en liten del av de svarande uppgav att de använde sig av internet för att 

sprida sina resultat, bara 13 av 115.38  

 

En stor majoritet av de svarande på enkäten kunde tänka sig att använda andra former än text i 

sin gestaltning av sina forskningsresultat. 96 av 113 svarade att de kunde tänka sig eller redan 

hade använt andra former än rapport och artikelskrivande. De vanligaste formerna som angavs 

här var: muntlig framställning (seminarie/föreläsning etc.), TV/video, radio, internet och CD-

ROM/multimedia. Här var andelen som kunde tänka sig att använda sig av internet något 

större, 18 av 113, m a o var det några av dem som då inte använde sig av internet som faktiskt 

skulle vilja om de hade möjlighet. En anledning som nämndes till att man inte använde det 

vid detta tillfälle var okunskap. De ansåg sig inte ha förmågan eller tiden till att lägga ut en 

hemsida själva och de hade inte anlitat någon annan att göra det heller.  

 

Andelen svarande som genomfört projekt där man antingen samarbetat eller anlitat någon för 

att gestalta forskningsresultaten på andra sätt än de traditionella var ungefär en tredjedel, 36 

av 110. Av dem som inte genomfört något sådant projekt var det dock nästan hälften som 

uttryckte ett intresse av att göra det. Några exempel på samarbetspartners var 

konstnärer/tecknare, journalister/reportrar och utställare/museer. I övrigt verkade det som om 

de flesta valde att själva eller åtminstone inom forskargruppen själva stå för förmedlingen och 

informationen till en eventuell målgrupp och till samhället i övrigt.  

 

                                                 
38 Alla deltagare i enkätundersökningen besvarade inte alla frågor. Därför stämmer ibland inte antalet svarande 

på enskilda frågor med det totala antalet svarande på hela enkäten. 
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Sammanfattning 

I enkätundersökningen bekräftades vad vi redan i telefonintervjuerna tyckte oss kunna 

upptäcka. Målgruppstänkande var inte så vanligt bland forskare. Det handlade om ungefär 

hälften som hade en specifik målgrupp utöver sina kollegor. Även de vanligaste metoderna 

för att nå ut med sina forskningsresultat överensstämde mellan enkät och telefonintervjuer. 

Sedan kom det även upp en hel del andra former av förmedlingar och gestaltningar som 

enskilda forskare hade sysslat med bland enkätsvaren. Det kunde vara allt mellan att 

producera en poster om sin forskning, till att låta en symfoniorkester gestalta hur celler ändrar 

färg. I enkätundersökningen, precis som i telefonintervjuerna, framgick det att Internet-

användningen inte var särskilt stor. De skäl som nämndes var att forskarna inte själva hade 

kunskapen om hur man gör för att tillverka en hemsida och att de inte hade tid eller pengar till 

att antingen lära sig eller anlita någon annan som kunde göra det åt dem. För en del forskare 

var dock internet en självklar del av arbetet, och som en sa: ”Det som inte finns på nätet, finns 

inte”.  

 

Vi har valt att sammanfatta detta material i tre kategorier. Detta i enlighet med den metod vi 

valt, Grounded Theory. Kategorierna ger inte enbart en övergripande bild av materialet, utan 

hjälper oss även till en djupare förståelse av det. Det ska betonas att dessa är starkt 

generaliserande och givetvis inte innefattar alla.  

 

# Den etablerade  forskaren som ser forskningen som sin huvudsakliga uppgift, skriver 

rapporter, vetenskapliga artiklar i diverse ansedda nationella och internationella tidskrifter, 

skriver ibland någon populär-vetenskaplig artikel för ’allmänheten’. Åker då och då på 

konferenser och träffar likasinnade. I övrigt förlitar sig denne på att massmedierna söker upp 

honom/henne för intervjuer o dyl., då han/hon är tämligen välkänd i journalistkretsar. 

 

# Den introverte forskaren som sysslar med grundforskning inom specialområden där inte 

några andra än kollegorna är kapabla att förstå eller är så intresserade av vad man fått fram. 

Ser rapporten eller boken som den i stort sett enda formen av möjlig gestaltning. Skriver 
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vetenskapliga böcker och rapporter som i stort sett endast kollegor läser. Anser inte att ämnet 

de sysslar med passar för att göra några alternativa gestaltningar. 

 

# Den utåtriktade  forskaren som ger sig in i det ena samarbetsprojektet efter det andra för att 

på olika sätt gestalta sitt forskningsområde. Här kan det vara fråga om allt från teater och 

symfoniorkestrar till att använda sig av den allra senaste högteknologin man kan hitta, t ex 

Virtual Reality. Internet är en självklar kanal för denne forskartyp. 

  

För att få en fördjupad bild av hur en forskare arbetar med forskningsinformation valde vi att 

tala med några forskare. De är allihop professorer med många års erfarenhe t av 

forskningsarbete på universitet. Till vår hjälp inför dessa intervjuer hade vi resultaten från 

telefonintervjuerna och enkätundersökningen.  

 

Samtalsintervjuer 

Vi har genomfört fyra djupare samtalsintervjuer. De blev ungefär 40-45 min långa. De har 

utgått från en s k mind-map, inte från ett fastställt frågeformulär. Samtalet i dessa intervjuer 

har till stor del rört sig kring målgrupper och om metoder för att nå ut till dem. Det har även 

handlat om hur de intervjuade gör för att gestalta sin forskning, om de gör det, och om de tagit 

hjälp utifrån för att göra det någon gång. Vi frågade också forskarna om de har några visioner 

om hur de skulle vilja göra om de hade resurser till det, om fördelar och nackdelar med olika 

gestaltningsformer och om ekonomiska frågor. 

 

Alf Linderman 

är universitetslektor i religionssociologi och forskar inom området media religion och kultur. 

Forskningen handlar om hur de moderna massmedierna påverkar och förändrar kulturen i 

allmänhet och de grundläggande livsfrågorna och religionen i synnerhet. Han sysslar även 

med datorkommunikation och identitetsskapande på nätet.  

 

Den akademiska diskursen ser Linderman som en viktig målgrupp för sin forskning, men inte 

den enda. Det finns flera grupper utanför som han kan rikta sig till. Journalister och 
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informatörer av olika slag är en målgrupp, kyrkor och andra religiösa samfund är en annan. 

Likaså ser han beslutsfattare inom medieorganisationer som en viktig grupp att göra 

uppmärksam på de grundläggande livsfrågorna. Han har inte lagt ner så mycket tid på att 

specificera sina målgrupper, mest beroende på att han under många år haft en naturlig kontakt 

med dessa grupper.  

 

…men med de övriga målgrupperna har jag egentligen sen många år en upparbetad 

kontaktyta och då ger det ena det andra och så vidare… så att det är bara när jag s a s 

upplever att det finns en lucka som jag då specifikt tänker på en målgrupp och ser vad 

man kan göra  för att nå den.  

 

Då det tidigare inte fanns någon naturlig mötesplats för forskare inom Lindermans område 

och journalister så startade man vid Uppsala Universitet en kurs för journalister där de fick 

bearbeta livsfrågor och dylikt utifrån sina egna perspektiv och arbetsområden. Med de övriga 

målgrupperna har han redan sen tidigare en naturlig kontakt. Han känner många av dem och 

har arbetat med dem många gånger tidigare. Genom dessa kontakter får han sedan uppdrag att 

komma och hålla föredrag, workshops, seminarier, diskussioner och dylikt på både nationella 

och internationella konferenser. Genom dessa konferenser lär han känna ännu fler, och 

deltagarna får lära känna honom och var han finns. Därefter kontaktar ofta journalister honom 

för allehanda uppdrag. Dessa kontakter är något som Linderman försöker prioritera eftersom 

han menar att poängen med hans forskning är att den ska betyda något för dem som behöver 

den kunskapen. 

 

Den arbetsmetod som Linderman tycker fungerar bäst för honom att få ut sin forskning är att 

ha kontakt med vissa nyckelpersoner. Dessa nyckelpersoner för sedan med sig diskussionerna 

vidare ut till fler som i sin tur har andra kontakter. På detta sätt kan Lindermans 

forskningsresultat spridas från ett hundratal nyckelpersoner till tusentals andra människor som 

läser deras artiklar eller ser deras TV-inslag. Räknat i tid så är det kontakterna med folk som 

själva har något sammanhang att förmedla informationen vidare i, som är de viktigaste och 

effektivaste. Sen ställer han också gärna upp då journalister från olika håll ringer upp för att få 

bakgrundsmaterial till artiklar som de skriver. Det har också hänt att Linderman själv har tagit 
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kontakt med en tidning för att i samarbete med dem samla in information och sedan publicera 

det i syfte att få ut mer empiriskt välgrundad information i förhållande till den övriga 

mediadebatten. Linderman skriver även en del populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter för 

att föra ut sin forskning. Det händer också att Linderman deltar i fortbildningar av lärare för 

att belysa olika kulturella och samhällsliga skillnader mot när lärarna själva växte upp för tio  

till trettio år sedan.  

 

Linderman har en mycket öppen syn på sin kommunikation med media. Han står för vad han 

säger till journalisten om vad forskningen säger och sen får journalisten vinkla det som han 

eller hon själv tycker passar bäst och Linderman lägger sig inte i det. Han menar att det är 

journalisten som vet bäst hur han eller hon ska formulera sig för att passa i det sammanhang 

där han eller hon publiceras. Det är journalisten själv som bäst känner sin publik och vet hur 

man på bästa sätt ska kommunicera med den. Linderman ser ingen nytta i att hålla på och 

kontrollera om han blivit rätt tolkad och att journalisten verkligen förstått vad han sagt. Det är 

en slags funktionell arbetsfördelning, menar han. Möjligheten att bli missförstådd och 

misstolkad ser han inte som ett problem. Han menar att om han skulle framhärda i att få sitt 

material återgivet på ett sätt som tillfredställer hans eget behov av korrekthet, så skulle det 

knappast fungera för den publiken som den journalisten skriver för. Därför har Linderman 

medvetet valt att lita på att journalisten gör sitt bästa för att kommunicera de grundläggande 

aspekterna av Lindermans forskning på ett begripligt sätt till sin publik. Om det någon gång 

ändå blir fel, så bryr Linderman sig inte om att bråka om det. 

 

Nackdelen med den här arbetsmetoden, som Linderman ser det, är att det tar väldigt mycket 

tid. Men i övrigt har han svårt att jämföra de olika kanalerna i något slags värderingssyfte. De 

kompletterar varandra på ett bra sätt och han skulle inte vilja att något av dem inte fanns där. 

De fyller alla sina funktioner på ett bra sätt.  

 

[Linderman om sin doktorsavhandling]…den typen av saker ser inte jag som 

meningsfulla att försöka kommunicera till den här tredje parten, till dem utanför den 

akademiska världen, deras liv blir varken bättre eller sämre av att de skulle ha större 

förståelse av vad som betingar de mentala processerna…  
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[…] 

…det [resultatet] översätter jag då till en viss nivå och sen översätter den som sköter 

gestaltningen nästa steg, Den översättningen blir då i sin tur anpassad till den grupp till 

vilken det riktar sig.  

 

Alf Linderman är en forskare med en stor kontaktyta utåt där han kan sprida sina 

forskningsresultat till en bred publik. Han har under många år arbetat upp ett kontaktnät och 

en arbetsmetod som gör att hans forskning kommer till användning ute i samhället i stor 

utsträckning. Det är en metod som fungerar fullt tillfredsställande för Linderman. Han har 

också en relativt unik och fri syn på sin relation till journalisters arbete. Han har inte något 

större behov av att anlita hjälp för att gestalta sin forskning på några alternativa sätt för att 

förmedla den till en bredare publik. Han får all den hjälp han behöver av de journalister som 

skriver eller gör inslag av den typen som berör hans forskningsområde. Linderman hör 

närmast till de etablerade forskarna, enligt vår uppfattning. Han är mer utåtriktad än 

genomsnittet i denna kategori, men passar ändå bäst in i denna grupp.  

 

Ulf Pettersson  

är professor i medicinsk genetik vid Uppsala Universitet. Han forskar inom molekylär 

genetik. Det handlar bl a om DNA och om att förstå sambandet mellan mutationer och 

uppkomsten av sjukdomar. 

 

Petterssons främsta drivkraft som forskare är nyfikenheten. Han menar att det först och främst 

handlar om att personligen förstå hur världen fungerar. I ett större perspektiv är målgruppen 

för hans och hans kollegors forskning hela mänskligheten. Målet med den är att människor 

ska få det bättre, att förhindra sjukdomars uppkomst och att kunna behandla befintliga 

sjukdomar. Så målgrupperna för forskningen blir väldigt stora och inte så specifika. En viktig 

grupp är dock de personer som beslutar om forskningsanslag. Dessa måste man bevisa för att 

man gör något bra så att man kan får pengar att fortsätta sin forskning. 
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Pettersson jämför forskaryrket med elitidrottarens. Det finns stora likheter menar Pettersson. 

Det handlar om att vara bäst på sin egen specialitet, att komma först med resultat, att komma 

med nya kreativa lösningar som ingen annan tänkt på tidigare. En duktig forskare får 

bekräftelse på sina framgångar dels genom kollegors och massmedias intresse och genom att 

få fortsatta eller ökade forskningsanslag. Men detta kan idag knappast en ensam forskare 

åstadkomma, enligt Pettersson. Det krävs ett helt arbetslag för att komma framåt i 

forskningen.  

 

…forskaren som något slags Uppfinnar-Jocke finns inte längre, kan man säga, med några 

få undantag. Nu kan ingen sitta på sitt kontor och göra stordåd själv… det är möjligt, men 

det är väldigt ovanligt. Utan det handlar om ett lagarbete… och forskaren är lagledare 

eller nyckelspelare i laget. Det handlar ju då om att helt enkelt skaffa sig ett vinnande lag, 

genom att hitta talangfulla unga människor som man får plocka in i sin forskargrupp som 

kan hjä lpa till att skapa en kreativ miljö. 

 

När det gäller kontakten med massmedia upplever inte Pettersson att han har några större 

problem. Han har blivit känd i mediekretsar som en person som tar sig tid att besvara frågor 

och ställa upp för intervjuer och i debatter. Därför blir han också ofta kontaktad av 

journalister. Pettersson ser detta som en av sina främsta plikter som professor, att ställa upp 

och synas utåt och representera sitt ämnesområde och sin institution. Det är också något som 

han anser att många professorer försummar. Det är alldeles för tyst i debatten från forskarhåll, 

anser han.  

 

det skulle behövas mycket större deltagande från forskarsidan i samhällsdebatten, det är 

oerhört vinklat, så få som skriver spontant. Skriver man idag så är det oftast på 

beställning av någon och anledningen till att det inte skrivs så mycket, att forskarna inte 

engagerar sig, jag tror att det är två saker… det ena är att det tar väldigt lång tid. Det 

andra problemet som jag tror existerar, det är att man är inte van att ta stryk och därför 

inte vill ge sig in i debatten. Jag tror att det är en väldigt viktig sak, man är inte van att 

debattera… och är inte van vid att bli uthängd i pressen.  
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I nio fall av tio är det massmedia som kontaktar Pettersson för att få material till artiklar o dyl. 

Det har hänt någon enstaka gång att Pettersson själv har kontaktat någon tidning för att pusha 

för något. Det har då oftast handlat om någon föreläsningsserie eller om någon annan speciell 

händelse. Men detta sköts annars av universitetet, som skickar ut pressreleaser när det händer 

något.  

 

Det traditionella medlet för att föra fram sina forskningsresultat är att presentera dem på en 

konferens. Där finns andra forskare och kollegor inom samma ämnesområde som kan bedöma 

kvaliteten på den forskning som man gjort. Det blir en form av kvalitetskontroll och 

betygssättning efter väldigt strikta regler. Genom detta förfaringssätt uppstår en hierarki i 

forskarsamhället. De som bedöms vara bäst får hålla de långa anförandena och de som är lite 

mindre framstående får nöja sig med att göra en poster. Inom det egna universitetet håller man 

då och då seminarier för att informera kollegorna om vad som händer. Detta i kombination 

med universitetets pressreleaser är de vanligast förekommande presentationsformerna. Men i 

övrigt finns det, enligt Pettersson, inget systematiskt kunskapsöverföringsmedium. Pettersson 

kan se en brist i att det inte görs mer för att föra ut forskningsresultaten till en bredare publik. 

Han drar här en parallell till amerikanska universitet och deras pressavdelningar. Dessa 

arbetar med att sprida till allmänheten vad som händer på universitetet. Pettersson tror att det 

kanske har att göra med att amerikanska universitet till stor del är beroende av donationer för 

att kunna bedriva sin verksamhet. Därför måste de också synas mer för att dra till sig dessa 

pengar. Svenska universitet är oftare statsfinansierade. Därav kommer kanske det något 

svalare intresset från svenska universitet att göra reklam för sig utåt. När ett universitet i 

Sverige skickar ut pressreleaser och dylikt så är det väl främst i syfte att tala om att just det 

universitetet är bäst inom just det eller det området, menar Pettersson.  

 

…jag tror att man skulle kunna göra mycket mera. Problemet är att intresset i 

forskarsamhället är ganska litet. Allmänheten är inte så hemskt intresserad om det inte är 

något väldigt spektakulärt. Det är ju det som är lite grann av problemet här, medierna är 

ju bara intresserade av att ta upp de delarna som man kan sälja som en mera nervkittlande 

sak. Eller det måste vara någonting kring det, och det är ju ett av våra problem, att 

medierna vill alltid ge det sin knorr… därför tror jag många uppfattar att det blir lite 
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vanhedrande att när man säger nånting och sen så skrivs det här ner av journalisten och 

sen presenteras det på ett lite annat sätt än vad man egentligen vill. Journalister har alltid 

bråttom och jag förstår inte varför…  

 

Han upplever att det är ett ganska stort problem för forskare i allmänhet, när journalister ska 

skriva om deras forskning. Risken att bli misstolkad och missförstådd är alldeles för stor. Han 

tror att det är en av de stora anledningarna till att många forskare drar sig för att delta i 

debatten i media. Pettersson uttrycker önskemål om att journalisterna skulle lugna ner sin 

arbetstakt. Då finns det mer tid för forskaren att kunna korrigera de misstag som kan ha 

begåtts, innan artikeln går i tryck. Pettersson berättar om ett skräckexempel när han en gång 

blev intervjuad av en journalist. När denne skrivit artikeln skickade han den via email till 

Pettersson som satte sig och gick igenom den. Det fanns många ställen där journalisten 

missförstått eller begått rena fel. Dessa rättade Pettersson till och skickade sedan tillbaka 

texten till journalisten. Denne meddelade då att artikeln redan gått i tryck. Eftersom han inte 

hört något från Pettersson direkt så hade han utgått ifrån att det hela var bra.  

 

Det produceras otroligt mycket papper i det här landet, det skrivs rapporter om saker och 

ting. Jag tror inte så mycket på det där. Jag tror att man ska upplysa om det som… jag 

menar inom mitt område så finns det ju en viktig komponent som är en typ av forskning 

som är samhällsintressant av en speciell anledning och det är att den är delvis 

kontroversiell och hotfull. Och då tycker jag att man har en speciell anledning att 

upplysa… och då får man lägga ner mycket möda på att göra det. 

 

Pettersson talar om att han inte upplever att det finns ett så stort intresse från allmänheten som 

man kanske kan tro för att få reda på vad som händer i forskningsvärlden. Han talar också om 

att det är skillnad mellan olika ämnesområden hur pass viktigt det egentligen är att informera 

allmänheten om allt som händer. När man, som Pettersson, arbetar med ett så 

samhällsintressant ämne  som medicin eller dylikt så är det viktigt att redovisa sina resultat till 

allmänheten. Men om man sysslar med ett lite mer neutralt ämne tycker han inte att det 

nödvändigtvis är lika viktigt att förmedla sina resultat till allmänheten. Det kommer ändå inte 

att vara så många som intresserar sig för det. De som verkligen behöver få veta får i allmänhet 
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reda på det ändå. Är det något som är riktigt bra så syns det även utan en påkostad 

presentation, menar Pettersson. 

 

Det som forskarvärlden, alltså mina kollegor, tycker är världens mest spännande grejer, 

det kan vara någon liten detalj som för oss är en milstolpe, men när det omsätts i något 

allmänt, även om det representeras väl så ter det sig som ganska futtigt eftersom 

allmänheten befinner sig inte på den detaljnivån som forskningen.  

 

När det gäller för och nackdelar med olika sätt att presentera forskning, menar Pettersson att 

det är helt olika saker att tala med sina kollegor och att förklara för en intresserad allmänhet 

vad han sysslar med. När han talar med sina kollegor kan han utgå ifrån att de har vissa 

förkunskaper och att de är på ungefär samma nivå som han själv. När man ska presentera 

forskning för allmänheten måste man gå tillväga på ett helt annat sätt.  

 

Sen den tredje nivån är att försöka sprida information till en intresserad allmänhet som 

saknar specialistkunskap. Det är väldigt annorlunda sätt. Det senare handlar väldigt 

mycket om metaforer. Att kunna förklara de koncept som, att informera i metaforform 

och jag tror att det är en konst att kunna göra det. Det är en konst som väldigt få 

behärskar. Om man talar om för och nackdelar, det man kan säga då är ju att det är svårt 

att tala inför allmänheten och göra det både intressant och någorlunda korrekt. Det får ju 

inte vara osakligt.  

 

Det farliga med att försöka förklara sin forskning med hjälp av metaforer är att man riskerar 

att förenkla informationen för mycket. Är man genetiker till exempel så är det lätt att man 

betonar vikten av genetiken alldeles för mycket. När man befinner sig nära ett ämne som man 

är fascinerad av är det lätt att ge en bild av att det har större betydelse än vad det egentligen 

kanske har. Ett annat problem som Pettersson upplever är att man lätt tappar perspektivet på 

sin forskning. Kommunicerar man mycket med kollegor inom samma ämnesområde får man 

lätt intrycket av att hela världen kretsar kring just det lilla problem man för närvarande håller 

på med. Han menar att detta är vanligt bland t ex doktorander. Det kanske dock är nödvändigt 

för att kunna ägna sig åt ett forskningsproblem på heltid i flera år, att få tro att det man håller 
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på med är ett viktigt steg i mänsklighetens historia, säger han. Något som man måste lära sig 

som forskare är att kunna se sin verksamhet i ett större perspektiv. Vad är egentligen det mest 

spännande och var kommer ens egen lilla del in i detta?  

 

Jag ser att det är där [alternativ gestaltning] det kan hända någonting i framtiden. 

Professionalisera framställningen. Där tror jag kanske att man kan få lite idéer från folk 

som är duktiga på… kreativa mediepersoner. Där kan man ju se att det har hänt väldigt 

mycket på den populärvetenskapliga sidan. Det är så stor skillnad mellan en vanlig 

framställning och en professionell framställning. Så det, tror jag, kommer säkert. Det 

växer ju snabbt upp inom universitetsvärlden. Jag tror att det kommer ganska snabbt att få 

genomslag också i forskningen. Att väldigt mycket går via hemsidor. Man måste ha en 

väldigt bra hemsida för att räknas.  

 

Pettersson säger att allt för många universitetslärare är för dåliga på att utnyttja de nya medel 

som står till buds i sin undervisning. Man fastnar lätt i att hålla samma föreläsning år ut och år 

in på precis samma sätt som man alltid gjort. I själva verket kanske en videofilm är mycket 

effektivare, utnyttjad på rätt sätt. Pettersson framhåller dock vikten av att det måste vara hög 

klass på framställningen om det ska vara någon mening med den. Det måste till professionella 

medieframställare för att göra det på rätt sätt. Som exempel nämner Pettersson Internets 

kraftiga framväxt på senare tid. Han ser hemsidan som ett mycket viktigt medium för att 

presentera sina forskningsresultat, men den måste vara bra och detaljerad om den ska göra 

någon nytta. 

 

Ett av de stora problemen som Pettersson ser det, är att det inte finns några pengar i 

universitetets budget för att kunna anlita någon för att göra t ex en hemsida. Det är alldeles för 

dyrt om man ska kunna få ett bra resultat. Det kan på sin höjd finnas en IT-samordnare på 

fakulteten eller institutionen, men den professione lle medieopersonen finns inte. Och eftersom 

det inte kommer in några nya pengar till universitetet så ser Pettersson inte heller någon 

ljusning för detta problem. Universitetet går på knäna idag, säger han.  
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Det handlar om vem som gör vilka saker bäst. Man har inte, tycker jag, som akademisk 

lärare tillgång till en infrastruktur där man står och använder sin tid på något som andra 

skulle kunna göra mycket bättre. För att spara så stryper man ju ner allt sådant där till 

minimum… Bara det administrativa arbetet för att framför allt rapportera av till 

universitetet tar så mycket tid att tyvärr det här som är så viktigt är det som aldrig får 

någon plats i budgeten.  

 

Medieanvändningen i undervisningen på universitetet är inte så stor som den skulle kunna 

vara. Pettersson menar att läkarutbildningen, där han själv arbetar, lämpar sig väl för att 

använda sig av media (video/multimedia). Anledningen till att det inte används är både 

ekonomisk och tidsmässig. Man har inte tid och kunskap för att göra det själv och man har 

inte pengar till att anlita någon annan som kan göra det. Han skyller också till viss del på att 

den generation lärare som för närvarande arbetar där är lite för tröga med att gå över till nya 

metoder, att släppa overhead-bladen och diabilderna. Han tror dock att utvecklingen kommer 

gå mot en större användning av de nya medierna. 

 

Min bedömning är att utbildningen kommer vara tvungen att ändra sig. Det finns så 

många bättre sätt att undervisa än vad vi tillhandahåller idag.  

 

Pettersson är en forskare som helt klart kan kallas etablerad. Han har sedan många år tillbaka 

blivit känd i mediekretsar som en man som ställer upp på intervjuer och besvarar de frågor 

som ställs. Han är också en erkänt skicklig forskare inom ett ämne som på senare tid 

debatterats mycket i media. Pettersson efterlyser en funktion inom universitetet som forskaren 

kan vända sig till för att få hjälp med forskningsinformationen utåt, t ex med att göra en 

hemsida. Han hävdar också, utifrån sin egen erfarenhet, att allmänheten inte är så intresserade 

av vetenskapliga resultat som många vill göra gällande. Pettersson menar vidare att 

medieanvändningen inom universiteten kommer växa med tiden. De gamla diabilderna 

försvinner och ger plats åt t ex PowerPoint-presentationer och videofilmer.  
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Jan Anward  

är professor vid institutionen för språk och kultur vid Linköpings Universitet. Han har sysslat 

med många olika saker inom språkvetenskap, bl a med klassrumsforskning och skolforskning. 

Han har även arbetat en hel del med att studera hur samtal går till, hur man interagerar med 

varandra i samtal, hur man turas om vid ordet osv. 

 

När det gäller målgruppstänkande menar Anward att det många gånger kan vara svårt att 

tänka sig en specifik målgrupp i förväg när man startar ett forskningsprojekt. Det är sådant 

som är lättare efter hand, när man ser vart man hamnat. Det viktiga menar Anward är att 

kunna tänka sig att det man får fram kan vara till nytta för vissa grupper av människor. Som 

forskare ägnar man sig också åt olika typer av forskning. Ibland måste man arbeta med 

grundforskning och det är oftast på en sådan nivå att inte så väldigt många människor har 

möjlighet att förstå den. Därför är det ju heller ingen större idé med att försöka sprida dessa 

resultat till den breda allmänheten. Det är bättre att koncentrera sig på att sprida de 

forskningsprojekt som är mer direktrelaterade till olika grupper av människor och som de har 

mer nytta av att få del av. Vissa projekt är mer direkt kopplade till en viss målgrupp och då är 

det mycket viktigt att ge tillbaka, att förmedla resultaten tillbaka till dem man studerat, säger 

Anward. 

 

Alltså vem forskar man för… det är väldigt svårt, därför att jag håller på med 

språkvetenskap och då kan man syssla med ganska många saker. Vissa artiklar som jag 

har skriv it är jag ganska säker på att det finns kanske fem personer i världen som har läst 

eller, det kanske är fler som har läst dem men kanske fem personer i världen som förstår 

dem. Sen har jag också skrivit mer populära saker. Språk är ju de allra flesta människor 

intresserade av. Då kan man också gå ut mycket bredare och vidare med de sakerna, och 

då måste man ju skärpa sig så folk förstår vad man säger. 

 

Anward har använt sig av de vanliga metoderna för att informera om sin forskning. Han har 

deltagit i konferenser, hållit föredrag, deltagit i seminarier och studiedagar och dylikt. Utöver 

detta så skriver han också populärvetenskapliga artiklar och en del kåserier i olika tidningar,   

t ex ”finanstidningen” och ”forskning och framsteg”. Han har även deltagit i radioprogram 
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och i ett par TV-program från utbildningsradion. Anward tycker att han genom dessa olika 

kanaler lyckas, att på ett tillfredsställande sätt, nå ut med sina forskningsresultat. Det är ju 

naturligtvis inte alltid som det lyckas, men överlag så fungerar det. Han har även en hemsida 

som en av hans doktorander hjälpt honom med att göra. Den innehåller information om 

pågående forskningsprojekt, tidigare projekt, en del av hans kåserier etc. Han skulle dock vilja 

utnyttja denna resurs mer än vad han gör idag. Han skulle vilja lägga ut ljudfiler och 

videoklipp som kan exemplifiera vad han håller på med. Det enda hindret för detta är 

egentligen hans egen brist på tid och kunskap om hemsidestillverkning. 

 

Det är ganska vanligt att folk kontaktar honom och frågar om saker. Det är inte enbart 

journalister av olika slag utan också ofta privatpersoner som undrar över något. Det ser 

Anward som positivt. 

 

Anward är en av de forskare som har en mängd idéer om hur han skulle vilja göra för att nå ut 

med sina forskningsresultat. Han tycker också att det är viktigt att göra det. Men problemet är 

ju som alltid; pengar och tid. Det finns just inga extra pengar för forskningsinformation. Man 

kan söka en del medel, men det är inte på långa vägar tillräckligt. Det blir mycket upp till var 

och ens intresse hur mycket ansträngning man lägger ner på informationen och kontakten med 

samhället. Anward påpekar också att det fortfarande inte räknas som en lika tung merit att ha 

sysslat mycket med forskningsinformation som övriga akademiska och vetenskapliga meriter. 

Allt detta skapar en ekvation som inte går ihop. Universitetsläraren/forskaren får allt fler 

studenter att undervisa, han/hon ska forska och informera allmänheten om forskningen. Det 

ska göras utan att man får mer pengar att göra det med eller mer tid för det. 

 

…alltså problemet vi har, som universitetslärare har jag ju en sån här, tredje uppgiften 

som det heter som verkligen är den tredje uppgiften, därför att det finns ingen tid och det 

finns inga pengar…  

[…]  

…så där tycker jag det vore väldigt bra om det fanns nån typ av medel som skulle  vara 

lite bättre tillgängliga för folk på universiteten  för att man skulle kunna göra såna här 

saker…  
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Anward menar att man måste se till sammanhang och målgrupp när man väljer i vilket format 

man ska förmedla sitt budskap. Ibland har det sina fördelar att använda sig av bokformat, 

ibland passar internet bättre och ibland kanske en vanlig diskussion öga mot öga. Det gäller 

också att kunna ta tillvara alla fördelar som finns med det medium man väljer. Fördelen med 

internet eller multimedia över huvud taget framför en bok är ju att man kan få med ljud och 

bild på ett helt annat sätt. Men det finns också många fördelar med boken vad gäller tydlighet, 

djup och kronologi. Det gäller att kunna kombinera dessa på ett bra sätt. Man måste tänka till 

ordentligt när man bestämmer hur mycket man ska styra en läsare av en webbsida vad gäller 

kronologi och navigeringsmöjligheter. Det är viktigt att se till sammanhang och innehåll när 

man bestämmer sig för vilket medium man bör använda sig av för att bäst nå fram till dem 

som kan ha intresse av att få del av informationen. Man måste då också överväga hur lång tid 

man har på sig att presentera materialet och hur mycket information som kan rymmas inom 

den ramen. 

 

Man vet att när folk, om de inte har fuskat, så vet man att när man kommer till kapitel tio 

så har de läst de här andra nio kapitlen, man kan ju förutsätta det… och det är väl lite det 

också att man har illustrationer och så där så vill man ju gärna att de ska vara någonstans 

där folk har gjort någonting innan… 

[…] 

… man måste vara på det klara med vad man vill säga förnånting innan man gör det… jag 

menar vilken tid man har på sig och hur mycket man rimligtvis kan säga på den tiden.  

 

Anward tänker mycket på det pedagogiska med att presentera information på olika sätt. Han 

överväger inför varje tillfälle vilket som kan vara det bästa sättet att presentera just det 

material som då är aktuellt. Han menar att på en föreläsning så är det inte alltid bättre att ha en 

massa overhead-material eller PowerPoint-presentationer. Många gånger överväger fördelarna 

att helt enkelt skriva på tavlan i realtid, då det handlar om språkliga analyser och dylikt. Man 

kan många gånger lockas att gå fram för fort för att eleverna ska hänga med om man har allt 

förskrivet på overhead eller i en PowerPoint-presentation.  
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Anward är en forskare som ser sin roll som informatör som en mycket viktig del av sitt arbete. 

Tyvärr begränsas han i sitt informationsarbete av brist på tid och pengar. Trots detta vill vi 

kalla honom för en utåtriktad forskare. Han har en mängd intressanta idéer om vad han skulle 

vilja göra om han bara hade möjlighet. Han är inte främmande för att använda sig av ny 

teknik som t ex en multimedial presentation på en föreläsning istället för overhead-apparaten.  

 

Gunnar Aronsson  

är professor i tillämpad matematik och sysslar för närvarande med polymerteknik, alltså 

formsprutning av plast. Han arbetar med att utveckla en metod för att beräkna hur formarna 

måste se ut för ett lyckat och hållbart resultat. Till sin hjälp har han haft ett antal 

forskarstuderande och ex-jobbare som bl a varit med och utvecklat ett 

datasimuleringsprogram som visualiserar dessa komplicerade geometriska förlopp på ett 

lättförståeligt sätt.  

 

Aronsson menar att det är svårt för honom som matematiker att kunna ha direkt kontakt eller 

samarbete med plastindustrin. Det behövs ett mellanled som har ett ben i varje läger så att 

säga. Som matematiker har inte Aronsson den kunskap om industri och teknik som behövs för 

att på ett konkret sätt kunna hjälpa industrin med dess problem och industrin har sällan 

tillräcklig kunskap om hans ämnesområde för att kunna tillgodogöra sig resultaten på ett 

meningsfullt sätt. Istället samarbetar han med civilingenjörer på Chalmers i Göteborg som 

kan hjälpa till med experiment och kommunikation med industrin. Han har också nyligen 

inlett ett samarbete med ett företag som undervisar i polymerteknik i Göteborg. 

 

Det är ett stort steg från forskning ut till industrin… steget är nästan för stort för att tas 

direkt, man behöver  en plattform halvvägs, eller flera plattformar. Man behöver hjälp av 

andra som står närmare industrin. Jag är inte civilingenjör, jag är inte direkt tekniker, jag 

är matematiker.  

[…] 

Det är svårt att ha direkt samarbete med industrin, industrins folk är nog duktiga men de 

är inte så intresserade av utveckling av metoder, de har alltid bråttom och de vill ha hjälp 
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med sina grejer, men jag kan ju inte hjälpa dem på det sättet. Jag är ingen konsult åt 

plastindustrin, det kan jag inte vara. Så om jag kommer till industrin och visar 

visualiseringar på datorn så tycker de nog att det är fint men sen frågar de om sina 

problem och sina tekniska problem och då kan jag som regel inte hjälpa dem… 

 

Ett annat sätt för Aronsson att kunna förmedla sina rön till plastindustrin är via 

branschforskningsinstitut. Där finns det folk som står med ena benet i den akademiska världen 

och med det andra i industrivärlden. Det är ett diskussionsforum där forskare och praktiker 

kan mötas och diskutera. Det underlättar arbetet både för forskare och för industrin genom en 

stor tidsbesparing. Det är inte nödvändigt att själv åka runt till industrierna respektive 

universiteten för att få information och inblick i varandras arbetsfält. Genom branschinstitutet 

kan man få den informationen ändå och antagligen snabbare och effektivare.  

 

Aronssons målgrupp får i huvudsak anses vara plastindustrin, det är de som skulle kunna 

använda sig av hans metoder i praktiken. Men när han talar om målgrupper rent allmänt för 

matematiker, ser han det främst som kollegor som är intresserade av samma område som han 

själv. Dessa når han genom att skriva uppsatser och få dem publicerade i olika publikationer 

och tidskrifter, nationella och internationella, som är specialiserade på matematik. De 

vanligaste är på en mycket hög nivå och riktar sig endast till forskare. Han har även skrivit en 

del något mer populärvetenskapliga artiklar och publicerat dem i andra mer populärt inriktade 

skrifter. Det beror en del på ämnet som han för tillfället skriver om vilken tidskrift han väljer 

att skicka till för publicering. De olika tidskrifterna har olika inriktning och givetvis olika 

högt anseende. Vissa uppsatser som han skriver ser han också till att få publicerade i 

institutionens egen skriftserie. Målgruppen för den här typen av uppsatser och artiklar blir då 

de som är intresserade och läser dessa tidskrifter. Det kan ju röra sig både om forskare och 

andra intresserade utanför forskarsamhället, men Aronsson har inte preciserat målgruppen 

närmare än så. En annan målgrupp, som han ser det, är de människor som sitter i kommittéer 

och beslutar om forskningsanslag och de som tillsätter nya tjänster inom universiteten. För 

dem måste man visa vad man sysslar med och det gör man genom att visa upp sina 

publikationer. 

 



Linköpings Universitet, Campus Norrköping  02-06-25 

Kultur, samhälle, mediegestaltning 

Elin Almqvist, Emma Winquist  43 

 

 

 

…så att det är ju en väldigt smal målgrupp man har va, de internationella matematikerna 

som är intresserade av samma område och så är det då de här forskningsfördelarna inom 

landet, forskningsbedömarna, de som sitter i kommittéer och bedömer… så det når ju inte 

ut till någon stor allmänhet… det gör det inte… 

 

Aronsson har också utöver arbetet med sina datasimuleringar gjort några videofilmer som 

visar olika plastinsprutningsförlopp. Dem har han gjort själv med hjälp av en apparat som 

omvandlar datagrafik till videoformat. Detta är ett arbete som han gjort vid sidan av sitt 

forskningsarbete på grund av eget intresse. Han har inte haft hjälp utifrån med detta. Det är 

dock något som han skulle vilja ha, för att kunna höja kvalitén på filmerna och även sätta ljud 

och text till dem. Det tar för mycket tid för att han själv ska kunna göra det, även om han hade 

haft tillgång till all nödvändig utrustning. Han har funderat på att ta kontakt med en professor 

i Norrköping som arbetar med vetenskaplig visualisering och kanske därigenom få en 

forskarstuderande eller ex-jobbare som kan hjälpa honom. Men det har ännu inte blivit av. 

 

…jag tycker ju det är roligt det här att göra visualiseringar, det är roligt att göra 

videofilm, det är roligt att göra det här… det går att förklara, folk ser att… hur det 

fungerar, det är inte så tokigt… 

 

Aronsson anmärker här också att han är ganska ensam på sin institution om att arbeta med 

visuell gestaltning av sin forskning. Att han gör det beror helt på eget intresse. Hans 

datasimuleringsprogram har en praktisk användning eftersom han med hjälp av det kan 

experimentera med sin matematiska uträkningsmetod, men som han säger, det är ganska roligt 

att sitta och leka med det också.  

 

Även Aronsson vill vi kalla utåtriktad. Han hör också till de forskare som har mycket idéer 

om hur hans forskningsresultat skulle kunna förmedlas vidare men som inte riktigt har de 

resurser till hands som han skulle behöva för att förverkliga dem. Han har nyligen fått beviljat 

fortsatt forskningsanslag i ytterligare två år för att fortsätta arbeta med sin metodutveckling 

och sitt simuleringsprogram.  
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Sammanfattning 

Det vi fått fram i dessa djupare intervjuer stämmer rätt väl in på vad som framkommit i 

telefonintervjuer och enkätsvar. Här har vi dock fått en något mer detaljerad bild av hur några 

forskare arbetar med forskningsinformation och hur de ser på sin roll som informatörer. De 

talar alla om svårigheten med att ha en specifik målgrupp för sina forskningsprojekt från 

början. Det är något som oftast kommer efteråt, när man kan se var man hamnat och vad man 

kommit fram till. De skiljer sig något i sin uppfattning om hur intresserade folk är av att få 

reda på vad de sysslar med. Där Pettersson inte anser att allmänheten är så intresserad, anser 

Anward att de flesta är intresserade. Om detta har något med deras ämnesområden att göra 

eller om det beror på sättet som de presenterar sina resultat på, har vi inte gått in på. Man kan 

se att de två som har mest kontakt utåt via massmedia är Linderman och Pettersson medan 

Anward och Aronsson mest arbetar själva eller tillsammans med t ex doktorander eller ex-

jobbare med olika presentationer av sin forskning. Det är också de båda sistnämnda som är de 

som använder sig mest av alternativa gestaltningsformer, utöver konferenser och olika 

textgestaltningar. De fyra forskarna passar in ganska bra i kategorierna som vi presenterat 

tidigare. De stämmer givetvis inte helt, eftersom kategorierna är så starkt generaliserade. Vi 

kan i de djupare intervjuerna knappast se någon avgörande skillnad mellan ämnesområdena, 

eftersom materialet är för litet för det. Det handlar nog snarare om skillnader i personlighet 

vad gäller att gå ut och informera om sin forskning.  

 

De vanligaste arbetsmetoderna för forskningsinformation som vi fått fram har vi delat in i 

kategorier. Dessa är: vetenskaplig text (uppsatser/artiklar), populärvetenskaplig text, 

seminarier/föreläsningar, konferenser, samarbetsprojekt, massmedia, internet, TV/video och 

CD-ROM/multimedia. I enkätundersökningen framkom det givetvis en mängd andra former 

också, men dessa är de tio vanligaste. Vi återkommer till dessa i analysdelen av uppsatsen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det i forskarnas vardag förekommer en mängd olika 

kanaler där de kan föra ut sina forskningsresultat. Många är allmänna, som finns tillgängliga 

för alla, andra är mer sällan förekommande och beroende av särskilda förutsättningar i form 

av t ex speciell utrustning eller speciella kontakter eller kunskaper. I vilken omfattning de 

resurser som finns utnyttjas är upp till varje enskild forskares eget intresse och engagemang.  
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Analys 

Utvärdering av befintliga förmedlingsmetoder 

I analysen har vi valt att utgå från de tio vanligaste arbetsmetoderna vi fick fram i den 

empiriska undersökningen (se ovan). Utifrån de tidigare nämnda pedagogiska perspektiven 

och kunskapsdefinitionerna har vi utarbetat ett antal analyskriterier. Dessa använder vi för att 

utvärdera arbetsmetoderna. De fem kriterierna är:  

- Dialog, vilken grad av dialog innebär metoden, vilka samarbetsmöjligheter respektive 

nödvändigheter för den med sig. 

- Kunskapssyn, vilken kunskapssyn bygger metoden på. 

- Spridningsgrad, hur brett sprids informationen med denna metod. 

- Målgruppsanpassning, hur mycket går det att anpassa informationen efter målgruppen. 

- Kontroll, hur stor kontroll har forskaren över det presenterade materialet. 

 

I undersökningen har vi utgått från vad forskarna själva uppger att de använder för metoder 

för sin information. Det kan dock förekomma att forskarna finns representerade på t ex 

internet via databaser som de kanske inte alltid själva är medvetna om. Detta har vi inte tagit 

någon extra hänsyn till i analysen emedan det är forskarnas egna uppgifter vi är intresserade 

av.  

Uppsats/artikel/vetenskaplig text 

Text på papper blir obönhörligen enkelriktad och ger inga möjligheter till dialog eller 

interaktion mellan författaren och läsaren. För mottagaren av kunskapen finns det ingen 

möjlighet till att påverka innehållet, utan detta är förutbestämt. På detta sätt finns det likheter 

mellan den vetenskapliga texten och det kunskapscentrerade perspektivet. Det handlar om 

förmedling av ett förutbestämt kunskapsinnehåll, utan möjlighet till interaktion eller påverkan 

för mottagaren, som här endast blir en mottagare.  

 

Den kunskap som förmedlas i den vetenskapliga texten är relativt renodlat av akademisk typ, 

det som Imsen kallar kunskap baserad på akademisk tradition och Johannessen 
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påståendekunskap. Den är utvald för sin relevans inom det vetenskapliga området. Den 

vetenskapliga  texten kan i stor utsträckning anpassas för mottagaren, eftersom läsarna av 

vetenskapliga texter tillhör en relativt liten grupp med liknande förutsättningar. Å andra sidan 

är inte spridningen för den här typen av texter särskilt stor. Vetenskaplig text är skriven för de 

insatta på området och därför blir det svårt för en utomstående att ta del av den. Som 

Linderman säger så kanske det inte är meningsfullt att försöka kommunicera vissa saker till 

de som befinner sig utanför den akademiska världen. De som tar del av den här typen av 

forskningsinformation blir därför i stor utsträckning andra forskare och specialister inom 

ämnet. Det är också i princip dessa grupper som har tillgänglighet till texten, som kanske 

finns inom universitetet eller publiceras i en smal, väl ansedd tidskrift. Den vetenskapliga 

texten är lätt att kontrollera för forskaren, eftersom han/hon själv är upphovsman till  texten 

och den inte redigeras i någon större utsträckning. Det som når läsaren är i högsta grad det 

budskap och den kunskap som forskaren själv avsett. 

 

Populärvetenskaplig text 

Liksom den vetenskapliga texten är den populärvetenskapliga enkelriktad och saknar 

dialogmöjligheter. Tillvägagångssättet för kunskapsöverföringen är präglat av 

förmedlingspedagogiken i lika hög grad som när det gäller vetenskapligt skrivande. 

Fortfarande bygger metoden för kunskapsöverföringen på den akademiska kunskapen, men 

den är mer nedtonad och ger annan typ av kunskap och erfarenheter plats.  

 

Den populärvetenskapliga texten är riktad till en bredare grupp människor som inte innehar 

specialistkunskaper inom området, vilket den vetenskapliga texten förutsätter. Den 

populärvetenskapliga texten når fler än den vetenskapliga. Inom forskarvärlden finns en slags 

rangordning av tidskrifterna inom olika ämnesområden. Det ligger en hel del prestige i att 

välja rätt tidskrift för sin artikel. Enligt Gunnar Aronsson avgör ämnet som han för tillfället 

behandlar vilken tidskrift som är lämpligast. När det populärvetenskapliga skrivandet sker i 

tidskrifter med specialinriktning, når texten följaktligen också människor med ett redan 

etablerat intresse för området. Det finns mängder med olika facktidskrifter för olika 

forsknings och arbetsområden där artiklar av både vetenskaplig och populärvetenskaplig art 
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publiceras. Dessa tidningar är förmodligen ett väldigt bra sätt att nå ut till en specifik 

yrkesgrupp med material som kan vara till nytta för dem i deras arbete. Dessa tidningar läses 

dock antagligen mestadels av verksamma inom  området och inte av så många utomstående. 

En intressant aspekt när det gäller att nå nya grupper är populärvetenskapligt skrivande i 

skrifter med en bredare publik. En bredare publik innebär en större chans för forskaren att 

väcka intresse för sin forskning hos fler människor. Eftersom en bred publik innebär 

representanter från vitt skilda samhällsgrupper, blir det dock svårare att målgruppsanpassa 

texten.  

 

Populärvetenskaplig text redigeras oftast av någon annan än forskaren själv innan den 

publiceras. Detta betyder att den passerar ytterligare ett tolkningsfilter innan den når läsaren. 

Forskarens kontroll över texten och det innehåll som når läsaren minskar således, i jämförelse 

med den vetenskapliga texten.  

 

Seminarier/föreläsningar 

Seminarier och föreläsningar ger stora möjligheter till interaktion, särskilt seminarieformen 

som bygger på dialog mellan deltagarna. I seminariet är alla deltagare likvärdiga, som i 

Freires ideologi. Metoden har även likheter med Tydéns syntespedagogik där tanken är att 

skapa ny kunskap i ett syntetiskt möte mellan sedan tidigare befintliga kunskaper. På samma 

sätt skapas ny kunskap under ett seminarium genom att deltagarna delar med sig av sina unika  

kunskaper. 

 

En föreläsning kan pendla mellan att vara en ren förmedling av akademisk kunskap, till en 

dialogisk interaktion mellan föreläsare och åhörare i Freires anda, där kunskapen skapas i en 

process under föreläsningstiden. Graden av interaktion beror till stor del på föreläsarens sätt 

att föreläsa och hans/hennes personlighet, samt givetvis på åhörarna och deras engagemang. 

 

Seminarier och föreläsningar kan vara effektiva sätt att föra vidare kunskap om forskning,  

men då måste deltagarna vara de rätta. Med rätt åhörare har forskaren inte föreläst endast för 

de närvarande i rummet, utan kunskapen kommer att vidarebefordras till andra. Detta talar Alf 
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Linderman om. Han menar att det mest effektiva är att ha goda kontakter med ett antal 

nyckelpersoner som sedan för vidare diskussionerna kring hans forskning till en större och 

bredare publik. 

 

Eftersom varje föreläsning eller seminarium i sig har ett begränsat antal deltagare, och 

forskaren i förväg har kännedom om vilka dessa kommer att vara, kan han/hon anpassa 

innehållet efter detta. Att låta målgruppen forma kunskapen som presenteras är ganska enkelt 

att genomföra när det gäller metoder som innebär ett personligt möte, i jämförelse med andra 

arbetsmetoder. Forskaren har också hela tiden kontroll över den kunskap som han/hon 

förmedlar och kan korrigera eventuella missförstånd eller feltolkningar. 

 

Konferenser 

För konferenser gäller i princip samma sak som för seminarier och föreläsningar. Eftersom 

konferenser är mer slutna från allmänheten blir det dock ännu viktigare att den kunskap som 

förmedlas och skapas under konferensen förs vidare av deltagarna. Annars riskerar man att 

kunskapen stannar inom en liten grupp av forskare och specialister på området.  

 

En konferens borde vara en utmärkt plats för både förmedling och skapande av ny kunskap. 

Här träffas människor som alla är bildade inom ett visst område och som vill dela med sig av 

sin kunskap och ta del av andras. Under en konferens behöver inte forskaren känna sig 

tvungen att sänka nivån på den kunskap han/hon förmedlar, eftersom de andra deltagarna 

befinner sig på samma höga nivå inom ämnet. Målgruppsanpassningen blir vid sådana 

tillfällen enkel för forskaren. Även kontrollen över kunskapsinnehållet som förmedlas 

förenklas när deltagarna har liknande förkunskaper, som på en konferens. Risken för 

missförstånd och feltolkningar minskar. 

 

Under en konferens där deltagarna endast består av forskare inom universitetet och andra 

specialister blir den kunskap som behandlas till störst del av akademisk karaktär. Vid de 

konferenser där även praktiker deltar borde den akademiska kunskapen blandas upp av 

kunskap som bygger på exempelvis yrkeserfarenheter. 
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Samarbetsprojekt  

Ibland samarbetar forskare direkt med praktiker ute i samhället. Det kan då handla om att ta 

fram en produkt eller en lösning på ett problem. Denna samverkan brukar vara under en 

längre tidsperiod och innebära ett nära samarbete. Arbetssättet kräver en dialogisk metod. När 

forskare och praktiker samarbetar i sådana projekt möts deras kunskaper och erfarenheter och 

ny kunskap skapas, som i Tydéns syntespedagogik. Genom att delta i samarbetsprojekt ger 

forskaren en tydlig verklighetsförankring till sin forskning. Han/hon kan visa för omvärlden 

hur forskningen kan användas och appliceras på det verkliga livet, vilket ger forskaren 

trovärdighet. Samarbetsprojekt är ett bra sätt att synliggöra forskningen i samhället. Ett annat 

exempel på samarbete nämner Alf Linderman. Han arbetar ibland tillsammans med en tidning 

och samlar in material till en publikation. Detta för att skapa mer och föra ut en mer empiriskt 

välgrundad information i den övriga mediedebatten. Denna typ av samarbete ger i slutändan 

samma resultat för forskaren som de tidigare nämnda. 

 

I samarbetsprojekt finns det ofta en mycket tydlig målgrupp för forskningen och forskaren 

jobbar även i nära samarbete med denna målgrupp. Hur många människor som nås av den 

kunskap som skapas i samarbetet varierar givetvis från gång till gång. Ibland är kanske 

samarbetet av en sådan art att endast den grupp som forskare arbetar ihop med tar del av 

resultaten av kunskapsutbytet. I and ra fall kan samarbetet resultera i något som många 

människor får nytta och glädje av.  

 

I ett samarbetsprojekt kan forskaren lätt behålla kontrollen över den kunskap som överförs till 

samarbetspartnern. Genom att samarbetet oftast sker under en längre tidsperiod och innebär 

kontinuerliga kontakter och djupare förståelse för varandras kunskaper, minskar risken för att 

parterna missförstår varandra.  
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Massmedia 

Med massmedia avser vi här kontakten mellan media och forskare som bygger på att 

exempelvis journalister tar kontakt med forskaren för att få hjälp med fakta för en artikel. Det 

är alltså en journalist som tagit initiativet till kontakten, inte forskaren själv. Det kan här 

handla om både tidningar, radio och TV. 

 

En tidningsartikel är i allmänhet en enkelriktad information. Det finns en avsändare som 

förmedlar informationen till en läsare. Läsaren själv har ingen större möjlighet att påverka 

innehållet. Här kan man dra paralleller med det kunskapscentrerade perspektivet. Möjligheten 

till dialog och interaktion är inte särskilt stora. Det samma gäller för inslag i nyhetsprogram 

på radio eller TV, eller inslag i olika vetenskapliga magasin. I gengäld är spridningsgraden för 

massmedia mycket stor. De flesta människor ser något nyhetsprogram i TV, läser tidningen 

eller lyssnar på radio under dagarna. Detta gör i sin tur att det kan vara svårt att anpassa 

informationen efter en speciell målgrupp, eftersom mottagargruppen är så stor. Detta medför 

ofta att informationen hålls på en generell och allmän nivå. Den kunskap som presenteras från 

forskaren är av akademisk formell karaktär men lämnar mer plats för vardags- och 

yrkeskunskap än vad en utpräglat vetenskaplig artikel gör. 

 

I kontakten mellan journalist och forskare krävs ett ömsesidigt förtroende och förståelse för 

varandra. Båda behöver vara införstådda med den andres förutsättningar och behov. Det finns 

olika förhållningssätt till detta. Två sätt att arbeta kan representeras av Ulf Pettersson och Alf 

Linderman. Pettersson står för det vanligaste förhållningssättet gentemot media. Han har 

mycket kontakt med media och ställer gärna upp på intervjuer, men han tycker att risken att 

bli feltolkad eller missförstådd är alldeles för stor. Pettersson tycker att journalister överlag 

har alldeles för bråttom och att de oftast bara är intresserade av det mer sensationsinriktade. 

Alf Linderman däremot har en inställning till medierna som är ganska ovanlig bland forskare. 

Han menar att journalisten är den som vet bäst hur man når fram till läsarna. Linderman förser 

journalisten med fakta och ger sedan honom/henne fria händer med materialet.  
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Mellan forskare och journalist finns det vanligen en dialogisk kontakt. Det skiftar 

förmodligen från gång till gång hur stor kontroll forskaren har över den slutgiltiga 

informationen, men det är trots allt en journalist som skriver texten och som publicerar den. 

Detta lämnar endast ett begränsat inflytande till forskaren.  

 

Internet 

Internetmediet är i sig en form av kanal som inbjuder till interaktivitet och dialog med en 

läsare. Det finns tekniska lösningar för att ha diskussioner, att ge läsaren själv möjlighet att 

välja ut den intressantaste informationen och att använda sig av både text, ljud och film i 

kombination. Här talar vi först och främst om hemsidor som produceras för enstaka forskare 

eller för forskningsprojekt. Databaser och diskussionsgrupper ingår inte i analysen, eftersom 

de inte är producerade av eller för någon enskild forskare eller forskargrupp. 

 

Idag är många forskningsinformationssidor enkelriktade. De innehåller en hel del information, 

men interaktionsmöjligheterna med forskaren är begränsade. Ofta har man helt enkelt lagt ut 

forskningsrapporter och uppsatser i befintligt skick på nätet. Dessa kan man läsa och skriva 

ut, men de är egentligen endast en digital version av pappersmediet. De riktas till andra 

forskare och vetenskapligt skolade personer och bygger på en vetenskaplig, formell bildning. 

Det finns dock informationssidor som riktar sig till en mer allmän målgrupp. Det är 

fortfarande akademisk kunskap som förmedlas men den anpassas mer för att passa in med den 

kunskap som mottagaren redan besitter. 

 

När det gäller att tillverka en hemsida för information behöver de flesta forskare hjälp av 

någon. Det är endast ett fåtal som själva har kunskapen och tiden för att lägga ut en hemsida. 

Detta är en avgörande anledning till att så få forskare har ordentligt utvecklade hemsidor där 

de informerar om sin verksamhet. I de fall där forskaren har engagerat sig i hemsidan har 

han/hon stor kontroll över innehållet. Forskaren bestämmer själv vad som ska finnas med och 

hur det ska presenteras, utöver den rent grafiska layouten. Det är forskaren själv som bidrar 

med materialet. En eventuell mottagare kan oftast endast välja hur mycket av det han/hon ska 

ta del av och många gånger i vilken ordning. Detta kan man hänföra till det 
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kunskapscentrerade perspektivet, då informationsmaterialet är givet och inte kan påverkas i 

någon väsentlig grad av mottagaren, förutom omfattningen av det denne tar del av. Men ett 

visst mått av aktivitet krävs ändå av mottagaren. Denne måste själv leta upp informationen 

bland en mängd andra sidor på nätet. Det krävs mer aktivitet från mottagaren för att söka rätt 

på informationen på internet, än t ex då man bläddrar i en bok. Man måste inte enbart finna 

sidan, man ska även navigera runt inom den för att välja ut den information man är intresserad 

av. Här kan man se en koppling till Deweys aktivitetspedagogik. 

 

Internet är ett medium som är tillgängligt för väldigt många människor, men inte alla. Alla 

människor har inte tillgång till en dator med uppkoppling mot internet och det finns många 

som inte heller vet hur man använder dylik utrustning. Den här kanalen är i stort sett helt 

stängd för dem. Tillgängligheten på nätet gör också att man inte vet vem som verkligen 

kommer läsa informationen. Det kan därför vara svårt att anpassa informationen till en 

bestämd målgrupp.  

 

TV/video 

När vi talar om TV/video menar vi i första hand om program där forskaren själv tagit 

initiativet till produktionen. Det behöver inte vara forskaren själv som sköter själva 

producerandet, men han/hon har en aktiv roll i det material som presenteras. Här kan det 

handla om instruktionsfilmer inom olika områden, det kan handla om informationsvideor eller 

om populärvetenskapliga skildringar och dokumentärer. 

 

För det mesta i detta medium handlar det om en enkelriktad information från en sändare till en 

mottagare. I en populärvetenskaplig skildring av ett forskningsområde ligger informationen 

på en relativt allmän nivå och målgruppen är inte specificerad. Det är material som forskaren 

anser vara viktigt och intressant och därför informerar mottagaren om. Här handlar det om 

kunskapscentrerad pedagogik. Samma sak gäller för informationsvideor och för 

dokumentärer.  
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När det gäller ett TV-inslag har forskaren själv sällan någon möjlighet att producera ett 

sådant. Det måste vara en professionell producent bakom. Det bygger alltså på ett samarbete 

mellan forskare och praktiker. Det kräver en dialog mellan dem. Dialogen utåt mot 

mottagaren är dock inte lika självklar. Mottagaren har inte så stor möjlighet att påverka 

materialet förutom att välja om man vill ta del av den eller inte. Han/hon kan inte själv välja i 

vilken ordning informationen ska komma och omfattningen av den. Forskaren själv har 

kontrollen över informationen. Det är framförallt fråga om en akademisk kunskap som 

presenteras men då det oftast handlar om populärvetenskapliga program ges det även 

utrymme för exempelvis kunskap baserad på erfarenheter. 

 

När det handlar om ett TV-program är spridningsmöjligheterna stora. Alla som har en TV-

apparat och tillgång till kanalen ifråga kan se det. Handlar det om informationsvideor så är 

spridningen mindre, den blir mer koncentrerad på målgruppen ifråga.  

 

Radio 

Med radio menas här främst produktioner av populärvetenskaplig natur, t ex vetenskapsradion 

där forskare kan involveras i produktionen av program. Till dessa produktioner kan initiativet 

både ha kommit från forskarhåll och från radiohåll. Det finns stora likheter mellan 

radiomediet och t ex TV/videomediet. 

 

Målgruppsanpassning kan vara svårt när man talar om radio. Ett radioprogram kan i stort sett 

vem som helst lyssna på. Därigenom blir det svårt för sändaren att avgöra hur han ska lägga 

upp informationen på bästa sätt för att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig den. 

Spridningsgraden är dock stor. 

 

För att åstadkomma en radioproduktion behöver forskaren, liksom inom TV/video, oftast 

samarbeta med någon kunnig person på området. Det behövs även här en dialog mellan 

forskare och producent. Möjligheten till dialog med mottagaren är inte särskilt stor. Det finns 

oftast inte något tillfälle till interaktion från lyssnarens sida. Det blir ett enkelriktat budskap 
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som sänds ut från forskaren till alla som eventuellt lyssnar. Vi hamnar här i det 

kunskapscentrerade perspektivet.  

 

När det gäller kontroll över innehållet i en radioproduktion finns det skillnader beroende på 

vilken form av program det rör sig om. Är det ett inslag i vetenskapsradion finns det en 

utomstående producent som bestämmer över upplägget på inslaget, förhoppningsvis i samråd 

med forskaren. Är det forskaren själv som tagit initiativet till produktionen bestämmer han 

också själv över innehållet i större utsträckning.  

 

Som ett praktiskt exempel på hur en sådan här produktion kan fungera kan vi nämna det 

radioprogram som Jan Anward deltagit i. Han medverkade som panelmedlem och hade 

därmed inte någon större kontroll över informationen som presenterades i programmet. Där 

ingick han i sin egenskap av språkforskare tillsammans med några andra deltagare från andra 

yrkesområden. Det blev alltså en blandning av akademisk kunskap och erfarenhetsgrundad 

kunskap och yrkeskunskap som presenterades i detta program. 

 

CD-ROM/multimedia 

En CD-ROM eller annan multimedieproduktion är oftast menad att användas av en eller 

kanske två personer åt gången. En multimedieproduktion rymmer stora möjligheter till 

interaktion och aktivt deltagande av mottagaren. Det går att utforma informationen på ett 

sådant sätt att användaren aktivt måste söka upp den och ta till sig den för att kunna gå vidare 

till nästa del. Det är upp till producenten att avgöra hur mycket valfrihet och interaktivitet som 

ska finnas tillgänglig för användaren. Det finns alla möjligheter från ett linjärt upplägg till ett 

fullständigt icke-linjärt dylikt, där användaren fritt kan hoppa mellan de olika delarna. 

 

Det går att anpassa en CD-ROM /multimedieproduktion till en bestämd målgrupp, då man 

relativt lätt kan styra vem som kommer ta del av produktionen. Den är ofta tillverkad med en 

uttalad målgrupp i åtanke, som gjorts upp innan produktionen satt igång. Informationen kan 

anpassas till om det är andra vetenskapsmän på en konferens eller mässa som ska se den eller 

om det är en populärvetenskaplig framställning avsedd att säljas, eller en produktion tänkt att 
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ingå i en utställning på ett museum. Beroende på vilken nivå informationen presenteras på 

och till vilken målgrupp man riktar sig till kan spridningsgraden skilja sig markant. För en 

produktion av forskare för forskare, blir spridningen begränsad till denna grupp av människor, 

som kan tillgodogöra sig informationen. För en mer populärvetenskaplig produktion blir 

marknadsunderlaget betydligt större. Här beror det givetvis också på vilken 

distributionsapparat forskaren har tillgång till för att sprida produktionen. 

 

För att göra en multimedieproduktion krävs kunskap och utrustning, saker som inte alltid 

finns tillgängligt för forskaren. Det krävs alltså att forskaren samarbetar med någon annan 

som utför själva produktionsarbetet. Det krävs också en dialog mellan forskare och tekniker. I 

en sådan här produktion har forskaren dock en god kontroll över materialet, eftersom han/hon 

är den som står för bakgrundskunskaperna i ämnet. Vad gäller förhållandet mellan forskaren 

och mottagaren av informationen är dialogen inte lika självklar. Den är ofta nära nog 

obefintlig. I en multimedieprodukt finns starka inslag av förmedlingspedagogiken. Forskaren 

förmedlar information till en mottagare. Men det finns även möjlighet att göra 

informationsinhämtningen aktiv, om det t ex utformas som ett spel där mottagaren måste ta 

del av viss information och bearbeta den innan han/hon kan komma vidare. Då kan man se 

paralleller till Deweys aktivitetspedagogik 39. Mottagaren måste vara aktiv för att kunna 

tillgodogöra sig informationen och utvecklas genom den. Vi kan här dra paralleller till Klafkis 

kategoriella bildning, alltså kunskap som uppstått ur förhållandet mellan informationen och 

individens tolkning av densamma. I övrigt är det för det mesta fråga om akademisk kunskap 

som förmedlas från forskarna till olika grupper av människor.  

 

Sammanfattning 

Om man ser på de ovanstående arbetsmetoderna utifrån de faktorer som Tydén bygger sin 

syntespedagogik på, kan man konstatera att de arbetsmetoder som kommer närmast att 

uppfylla Tydéns krav på bra forskningsinformation är samarbetsprojekt, seminarier (om de 

sker på rätt sätt) samt konferenser. Men även om dessa sätt att arbeta är de bästa metoderna 

enligt Tydéns kriterier, så är de inte alltid möjliga att genomföra. Forskare har inte alltid 
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möjlighet att arbeta på detta sätt och det kanske inte alltid är den bästa metoden för tillfället i 

fråga. Man måste kunna sprida sin forskning på andra sätt, sätt som låter forskarens kunskap 

stå i centrum. Detta utesluter inte ett dialogiskt förhållningssätt. Dialogen är fortfarande ett av 

de, som vi anser, viktigaste kriterierna i Tydéns syntespedagogik. Vi menar dock att dialogen 

kan vara en del av forskningsinformationen utan att denna är uppbyggd som ett 

samarbetsprojekt, vilket Tydéns teorier är bundna till. Med utgångspunkt i de arbetsmetoder 

som vi tagit upp i analysen finns det goda möjligheter att bedriva bra forskningsinformation. 

Problemet ligger i hur de utnyttjas, eller snarare inte utnyttjas.  

 

Brister i förmedlingsmetoderna 

Vad är det då som saknas i de ovan nämnda arbetsmetoderna? I en jämförelse med de 

analyskriterier som vi använt oss av kan man se vissa konkreta brister i arbetssätten. En mer 

uttalad interaktion och dialog mellan forskare och mottagaren av forskningsinformationen 

skulle underlätta för båda parter. Dialogen finns visserligen i de arbetsmetoder som innebär 

personliga möten, men den kanske skulle införas i de övriga formerna också. Internet ger 

exempelvis ypperliga möjligheter för detta. Med en arbetsmetod där dialogen med mottagaren 

är en central del minskar riskerna för det som alla forskare verkar vara rädda för, nämligen att 

feltolkas och missförstås.  

 

Ett annat kriterium som Tydén tar upp och som vi anser vara av stor vikt är aktivitet. Det kan 

jämföras med det som vi i analysen kallat interaktion. Även Deweys aktivitetspedagogik tar 

upp detta som något centralt. Deweys tes ”Learning by doing” sammanfattar, kort och 

koncist, det hela på ett bra sätt. Genom att göra mottagaren till aktiv och delaktig i 

överföringen av kunskapen menar vi att man kan vinna mycket. I de nya medierna finns det 

alla möjligheter att genomföra detta. Särskilt tänker vi då på internet och 

multimedieproduktioner. 

 

                                                                                                                                                        
39 Se ovan ” Samspel mellan kultur och individ”  
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En annan brist som vi  upptäckt under studiens gång är avsaknaden av målgruppstänkande. I 

telefonintervjuerna var det bara tre av de tio tillfrågade som kunde ange en målgrupp utöver 

kollegor och ”allmänheten”. Även i enkätundersökningen var det många, ungefär hälften av 

de svarande, som inte hade en specificerad målgrupp för sin forskning. Av våra 

undersökningar framgår dock att de flesta universitetsforskare anser sig nå ut med sina 

resultat i tillräcklig omfattning. Man kan då undra hur de som inte har en målgrupp, och 

därmed alltså inte vet vilka de vill nå med sin forskningsinformation, kan veta att de når dem 

som de ska nå. Forskaren borde fundera mer på vem som forskningsinformationen verkligen 

ska rikta sig till, ha ett mer utpräglat målgruppstänkande. Utan en klar målgrupp för 

forskningsinformationen är det omöjligt att anpassa denna. Ett första led i arbetet att 

skräddarsy forskningsinformation för dem som behöver den och är intresserad av den är att ta 

reda på vilka de är. Jan Anward menar att han tycker att det kan vara svårt att se en klar 

målgrupp innan man startar upp ett nytt forskningsprojekt, men att detta klarnar efterhand. Vi 

hävdar att man trots allt ska försöka att hitta sin målgrupp redan i början av ett projekt. 

Kanske kan man använda sig av det som Tydén kallar behovsanalys, ta reda på vem som har 

nytta av kunskapen och sedan fundera ut hur man på bästa sätt kan nå denne/dessa.  

 

När det gäller forskningsinformation är det även, som Tydén menar, viktigt med kontinuitet. 

Kontinuiteten skapar förtroende och gör att missförstånd och feltolkningar kan undvikas. I 

intervjun med Alf Linderman framgick att hans metod att sprida sin kunskap var att använda 

sig av ett antal nyckelpersoner som han upparbetat en bra kontakt med. Dessa nyckelpersoner 

för vidare hans forskning och diskussionen kring den fortsätter, även när inte Linderman själv 

är närvarande. Vi menar att forskare skulle tjäna på att, liksom Linderman, etablera mer 

varaktiga kontakter när det gäller forskningsinformation. Forskarna kanske inte behöver testa 

alla tillgängliga medier (även om detta naturligtvis är ett roligt sätt att arbeta), utan istället 

mer kontinuerligt och återkommande använda sig av kanaler där det finns ett utarbetat 

kontaktnät som man vet fungerar. Detta utesluter förstås inte att man som forskare använder 

sig av medier och ny teknik. Linderman har valt att huvudsakligen använda sig av metoder 

som innebär ett personligt möte för sin kunskapsöverföring och detta fungerar för honom, 

men kanske inte för alla.  
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Diskussion 

”Jag skriver begripligt”  

Det finns troligtvis lika många uppfattningar om vad den tredje uppgiften innebär, som det 

finns forskare. Självklart är det är olika hur motiverade forskare är att finna nya vägar ut för 

sina forskningsresultat. Vissa forskar kanske mest för att tillfredsställa sin egen inneboende 

nyfikenhet och är inte så angelägna att ta tid ifrån forskningsarbetet för att förklara 

forskningen och sprida den till andra. Sen finns det andra, som är utåtriktade av naturen och 

gärna vill sprida sina kunskaper till så många som möjligt, eller som helt enkelt är 

intresserade av det praktiska arbetet att gestalta information på andra sätt än i den traditionella 

artikeln eller uppsatsen. Detta är exempel på två ytterligheter och det finns massor av 

variationer emellan dessa. I våra tre forskarkategorier skiljer sig motivationen tydligt. I den 

första, och största, kategorin har vi forskaren som skriver en del populärvetenskapligt och 

som ställer upp på intervjuer, men som anser att forskningen är den viktigaste uppgiften. I den 

andra har vi forskarna som inte kan se bortom de traditionella informationskanalerna och som 

inte heller lägger ner så mycket möda på att försöka göra några nyskapande gestaltningar av 

sin forskning. I den tredje däremot har vi de informationsinriktade forskarna som verkligen 

tycker det är viktigt att informera så många som möjligt och försöker finna nya sätt att göra 

det på. Denna tredje kategori är tyvärr ganska liten. 

 

Som vi tidigare nämnt har den tredje uppgiften kommit som ett tillägg till forskarens övriga 

uppgifter. Utökningen i arbetsuppgifter medförde dock inte någon större budget för forskaren 

att arbeta med och tiden som forskningsinformationen tar i anspråk gör att många forskare 

uppfattar det som om denna nya uppgift inkräktar på det ”egentliga forskningsarbetet”. 

Utifrån det material som vi samlat in under studiens gång kan man ana att en majoritet av 

forskarna sysslar med forskningsinformation mest för att de är skyldiga att göra det. Det är en 

liten grupp av forskare som betraktar forskningsinformationen som något spännande och 

något som de också kan använda som en del i sin forskning. Detta kan vara en anledning till 

att forskningsinformationen i så många fall är bristfällig eller fantasilös. Om man som 
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forskare inte har någon motivation till att arbeta med informations- och spridningsbiten och 

endast ser den som något nödvändigt ont, så blir det givetvis svårt att göra något bra av den.  

 

På en direkt fråga om de anser sig nå ut med sin forskning, och därmed lösa sin uppgift som 

informatörer, svarar de flesta forskare ja. Några få lättar sitt dåliga samvete och medger att de 

egentligen skulle kunna göra mer, men det tar ju tid och tid är det ont om. Det är intressant att 

sätta dessa svar i jämförelse med de arbetsmetoder som samma personer sedan uppger sig 

använda för att sprida sin forskning. Är deltagande i konferenser och seminarier, någon gång 

en populärvetenskaplig artikel samt att man svarar på frågor när en journalist ringer upp allt 

som krävs av en forskare för att han/hon ska anses sköta sina uppgifter på ett fullgott sätt? 

Detta är inget ovanligt arbetssätt och kanske räcker det. Men i detta förhållningssätt till 

forskningsinformationen verkar det inte finnas något större intresse hos forskaren att dela med 

sig av sina kunskaper, eller att få andra människor att se tjusningen med just det ämne som 

han/hon sysslar med. Detta tycker vi är lite underligt. Forskare lägger ner en hel del tid och 

arbete på sitt ämne och borde rimligtvis känna ett behov av att få feedback på resultaten. 

 

Det finns även en demokratisk aspekt på forskningsinformationen. Den kunskap som 

produceras vid universiteten måste få komma ut i samhället. Det är denna kunskap som gör 

människor kapabla att delta i samhällslivet och fatta välgrundade beslut. Universiteten har 

inte rätten att behålla kunskapen för sig själv. Man kan applicera Freires ideologi på 

situationen kring forskningsinformationen. Att forskare upplever att det inte finns något 

riktigt intresse för deras reslutat ute i samhället kan kanske bero på att forskningen inte är 

tillgänglig för gemene man, i alla fall inte i en form som denne kan ta till sig. Vi vill inte gå så 

långt som att påstå att universitetsvärlden utövar ett kulturellt förtryck över människor som 

inte vistas i universitetsvärlden, men man kan se vissa likheter mellan dem och Freires 

latinamerikanska analfabeter. Kanske upplever forskarna likgiltighet från samhället av samma 

skäl som Freire till en början kände detta från sina elever. Är det möjligen så att 

forskningsinformationen når mottagaren i en sådan form att denne känner sig underlägsen 

avsändaren och därför har svårt att ta till sig kunskapen?  
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Problem vid forskningsinformation 

De vanligaste problemen som forskare säger sig uppleva när det gäller arbetet med 

forskningsinformation, är att de helt enkelt saknar tid och pengar för att ägna åt detta. 

Eftersom den tredje uppgiften är just den tredje och den sist tillkomna, verkar det som om det 

oftast är den som får stryka på foten när inte tiden och pengarna räcker till.  

 

Många av forskarna i vår undersökning menar att de har svårt att se hur de skulle kunna 

gestalta sin forskning på andra sätt än de traditionella textmedierna eller i massmedia. Och det 

är klart, det är antagligen enklare att arbeta inom redan etablerade kanaler än att försöka 

etablera nya. Vissa forskare, som verkligen tar sin informatörsuppgift på allvar, känner även 

att de har en brist på nödvändig teknisk kunskap för att göra verklighet åt sina 

”forskningsinformationsvisioner”. Ett annat problem kan vara att forskaren inte har tillräckligt 

med fantasi för att kunna se möjligheterna till alternativ gestaltning av sina resultat. Den 

lösning på problemen med kunskaps-, tids- och pengabrist som forskarna oftast föreslår, och 

som även vi tror mest på är att på universiteten ha personer med specialkompetens vad gäller 

medial gestaltning av forskning. Pettersson säger till exempel att universiteten idag går på 

knäna vad gäller ekonomiska förutsättningar för medieanvändning i undervisning och i 

forskningsinformation. Han ser ett behov av professionella mediepersoner på universitetet, 

tillgängliga för forskarna. Idag finns det på sin höjd en IT-samordnare. Forskarna själva har 

enligt Pettersson varken tid eller kunskap för att kunna göra något kreativt vad gäller 

medieanvändning. Anward är inne på samma spår och menar att det i brist på engagemang 

från forskarnas sida blir just forskningsinformationen som får stå tillbaka då man fördelar 

tiden och pengarna mellan sina olika arbetsuppgifter. Även Aronsson efterlyser ett mellanled 

mellan forskare och praktiker, en person som kan förmedla kunskap och erfarenheter i båda 

riktningarna, på ’rätt’ språk för båda parter. 

 

Ett annat problem som Pettersson tar upp i intervjun är forskares bristande engagemang i 

mediedebatten. Även detta relaterar Pettersson till tidsbristen, men han har även en annan 

intressant teori. Pettersson menar att forskare inte är vana att ta stryk och få argumentera för 

sin sak i den offentliga debatten. Detta i kombination med risken för feltolkningar kan mycket 
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väl vara orsaken till många forskares tvekan att ge sig in i debatten. Ytterligare en orsak som 

Pettersson nämner är att många forskare anser att pressen enbart är ute efter det sensationella 

och det kontroversiella. Detta kan stämma till en viss del. Ett sätt att motverka det skulle 

kunna vara att forskaren själv tar kontakt med journalister och berättar om sitt ämne och 

föreslår ett samarbete. Detta arbetssätt har Linderman provat på när han velat få ut mer 

vetenskapligt grundad information i mediedebatten. Det kan även vara bra att etablera lite mer 

långvariga kontakter med journalister och därigenom skapa förtroende i förhållandet och den 

kontinuitet som Tydén efterlyser.  

 

Meningarna är delade om hur pass stort meritvärde forskningsinformation egentligen ger då 

det är dags att söka nya tjänster inom universitetet. Enligt lagen (SFS 1985:702) ska 

forskningsinformativa insatser räknas in lika mycket som akademiska och pedagogiska 

meriter när tjänster ska tillsättas. Men som Anward nämner i intervjun så är det inte alltid 

fallet. Många gånger räknas de vetenskapliga meriterna högre än forskningsinformativa 

insatser och pedagogiska meriter. Kommittéerna som beviljar forskningsanslag och de som 

tillsätter tjänster inom universitetet, tittar främst på vilka vetenskapliga publikationer som 

forskaren gett ut, säger Aronsson.  

 

Slutsatser 

Hur ska man då arbeta för att lösa alla de problem som finns i samband med 

forskningsinformationen? Vi menar att den bästa lösningen vore att skaffa kompetens vad 

gäller professionell mediegestaltning till universiteten. Dessa resurspersoner måste dock vara 

mer allsidiga än rena medieproducenter. Det ideala skulle vara om dessa även hade en 

akademisk bakgrund, för att underlätta samarbetet med forskare. Kanske behövs det även 

speciella informationsspecialister för varje ämnesområde så att dessa kan diskutera ämnet på 

forskarens eget språk. Det skulle bli väldigt många forskningsinformatörer på varje universitet 

om det fanns en för varje ämnesområde. Lösningen kanske är ett nätverk av 

forskningsinformationsspecialister som fungerar över alla landets universitet. Kanske kan 

Vetenskapsrådet vara den samordnande instansen för ett dylikt nätverk. Deras uppgift är ju att 

främja forskningsinformation och samverkan med det omgivande samhället. Vi tycker att det 
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borde löna sig för universiteten, dels ekonomiskt men framför allt kvalitetsmässigt, att det 

finns personer med denna kompetens tillgängliga. Hur detta skulle kunna organiseras 

ekonomiskt och administrativt, vet vi inte. Men vi är övertygade om att om denna resurs fanns 

och om forskaren inte behövde lägga en massa tid och pengar från sin forskning på detta, så 

skulle forskningsinformationen se annorlunda ut. Det skulle göras fler alternativa 

gestaltningar än vad som är fallet idag. Forskare som idag har idéer som de inte vet hur de ska 

förverkliga, skulle kunna utveckla dessa fullt ut och andra som inte har lika mycket idéer 

skulle kunna få hjälp och inspiration. 

 

De metoder som idag används vid forskningsinformation innebär oftast antingen ett 

förmedlingspedagogiskt upplägg eller en mycket begränsad målgrupp, eller både och. Vi 

skulle vilja att man gick från det förmedlingspedagogiska tänkandet mot ett som kombinerar 

delar av de andra pedagogiska perspektiven. Denna nya forskningsinformations-pedagogik 

bör innehålla det dialogiska arbetssättet som Freire förordar, en aktivering av mottagaren 

enligt Deweys tankegångar, samt en målgruppsanpassning som kan sägas häröra ur det 

individcentrerade perspektivet. Inom det individcentrerade perspektivet utgår man visserligen 

från en individ, men tanken om att utgå ifrån den/de som ska lära sig är densamma. Enligt 

detta blir våra kriterier för en fungerande kunskapsöverföringsmetod: dialog, 

målgruppsanpassning och aktivering av målgruppen. Vi skulle dock vilja komplettera detta 

med det som Tydén kallar kontinuitet. I en jämförelse menar vi att våra fyra kriterier i stort 

sett motsvarar Tydéns tio. Aktivitet och kontinuitetskriterierna har vi båda två. Sedan menar 

vi att dialogen leder till det som Tydén kallar insikt, acceptans, delaktighet, ödmjukhet, 

flexibilitet, öppenhet och empati. Vi anser att genom att anpassa informationen till en specifik 

målgrupp har man också tagit hänsyn till målgruppens behov och det finns en motivation för 

kunskapsöverföringen.  

 

De kanaler som rent praktiskt ger de största möjligheterna till att uppfylla de kriterier som vi 

anser vara viktigast (dialog, aktivitet, målgruppsanpassning och kontinuitet) är internet och 

multimedia. Idag används de inte på ett sätt som utnyttjar deras kapacitet fullt ut. Här finns 

alla möjligheter till dialog och interaktivitet i kombination med en teknik som gör att man kan 
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nå väldigt många människor på kontinuerlig basis och samtidigt modifiera informationen efter 

målgruppen.   

 

Problemen med forskningsinformation ligger tyvärr inte bara på det praktiska planet. Än mer 

oroande tycker vi att den allmänna inställningen till den tredje uppgiften är. Bara att 

forskningsinformationsdelen av forskarens arbete går under namnet ”tredje uppgiften” antyder 

att den kommer på tredje plats i prioriteringslistan. Vi tycker att det behövs en förändring i 

attityden till forskningsinformation bland det stora flertalet forskare. Denna förändring 

efterlyser vi inte bara hos forskarna själva, utan på alla nivåer inom universitetet, från rektor 

till magisterstudent. Arbete med att informera om forskning och sprida kunskapen utanför 

universitetet måste värderas högre än det gör idag. För att det överhuvudtaget ska bli möjligt 

för forskaren att ta tid från forskning och undervisning och lägga den på informationsarbete, 

måste detta vara jämställt med och lika meriterande som de två första uppgifterna. Om inte 

denna förändring sker kommer de forskare som sysslar mycket med forskningsinformation 

ständigt att förlora mark, i jämförelse med kollegor som inte ägnar lika mycket tid åt sin 

tredje uppgift.  
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Bilagor 

Bilaga 1  Enkät 

 

 

Hej! 
Just nu sitter två studenter på Campus Norrköping och svettas över sitt Magisterarbete. 
Arbetet handlar om alternativa sätt att gestalta vetenskap och forskningsresultat. Syftet är att  
finna en bra metod för detta. Som en del i Magisterarbetet görs enkätundersökning bland 
forskare på Sveriges universitet. Du är en av de utvalda! 
 
 
- Vid vilken fakultet är Du verksam? 

 
- Vilka skulle kunna var intresserade av Din forskning, anser Du? 

 Hur går du till väga för att nå denna målgrupp? 
 
- Skulle Du kunna tänka dig att gestalta Din forskning i annan form än text 

(avhandling/artikel) och i vilken form skulle det i så fall vara? 
 

- Har Du någon gång anlitat någon för att gestalta Din forskning och då i vilken form? Om 
inte, skulle det vara av intresse för Dig att göra det? 

 
 
Tack för att du tar dig tid! 
MVH 
Emma Winquist & Elin Almqvist 
Kultur Samhälle Mediegestaltning 
Linköpings Universitet, Campus Norrköping - ITUF 
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Bilaga 2 Telefonfrågor 

 
 
Urvalsprocessen – Varför just Du… 
Relationen mellan forskare och media, utveckla en modell… 
 
För att kunna strukturera vårt material behöver vi veta lite om Dig som forskare. 
 
- Vid vilken fakultet är Du verksam? 

 
- Vilket ämnesområde forskar Du inom? 

 
- Hur länge har Du varit aktiv som forskare? 

 
 
 
Den s k tredje uppgiften… Vi är intresserade av att veta hur forskare ser på denna uppgift och vad de gör för att 
lösa den. Sprida till nya publiker… 
 
 
- Vilken målgrupp riktar sig Din forskning till, anser Du? 

 
- Hur skulle man kunna gå till väga för att nå den målgruppen? 

 
- Vad har Du gjort för att nå den? 
 
- Skulle Du kunna tänka dig att gestalta Din forskning i annan form än text och i vilken form skulle det 

i så fall vara? 
 

- Använder Du någon typ av media (dator, video etc.) i Din undervisning och i så fall vilken?  
 

- Har Du någon hemsida och i så fall, presenterar du Din forskning på den?  
 - vilket syfte, vilken publik, ny publik? 
 

- Har Du någon gång tagit hjälp utifrån för att gestalta Din forskning och då i vilken form? 
 

- Skulle det vara av intresse för Dig att få hjälp med att gestalta Din forskning? 
 

- Har Du någon gång sökt/fått ekonomiskt stöd för att gestalta din forskning i annan form än 
traditionell avhandling? 
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Bilaga 3 Högskolelag (1977:218) 

 

Författningen är upphävd genom SFS 1992:1434 
 
Uppgifter för högskolan 
 
1 § Inom högskolan skall bedrivas utbildning, forskning och utvecklingsarbete. 
 
2 § Utbildningen inom högskolan skall bygga på vetenskaplig grund. 
Utbildningen skall anordnas så att de studerande förvärvar kunskaper och färdigheter samt utvecklar sin förmåga 
att kritiskt bedöma företeelser av skilda slag. Utbildningen skall främja att de studerande förbereder sig för skilda 
yrken eller vidareutvecklar sig inom yrken som de redan utövar. Inom utbildningen skall kunskaper och 
färdigheter som har vunnits inom arbets- och samhällslivet i övrigt tas tillvara. 
All utbildning skall främja de studerandes personliga utveckling. Som ett allmänt mål för utbildningen gäller att 
den skall främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. 
 
3 § Forskningen inom högskolan skall syfta till att vinna ytterligare kunskaper och till att finna vetenskaplig 
grund för utbildning och annan verksamhet. 
 
4 § Utvecklingsarbetet inom högskolan skall syfta till att frä mja utvecklingen inom sådana områden, av 
konstnärlig eller annan karaktär, som berörs av utbildningen och forskningen. 
 
5 § Verksamheten inom högskolan skall anordnas så att samband mellan utbildningen, forskningen och 
utvecklingsarbetet främjas. 
 
6 § Till verksamheten inom högskolan skall höra att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete. 
Kännedom skall också spridas om vilka erfarenheter och kunskaper som har vunnits och om hur dessa 
erfarenheter och kunskaper skall kunna tillämpas. 
 
Allmänna föreskrifter om verksamheten inom högskolan 
 
7 § Utbildningen inom högskolan skall planeras med hänsyn till samhällets behov av utbildade och individernas 
behov och önskemål. Samma hänsyn skall tagas när resurserna för utbildning fördelas inom högskolan. När 
utbildningen planeras skall åtgärder vidtagas som främjar att utbildningen kan ingå i en växling mellan studier 
och yrkesverksamhet (återkommande utbildning). 
 
8 § Utbildningen inom högskolan skall omfatta grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning. 
Inom högskolan kan även meddelas annan utbildning än grundläggande högskoleutbildning och 
forskarutbildning. Föreskrifter om sådan annan utbildning meddelas av regeringen eller myndighet som 
regeringen utser. 
 
9 § Grundläggande högskoleutbildning skall bygga på att de studerande har gått igenom en linje i 
gymnasieskolan som omfattar minst två läsår eller att de har motsvarande utbildning eller erfarenhet. Regeringen 
eller myndighet som regeringen utser kan för viss grundläggande högskoleutbildning föreskriva annat. 
Forskarutbildning skall bygga på att de studerande har gått igenom grundläggande högskoleutbildning eller att 
de har annan därmed jämförlig utbildning eller erfarenhet. 
 
9 a § Riksdagen kan bestämma att till viss grundläggande högskoleutbildning får antas sökande endast under 
förutsättning av att de ej har uppnått viss levnadsålder när utbildningen börjar. Förordning (1982:389). 
 
10 § Den som uppfyller föreskrivna behörighetsvillkor har rätt att bli antagen som studerande till utbildning 
inom högskolan, om ej annat följer av beslut eller föreskrift som avses i 11, 12 eller 13 §. Regeringen får 
meddela föreskrifter om tillfällig avstängning av studerande som har antagits till utbildning inom högskolan. 
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Förordning (1982:389). 
 
10 a § Regeringen får i fråga om studerande i högskoleutbildning meddela föreskrifter om hinder tills vidare att 
genomgå utbildning inom högskolan (avskiljande). Avskiljande skall få förekomma när en studerande lider av 
psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det 
därför bedöms föreligga en påtaglig risk för att han kan komma att skada annan person eller värdefull egendom 
under utbildningen. Ett beslut om avskiljande skall kunna omprövas efter två år. En för högskolan gemensam 
nämnd skall pröva frågor om avskiljande. Dess ordförande skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. 
Nämndens beslut skall kunna överklagas hos kammarrätt. Lag (1991:1962). 
 
11 § Riksdagen kan bestämma hur många studerande som högst får antagas till viss utbildning inom högskolan. 
I fråga om annan utbildning än den som omfattas av riksdagens beslut enligt första stycket kan antalet studerande 
begränsas, om tillgängliga resurser ej räcker. Föreskrifter om sådan begränsning meddelas av regeringen eller 
myndighet som regeringen utser. Lag (1979:446). 
 
12 § Utlänning som ej är bosatt i landet eller som har bosatt sig här i huvudsakligt syfte att få utbildning får 
antagas som studerande till utbildning inom högskolan enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller 
myndighet som regeringen utser. 
 
13 § Finns ej plats för alla sökande i fall som avses i 11 eller 12 §§ bestämmes företrädet mellan sökandena 
enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Regeringen eller 
myndighet som regeringen utser får vidare meddela särskilda föreskrifter om företräde för vissa sökande att 
antas till utbildning, som främst är avsedd för fortbildning eller vidareutbildning. Lag (1981:652). 
 
14 § Som allmänna principer för forskningen inom högskolan skall gälla att forskningsproblem får fritt väljas 
och formuleras, att forskningsmetoder får fritt utvecklas samt att forskningsresultat får fritt publiceras. 
 
15 § Huvudmän för högskolan är staten samt, efter medgivande av regeringen eller myndighet som regeringen 
utser, kommun och landsting. Sådant medgivande får avse endast grundläggande högskoleutbildning. Lag 
(1991:1683). 
 
Högskolans organisation 
 
16 § Verksamheten inom högskolan skall ledas av lokala styrelser och de övriga organ som föreskrivs antingen i 
denna lag eller av regeringen. Lag (1984:13).  
 
17 § Vid statlig enhet inom högskolan (högskoleenhet) skall finnas en styrelse och ett rektorsämbete. Styrelsen 
skall ha inseende över högskoleenhetens alla angelägenheter och svara för att enhetens uppgifter fullgöres. 
Rektorsämbetet skall under styrelsen fortlöpande ha det närmaste inseendet över allt som rör högskoleenheten. 
Regeringen får föreskriva att rektorsämbetet i stället för styrelsen skall svara får sådana tillsättningar av 
lärartjänster och andra tjänster för undervisning och forskning som det ankommer på högskoleenheten att besluta 
om. Lag (1987:992). 
 
18 § I styrelsen för en högskoleenhet skall ingå 
1. sex företrädare för allmänna intressen, 
2. högskoleenhetens rektor och 
3. två företrädare för verksamheten inom styrelsens verksamhetsområde. 
Två företrädare för de studerande inom styrelsens verksamhetsområde har rätt att ingå i styrelsen. 
Regeringen får föreskriva att i styrelsen för en högskoleenhet skall ingå ytterligare företrädare för allmänna 
intressen samt för verksamheten inom styrelsens verksamhetsområde. Den får även föreskriva att ytterligare 
företrädare för de studerande inom styrelsens verksamhetsområde skall ha rätt att ingå i styrelsen. Företrädarna 
för allmänna intressen skall även i dessa fall vara i majoritet i styrelsen. 
Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 
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Regeringen får föreskriva att styrelsen för en högskoleenhet för konstnärlig utbildning skall ha annan 
sammansättning än som anges i första till tredje styckena. 
Föreskrifter om sammansättningen av styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet meddelas av regeringen. Lag 
(1987:992). 
 
19 § En kommun som bedriver grundläggande högskoleutbildning skall som styrelse för utbildningen ha en eller 
flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). 
Styrelsen skall ha inseende över alla angelägenheter som avser utbildningen och svara för att 
utbildningsuppgifterna fullgörs, i den mån detta inte tillkommer någon annan enligt denna lag eller enligt 
föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Lag (1991:1683). 
 
20 § Ett landsting som bedriver grundläggande högskoleutbildning skall som styrelse för utbildningen ha en eller 
flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). 
Styrelsen skall ha inseende över alla angelägenheter som avser utbildningen och svara för att 
utbildningsuppgifterna fullgörs, i den mån detta inte tillkommer någon annan enligt denna lag eller enligt 
föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Lag (1991:1683). 
 
21 § För den grundläggande högskoleutbildningen skall finnas linjenämnder, om ej annat följer av 24 a § eller 
föreskrifter som regeringen meddelar. 
Linjenämnds verksamhetsområde skall avse grundläggande högskoleutbildning vid en högskoleenhet eller en 
kommunal eller landstingskommunal läroanstalt. Om det är lä mpligt kan linjenämnds verksamhetsområde 
omfatta grundläggande högskoleutbildning vid mer än en högskoleenhet eller vid en högskoleenhet och en 
kommunal eller landstingskommunal läroanstalt. Linjenämnd skall inom sitt verksamhetsområde planera 
utbildningen och handlägga övriga frågor om vad utbildningen skall innehålla och om hur utbildningen skall 
organiseras. Lag (1984:13). 
 
22 § I linjenämnd skall ingå företrädare för verksamheten inom nämndens verksamhetsområde. I linjenämnd 
skall också ingå företrädare för yrkeslivet, om ej särskilda skäl föranleder annat. Företrädare för de anställda och 
de studerande inom nämndens verksamhetsområde har rätt att ingå i nämnden. Avser linjenämnds 
verksamhetsområde grundläggande högskoleutbildning som anordnas av kommun eller landsting, får styrelsen 
för denna utbildning utse en ledamot i linjenämnden utöver de ledamöter som avses i första stycket. Lag 
(1991:1683). 
 
23 § För forskarutbildningen och forskningen vid högskolan inom utbildningsdepartementets 
verksamhetsområde skall finnas fakultetsnämnder och sektionsnämnder om ej annat följer av 24 a och 25 §§. 
Fakultetsnämnds verksamhet skall avse ett särskilt vetenskapsområde (fakultet) vid en eller flera 
högskoleenheter. Sektionsnämnds verksamhet skall avse en del av en fakultet (sektion) vid en eller flera 
högskoleenheter. För två eller flera fakulteter får finnas en gemensam fakultetsnämnd. För två eller flera 
sektioner får finnas en gemensam sektionsnämnd. 
 
Fakultetsnämnd och sektionsnämnd skall inom sitt verksamhetsområde 
1. planera forskarutbildningen, 
2. handlägga övriga frågor om vad forskarutbildningen skall innehålla och om hur forskarutbildningen skall 
organiseras samt  
3. handlägga vissa frågor om planering av forskningen. 
För sådan forskning och forskarutbildning som ej avser ett särskilt vetenskapsområde får finnas andra organ än 
fakultetsnämnder och sektionsnämnder. Föreskrifter om dessa andra organ meddelas av regeringen eller 
myndighet som regeringen utser. Lag (1987:992). 
 
24 § I fakultetsnämnd och sektionsnämnd skall ingå företrädare för verksamheten inom nämndens 
verksamhetsområde. Företrädare för de anställda och de studerande inom fakultetsnämnds och sektionsnämnds 
verksamhetsområde har rätt att ingå i nämnden. 
 
I fakultetsnämnd och sektionsnämnd kan ingå företrädare för 
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1. sådant forsknings- och utvecklingsarbete utanför högskolan som har anknytning till nämndens 
verksamhetsområde, 
2. sådan grundläggande högskoleutbildning som saknar representation i fakultetskollegiet, 
3. allmänna intressen. Lag (1979:446). 
 
24 a § Uppgifter som ankommer på linjenämnd och på fakultets- eller sektionsnämnd får i stället fullgöras av en 
utbildnings- och forskningsnämnd. Lag (1984:13). 
 
24 b § I utbildnings- och forskningsnämnden skall ingå företrädare för verksamheten inom nämndens 
verksamhetsområde. I nämnden skall också ingå företrädare för yrkeslivet, om inte särskilda skäl föranleder 
annat. Företrädare för de anställda och de studerande har rätt att ingå i nämnden. 
 
I utbildnings- och forskningsnämnden kan ingå företrädare för 
1. sådant forsknings- och utvecklingsarbete utanför högskolan som har anknytning till nämndens 
verksamhetsområde, 
2. allmänna intressen. Lag (1984:13). 
 
25 § För forskningen och forskarutbildningen vid högskoleenheten inom jordbruksdepartementets 
verksamhetsområde får finnas andra organ än fakultetsnämnder och sektionsnämnder. Föreskrifter om dessa 
andra organ meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser. 
 
26 § Vid högskoleenhet skall utbildningen, forskningen och utvecklingsarbetet bedrivas inom institutioner eller 
andra arbetsenheter. Institution eller arbetsenhet skall ledas av en styrelse, om ej annat följer av föreskrifter som 
regeringen meddelar. Företrädare för de anställda och de studerande inom institution eller arbetsenhet har rätt att 
ingå i styrelsen för institutionen respektive arbetsenheten. 
 
27 § har upphävts genom lag (1992:264). 
 
28 § har upphävts genom lag (1987:992). 
 
29 § har upphävts genom lag (1987:992). 
 
30 § har upphävts genom lag (1987:992). 
 
31 § har upphävts genom lag (1987:992). 
 
Särskilda föreskrifter 
 
32 § har upphävts genom lag (1984:13). 
Kommun kan i samråd med landstingskommunen besluta att landstingskommunen skall fullgöra kommunens 
skyldighet enligt första stycket. 
 
Val av ledamöter eller suppleanter skall  vara proportionellt, om det begärs av minst så många 
väljande som motsvarar det tal vilket erhålls om samtliga väljandes antal delas med det antal 
personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal skall den avrundas till närmast 
högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om 
proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m. 
 
Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även den ordning bestämmas i vilken de skall kallas 
till tjänstgöring. I fråga om styrelsen för högskoleenheten inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde 
gäller föreskrifter som regeringen meddelar i stället för första-fjärde styckena i denna paragraf. Lag (1981:1117). 
 
33 § Sådan ledamot i lokalt organ enligt denna lag som skall företräda de studerande eller de anställda utses och 
entledigas enligt föreskrifter i lag eller i annan författning. Detsamma gäller i fråga om lokalt organ som inrättats 
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enligt föreskrift av regeringen. I sådan annan författning som avses i första stycket får överlämnas åt enskild 
individ och sammanslutning att utse ledamot. 
 
34 § Till grundläggande högskoleutbildning som anordnas av kommun eller landsting antages sökande utan 
avseende på folkbokföringsort. Har kommun tagit emot studerande som ej är folkbokförd inom kommunen, har 
kommunen rätt till ersättning för utbildningen. Ersättningen skall utges av den kommun där den studerande är 
folkbokförd. Ersättningen skall utgå med det belopp som föreskrives av regeringen eller myndighet som 
regeringen utser, om kommunerna ej kommer överens om annat. Andra stycket äger motsvarande tillämpning på 
grundläggande högskoleutbildning som anordnas av landstinget. Lag (1991:1683). 
 
34 a § Har en högskoleenhet tagit emot en studerande till sådan högskoleutbildning som även anordnas av 
landstinget har staten rätt till ersättning för utbildningen. Ersättningen skall betalas av det landsting till vilken 
den kommun, där den studerande är folkbokförd, hör. Tillhör kommunen inte någon landsting skall ersättningen 
betalas av kommunen. Ersättningens storlek bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. 
Lag (1991:1683). 
 
35 § Regeringen får överlämna till organ som Landstingsförbundet utser att antaga studerande i grundläggande 
högskoleutbildning som anordnas av staten, kommun eller landsting. Lag (1991:1683). 
 
36 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om organisationen av kommuns och landstingets 
högskoleutbildning samt om kommuns och landstingskommuns befattning i övrigt med sådan utbildning. 
Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i första stycket. Lag 
(1991:1683). 
 
36 a § Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för studerande som går igenom utbildning inom 
högskolan att tillhöra särskilda studerandesammanslutningar. Lag (1983:15). 
 
36 b § En lärare vid högskoleenhet, i vars tjänst kan ingå forskning, får vid sidan av sin tjänst inneha anställning 
eller uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom tjänstens ämnesområde, 
om han inte därigenom skadar allmänhetens förtroende för högskoleenheten. Sådan bisyssla skall hållas klart 
åtskild från lärarens tjänsteutövning. I fråga om bisysslor i övrigt finns bestämmelser i lagen (1976:600) om 
offentlig anställning. Lag (1985:969). 
 
36 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en tjänst som 
lärare vid högskoleenhet skall vara förenad med tjänst för specialistutbildad läkare eller annan tjänst än 
läkartjänst vid sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. Till en förenad tjänst får 
utses endast den som är behörig till båda tjänsterna. De tjänster som skall förenas med en lärartjänst tillsätts i den 
ordning som gäller för lärartjänsten. Innan en lärartjänst som är förenad med tjänst vid en sjukvårdsenhet tillsätts 
skall hälso- och sjukvårdsnämnden beredas tillfälle att yttra sig i ärendet. Lag (1990:640). 
 
37 § Inom högskolan får anordnas försöksverksamhet. Föreskrifter om försöksverksamhet meddelas av 
regeringen eller myndighet som regeringen utser. I sådan föreskrift får göras undantag från föreskrift i denna lag. 
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Bilaga 4  Utdrag ur: Högskoleförordning (1977:263) 

 

 

Författningen är upphävd genom SFS 1993:100 
 
19 kap. Lärare  
 
Allmänna föreskrifter 
 
5 § I forskning ingår främst 
1. forskning och utvecklingsarbete, 
2. information om forskning och utvecklingsarbete. 
 
Med forskning och utvecklingsarbete jämställs konstnärligt utvecklingsarbete. Förordning 
(1985:702). 
 
Befordringsgrunder 
 
30 § Som befordringsgrund vid tillsättning av tjänst som lärare gäller graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk 
och 
annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till tjänstens ämnesinnehåll och beskaffenhet i övrigt. Vikt 
skall även 
fästas vid förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete. Förordning (1985:702). 
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Bilaga 5  Utdrag ur: Högskolelag (1992:1434) 

 

 
1 kap. Inledande bestämmelser 
 
2 § Staten skall som huvudman anordna högskolor för 
1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och 
2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete. 
Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Lag 
(1996:1392). 
 




