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Abstract  

Title: ”The meeting between the journalist and the sience” - A qualitative case study on scientific 

journalists' work on scientific sources. 

A science journalist has to depend on its sources during the working processes, as well as keeping a 

neutral stand in the matter. Therefore a journalists stand point during the research process is 

venerable and will determine the outcome of the study. With todays easy access to news thru 

smartphones, computers and a daly newsfeed, we need to know we can depend on journalists 

referring to scientific sources. Consequently the objective of this study is to view how science 

journalists reason around a scholarly source of interest, also in what ways they work with these 

sources in terms of staying close to the truth. This study will also compare the way journalists look 

at the working process, with the actual work practice of scientific sources. A qualitative case study 

was used, data has been collected by qualitative interviews and analysed with thematic analysis. 

Also theories about agenda setting, gatekeppers, valuation of news and theories of influence took 

place to help capture how scientific sources are used in a journalists working process.  

This study shows that there is an ensemble between the journalists and what scientific sources they 

use, furthermore it shows that a journalists neutral view is a very crucial part of the working 

processes. It often happens to be a lead, who later breaks into news and on the way it lost its 

credibility, even though the journalist clams to use science as a prime source. Later in the 

interpretation it becomes clear that a journalist perspective on how a source should be used, often 

don’t cooperate with how its done in reality. 
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1. Inledning  
Tidigare forskning visar att journalistik är en produkt av förhållandet mellan journalisten och deras 

källor. Journalisten är beroende av källor för att få fakta och kommentarer och källan är därför en 

oerhört viktig aktör i arbetsprocessen, för det är den som bidrar med information till den 

journalistiska produkten. Nyhetsmedier förväntas vara objektiva och oberoende men har samtidigt 

makt att påverka hur människor upplever verkligheten (Asp, Johansson och Larsson, 1997: 18–19). 

När en journalist möter vetenskapen möter den också vetenskapens egna politik och värdesystem. 

Vetenskapsjournalisten står därför i stark beroendeställning till den källa som uttalar sig eller 

lämnar information, men vetenskapsjournalisten kan sällan avgöra hur trovärdig information 

faktisk är (Ekström, 2004: 324–329). 

Vetenskapen har en mycket hög auktoritet och det vetenskapliga perspektivet kan sägas ha 

övertagit religionens roll som samhällets överordnade världsåskådning. Fakta och sakargument är 

mer effektiva än tyckande när det kommer till politiska beslutsfattande. Experterna har ett 

inflytande i politiska beslutsprocesser, de kan påverka den politiska dagordningen genom 

problemformuleringar. Forskare deltar också i den offentliga opinionsbildningen när de framträder 

i medierna. Genom debattartiklar och populärvetenskapliga artiklar kan forskare popularisera och 

föra ut sina forskningsresultat och därigenom påverka den offentliga debattens dagordning och 

inriktning (Petersson, 2014: 199). Forskare kan med andra ord tjäna på att synas offentligt. För det 

kan ge legitimitet till deras forskning både ut till allmänheten men också inom forskarsamhället 

(Ekström, 2004: 326). Men för journalister, som arbetar med ett snabbt flöde av information, kan 

det leda till att de endas hinner ”översätta” det som källorna säger (Ekström: 2004: 329). Det finns 

ett problem att forskare har en hög auktoritet - de bär på kunskap som allmänheten alltid inte har. 

Journalister är bron mellan folket och forskarna och ska rapportera om forskarvärlden, utan att 

fungera som ett språkrör. Men ifall forskare tjänar på att synas offentligt kan det då finnas en risk 

att forskarna aktivt påverkar mediernas dagordning?  

Under 60- och 70-talet agerade journalisterna mest budbärare för forskarna som ville få sin 

forskning till allmänheten. Det var inte särskilt granskande, journalisterna litade på forskarna och 

det var inte förrän i slutet av 70-talet när kärnkraftens nackdelar började visa sig som man insåg att 

det kanske fanns fler än en sanning. Journalisten har i uppgift att bidra med överblick som grundar 

sig på goda kontakter och goda källor. Journalistikens texter riktar sig inte till källorna utan till de 

som inte besitter källornas insikter. Ett sådant förhållningssätt kräver oberoende mellan 

journalisten och källan (Strachal, 2009: 11). Granskning av vetenskapen blir viktig eftersom vi  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måste kunna lita på den, för att kunna fatta välgrundade beslut. Ju mindre offentlig granskning, ju 

större blir risken att en negativ syn på forskningen odlas och påverkar därmed den gemensamma 

allmänna kunskapen (Strachal, George: 2009). Forskare har hög status och det kan vara svårt för 

journalisten och för redaktören att kritisera dem när man använder dessa som sina källor (Ekström, 

2004: 324).   

Massmedier står längst fram när det gäller dagens möjligheter att påverka den stora massans 

tankar. Journalistiska rapporteringar borde enligt normen grundas på oberoende, saklighet och 

neutralitet utan att vara värderande (Petersson, 2014: 155). Journalistiska gestaltningar påverkar 

samhällets verklighetsföreställningar och det är medierna som bestämmer vilka frågor som är 

viktigare än andra. Opinionsbildning går ut på att välja ämnen, uppmärksamma aktörer, ställa 

frågor och anlägga perspektiv (Petersson, 2014: 116). Men när vi tar del av mediernas innehåll får vi 

sällan veta nyhetens ursprung, om det var källan eller journalisten som tog kontakt och formade 

innehållet (Strömbäck, 2009: 163). Medierna har i uppgift att välja nyheter och genom det kommer 

källor att behövas. 

1.1 Definitioner av källor 
Innan vi fortsätter, följer här en definition av ”källor” för sammanhanget. Med källor syftar studien 

på alla ”informationskällor” som vetenskapsjournalisten använder under det journalistiska arbetet. 

Dessa källor kan vara både skriftliga och muntliga och bidrar med kunskap, uppgifter eller 

information till journalisten. Inom journalistiken och den allmänna samhällsdebatten, används 

benämningen källa för grunden till ett påstående eller en framställning (Nationalencyklopedin). 

Det kan handla om pressmeddelande, personliga mail, tips från någon annan, sociala medier, 

konferenser, seminarium, andra tidskrifter eller böcker. Vetenskapsjournalisten kan använda källor 

för att bevaka ett område, samla in material och få inspiration till kommande arbeten, samt 

använda en källa i direkt anslutning till en artikel, notis, telegram eller inslag etc. 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syften är att belysa hur vetenskapsjournalister resonerar kring vetenskapliga källor och hur de 

arbetar med dem genom att hitta likheter och skillnader mellan synen på arbetet och hur det går till 

i praktiken. Studien ska bidra med ökad kunskapen om hur vetenskapsjournalister ser på arbetet 

med vetenskapliga källor och hur det eventuellt går till. Studien använder kvalitativa metoder och 

studeras utifrån vetenskapsjournalistens perspektiv. Frågeställningarna som används är följande:  

Hur resonerar vetenskapsjournalisten kring arbetet med vetenskapliga källor? 

Hur beskriver vetenskapsjournalisterna sitt praktiska arbete med källorna? 
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2. Teorier och tidigare forskning 
Det finns flera teoretiska resonemang som är lämpliga till det område som den här studien har valt 

att undersöka. En av den utvalda är dagordningsteorin, som kommer att tillämpas för att 

undersöka varför en källa används och av vilka anledningar den har uppmärksammats. En annat 

teoretisk utgångspunkt är mediernas maktposition över nyhetsflödet och nyhetsvärderingen. 

Studien kommer även tillämpa teorier som handlar om vilka sorts källor som dominerar i 

medierna.  

2.1 Tidigare forskning  
Inom mediaforskningen om journalister och källor har det genomförts ett flertal studier, framförallt 

amerikansk och engelsk forskning. I Sverige har Larsåke Larsson skrivit avhandlingen: Nyheter i 

samspel (1998). I avhandlingen undersöker Larsson hur journalister samverkar med sina källor 

genom att intervjua 21 journalister vid lokaltidningar och 19 av deras källor. Larssons studie visar 

att det finns ett samspel mellan journalister och de källor de bevakar. Samspelet leder till ett 

bytesförhållande där journalisten ger källan publicitet i utbyte mot nyheter. Aktörerna skapar alltså 

nyheter tillsammans. Larsson menar att om journalisten och källan blir beroende av varandra 

uppstår ett problem eftersom medierna ska fungerar som den tredje statsmakten. Han menar att 

journalisten kan komma att bli värdefull för de institutioner de bevakar genom att de sprider de 

budskap källorna vill få ut. Larssons forskningen visar som sagt att det finns ett samspel att 

aktörerna skapar nyheter tillsammans, den här studien ska vidare undersöka hur detta samspel kan 

se ut.  

 
Senare studier kommer ifrån den israeliska mediaforskaren Zvi Reich, som 2012 publicerade 

studien: Sourcing the news Sourcing the News: Key Issues in Journalism in an Innovative Study of 

the Israeli Press Cresskill. Reich har studerat israeliska journalister som arbetar för tre israeliska 

tidningar och deras dagliga rutiner i arbetet med källor. För att studera detta skapade Reich ny 

metod som bäst skulle passa studiens syfte. Reich genomförde "återuppbyggnads intervjuer” där 

journalisterna rekonstruerar sitt arbete genom att systematiska beskrivningar av 

informationsutbyte med källan. Journalisterna frågades allmänt om varje artikel - hur många källor 

har använts, hur journalisten kontaktades, om journalisten kontaktade källa, och så vidare. Reich 

fann i studien att 30 procent av fallen tog journalisten initiativet till nyheten och 70 procent av 

fallen tog källorna initiativ. Hans resultatet pekar på att nyheter sällan blir till om det inte finns 

källor som tipsar om dem. Tipsen kommer oftast från personer som tjänar på mediebevakningen. 

Det leder till att urvalet i medierna ofta blir snävt och hela tiden baserat på samma sorts källor 

(Reich, 2009: 187). Reichs forskning är mycket användbar och har likheter med denna 
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undersökningen, men går denna att applicera på Sverige? Detta har inte tidigare studerats i Sverige 

och motiverar därför ska denna studies fokus. Reich använder sig även av kvantitativa metoder, 

vilket har sina begränsningar. För värdefullt material används istället intervjuer och berättelser i 

denna studie. 

Nyligen publicerades artikeln” Re-evaluating journalistic routines in a digital age: A review of 

research on the use of online sources” (Lecheler & Kruikemeier, 2016). Artikeln diskuterar 

empiriska studier som behandlar användningen av online nyhetskällor i journalistik. I artikeln 

utvärderas hur nätkällor har förändrats journalisten förhållande av val av källor samt 

kontrollstrategier. Artikeln diskuterar hur användningen av källor på nätet förändrar publikens 

uppfattningar om nyheter. Forskning tyder på att journalister accepterar online källor i sitt dagliga 

arbete, men tvekar att använda information som hämtas från sociala medier som direkta och 

citerade källor i nyhetsrapportering. Det faktum att forskning tyder på att journalister accepterar 

online källor är nödvändig kunskap att ta hänsyn till i min studie.  

2.2 ”Makten över tanken”  
Dagordningsteorin är ett centralt koncept inom områdena masskommunikation som myntades av 

Maxwell McCombs, som 1972 publicerade vad som anses vara den första empiriska 

dagordningsstudien. I samband med det amerikanska presidentvalet 1968 studerade han 

orsaksrelationer mellan vad massmedierna belyst i relation till vilka politiska sakfrågor som 

allmänheten ansåg vara viktiga (Hinnfors, 1995: 62). Sakfrågorna kallade han ”agendan” och syftet 

att ta reda på hur osäkra väljare via massmedier skapade sig en uppfattning om vilka frågor som var 

viktiga. Han fann samband mellan mediernas nyhetsrangordning och hur dem osäkra väljarna 

rangordnade dem. Teorin om ”agenda setting” visar att massmedierna har betydelse över vilka 

frågor uppfattade som viktiga (McQuail, 1989: 275). Medieforskare kan använda begreppet 

dagordningsmakt i två sammanhang: det första är hur exempelvis hur journalisten utövar makt 

genom att vinkla nyheter (sändarens perspektiv) och det andra är hur urval och vinklingar påverkar 

läsaren, lyssnaren och tittaren (mottagarens perspektiv) (Petersson, 2014: 172).  

Dagordningsbegreppet kan användas för att fånga något väsentligt av vad som kallas ”makten över 

tanken” (Hinnfors, 1995: 61). Teorin handlar om hur mediernas dagordning framställer 

allmänhetens dagordning. De frågor som medierna ger mer utrymme är det frågor som publiken 

tycks anse vara viktiga samhällsfrågor. Människor kan påverkas av medierna men också hur vi 

uppfattar olika situationerna, personerna eller frågor som medierna rapporterar om (McCombs, 

2006: 10). Det urval som medierna gör och nyheterna de publicerar tillsammans med våra egna 
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erfarenheter blir grunden för den bild vi skapar oss om vad som händer, hur och varför. På så sätt 

påverkar medierna vad vi ska ha åsikter om, vilka åsikter vi har, vilka tolkningsramar och 

värderingar, och i förlängningen våra handlingar (Nord & Strömbäck, 2012: 210). Medierna kan 

således inte påverka vad vi ska tycka utan om vad vi ska tycka något om:” The evidence strongly 

suggests that people think about what they are told… but at no level do they think what they are 

told” (McQuail, 1961).  

Medier har ett begränsat utrymme och de nyhetsvärderingar medierna gör leder till att det som 

publiceras kommer skicka ett budskap till publiken om vad som är viktigast och det mest aktuella 

(McCombs, 2006: 44). Journalisternas makt ligger i att prioritera mellan olika nyheter och 

bestämma vilka som är viktigare än andra. Vilket leder till att medierna formar den offentliga 

dagordningen (Petersson, 2014: 174). Dagordningsteorin kan användas för att för att fokusera på 

hur olika aktörer utanför medierna försöker påverka vilka frågor som medierna ger mest utrymme, 

det vill säga agenda-building (Strömbäck, 2009: 107–108). Som tidigare fastställt, är en källa 

delaktig i vad som skapar innehållet i en nyhet. Det intressant är dock de ifall när källan som tar 

kontakt med medierna, vem är det då som egentligen sätter dagordningen?  

2.3 Vad blir en nyhet?  
Studien undersöker hur vetenskapsjournalister samspel med källan. Vilka nyhet man väljer 

påverkar också vilka källor som är inblandade. För att förklara hur källor prioriteras och väljs ut är 

det är viktigt att förstå den ursprungliga principen om nyhetsvärdering. Två nyckelbegrepp i det 

här sammanhanget är nyhetsurval och nyhetsvärdering. Nyhetsvärdering handlar om hur 

redaktioner värderas nyheter i arbetsprocesserna medens nyhetsurval är är det som i slutändan 

publiceras (Strömbäck, 2009: 167). Nyheter värderas och väljs ut innan det blir en nyhet och är 

som en vara som bjuds ut på en kommersiell marknad. För att det ska kunna säljas till en 

masspublik måste redaktionerna eller nyhetsbyråerna prioritera (Häger, 2009: 101). 

Nyhetsvärderingens nyckelord är: 

1. Tajming - nyhetsvärdet avtar med tiden. 

2. Betydelse - hur många som berörs och hur mycket? 

3. Kända personer - händelser som rör elitpersoner, eller elitpersoner som berörs.  

4. Närhet - geografisk och känslomässig närhet påverkar nyhetsvärdet.  

5. Konflikt - konflikter har alltid varit grund för berättelser. 

6. Ovanligheter - nyhetsvärdet ökar med graden av avvikelse (Häger, 2009: 113).              
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Någon av dessa kriterier måste en nyhet besitta för att ska få chansen att bli en nyhet och ju flera 

kriterier nyheten uppfyller desto troligare kommer den få stora rubriker. Det kriterium som skapar 

nyhetsvärderingen blir också det som medierna väljer att vinkla på (Häger, 2009: 112). Det finns ett 

överskott av information som inte ryms i mediernas begränsade utrymme, informationsmängden 

måste helt enkelt reduceras. Därför har medierna utvecklat olika berättartekniker, som kallas för 

medielogiken, bland annat tillspetsnings, förenkling, polarisering etc (Strömbäck, 2009: 172). 

Medier kan exempelvis använda vinklingar för att attrahera publiken (Häger, 2009: 113-114). Dessa 

vinklingar kan få en betydelse för den politiska beslutsprocessen och för de enskilda medborgarna. 

Petersson (2014) förklarar att medierna kan ha en självständig effekt (då journalisten själva väljer 

ämnen och infallsvinkel) eller en osjälvständig effekt (då medierna bara återger och förstärker 

andra makthavares ämnesval och prioriteringar). Urvalets betydelse kan dessutom vara indirekta 

(då mediernas dagordning kan anger de allmänna ramarna för den offentliga debatten) eller direkt 

(då individer utgår från vad de tar del av i medierna för att avgöra vad som är viktigt och oviktigt) 

(Petersson, 2014: 174). Skulle det visa att källorna i den här undersökningen tar mest intiativ till 

publicerade nyheter och att nyhetens innehåll i hög grad kommer från källor skulle det kunna tyda 

på att medierna har en osjälvständig effekt. 

Det är inte bara nyhetsurval och nyhetsvärdering som påverkar nyhetsflödet, även begreppet 

”gatekeepers” kan används. För redaktioner får in massvis med tips och annat material som kan 

användas för att producera nyheter. Den enskilde journalisten har lite inflytande över vad som 

bevakas, utan nyheter väljs till stor del av redaktörer eller nyhetsdeskar. Dessa kallar 

medieforskarna för ”gatekeepers” och begreppet tillhör Kurt Lewins teori och kan beskriva 

mediernas makt i form av grindvakter. Teorin bygger på att det finns vissa nyckelpersoner står 

mellan nyhetsflödet och redaktionen och dessa personer har inflytande över in-och utflödet av 

information, normer och regler. Det är dessa personer som väljer ut vilka nyheter som ska 

publiceras (McQuail, 2005: 308). Med andra ord finns den en grindvakt som som kontollerar 

kommunikationsflödet i en kanal (Petersson, 2014: 168). Nyheterna som tar sig förbi ”grindarna” 

går igenom flera beslutsprocesser som exempelvis nyhetsvärdering, arbetsrutiner och ekonomiska 

faktorer, innan nyheten blir publicerad. När medier har makt över grinden innebär det också att 

dem bestämmer vilka källor som ska få utrymme innanför. Med andra ord vilka källor man väljer 

och hur journalister resonerar kring det.  

2.4 Källors inflytande över medierna  
Det är sällan journalisten som bevittnar och befinner sig i den händelse eller nyhet som den 

rapporterar om utan det är varje källa som ger journalisten information och det är journalistens 

jobb att sålla bland all den information de får och sedan rapportera ett nyhet som korrekt och 
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fullständig (Shoemaker & Reese, 1996: 169). För att få komma till tals i medierna handlar det inom 

journalisten också om att ha ett inflytande. Officiella, kända eller högt uppsatta källor har också 

störst sannolikhet att framträda i medierna i jämförelse med källor som saknar officiell status. 

Däremot finns det faktorer som bland annat nyhetens ämne som avgör var gränsen ska gå mellan 

olika ämne (Strömbäck, 2009: 175). Gans (1979) beskriver en källa som: "the actors whom 

journalists observe or interview, including interviewees who appear on the air or who are quoted 

in ... articles, and those who only supply background information or story 

suggestions?’ (Shoemaker & Reese, 1996: 169) 

Gans (1979) menar att alla källor inte har lika stor sannolikhet att vara i kontakt med journalister - 

utan det är de med ekonomisk eller politisk makt som är större chans att påverka nyheten 

rapportering, till skillnad från dem som saknar makt (Shoemaker & Reese, 1996: 171). De mindre 

favoriserade källor måste överensstämma med de medias rutiner om de ska ha en chans att komma 

in i nyheterna (Shoemaker & Reese, 1996:132) Källorna har mest makt enligt Gans: ”Journalister 

respekterar sina officiella källor och rapportera var dessa säger till dem”. Det finns visserligen 

olika åsikter om hur stor makt nyhetskällorna har över det journalistiska innehållet. Forskning har 

visat att det i regel är elitkällor som dominerar i jämförelse med icke elitkällor, samtidigt som vi 

inte kan veta nyhetens ursprung (Strömbäck, 2009: 163). I denna studien ska detta tomrum 

undersökas - vem det är som tar kontakt, är det källan eller journalisten?  

Det finns andra medieforskare som menar att bara för att journalisten är beroende av källan säger 

det inte så mycket om maktförhållandet - dem anser att det är journalisten som har makt över 

innehållet genom använda andra källor, vinkla om nyheten eller söka alternativ information. Bara 

för att elitkällor dominerar behöver inte det betyda att dessa har mer makt över innehållet än vad 

journalisten har (Strömbäck, 2009: 163). 

2.5 Aktör- utbudsmodellen  
Asp, Johansson och Larsson har i samband med studier om kommunaljournalist och beskriver att 

man kan betrakta medierna både som en aktör och som en struktur i form av utbud som skapas ett 

samspel mellan aktörerna utanför medierna, mediernas publik och medieaktörerna själv. Dem 

använde modellen för att analysera mediernas roll i den politiska processen och synsättet kallas för 

en aktör-utbudsmodell. Medierna kan i denna modell ses som en aktör som i samspel med andra 

aktörer som källor och publik, skapar utbudet i medierna. Syftet med denna studien är att att dels 

att undersöka hur vetenskapsjournalister arbetar tillsammans med sina källor. Med utgångspunkt 

från aktör-och utbudsmodellen ska synen på vetenskapsjournalisterna vara en aktör i samspel med 

andra aktörer (källorna) som med andra ord står utanför medierna. Journalistiken ses som en 
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produkt av förhållanden mellan aktörer både inom och utanför medierna (Asp, Johansson och 

Larsson, 1997: 19). För att ta reda på vad som ligger bakom samspelet mellan 

vetenskapsjournalisterna och källorna studeras utifrån vilka roller dem har under arbetsprocessen. 

I detta fall handlar det om hur vetenskapsjournalisterna och källan (aktörerna) samspelar och hur 

detta antas påverka vilka artiklar som publiceras (utbudet). 
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3. Material och metod 
I den här uppsatsen används metoden kvalitativa halvstrukturerade intervjuer och en komplement 

var en tematisk analys. Intervjuerna ska genomföras med vetenskapsjournalister i Sverige, från tre 

vetenskapliga redaktioner.  

3.1 Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 
För att undersöka hur människors upplevelser och syn på verkligheten kan man använda en 

kvalitativ forskningsmetod. Den kommer användas i studien, som i detta fall handlar om 

vetenskapsjournalisterna verklighetsuppfattning, motiv och tankesätt, i arbetet med sina källor. 

Kvalitativa metoder utgår från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och därmed finns 

ingen objektiv sanning utan metoden går ut på att man ska försöka beskriva en verklighet. 

Tillskillnad från kvantitativa metoder, där man behöver en stort material, omfattar kvalitativa 

studier ofta en mindre antal personer som man istället försöker undersöka desto djupare (Ekström 

& Larsson, 2011: 55-58).  

De halvstrukturerade intervjuerna innehåller olika teman med öppna frågor som utgår från 

studiens syfte. Listan bör vara hyfsat kort och ta upp större delområden (Trost, 2010: 71). 

Personerna i studien är mänskliga varelser och deras tolkningar av ämnet behöver inte luta åt 

samma håll. Därför är det viktigt att vara flexibel under samtalet, så länge det är kopplat till 

studiens syfte. För att fånga upp hur vetenskapsjournalisternas arbetar med källor kommer 

intervjumanualen ta hjälp av Zvi Reiches metod (2009), som innebär att vetenskapsjournalisterna 

bland annat får återberätta sitt arbete, genom att frågor ställs i förhållande till vad de publicerat 

tidigare.  

3.1.1 Hantering av intervjupersonen  
Vetenskapsjournalisterna som medverkar är från tre olika vetenskapliga redaktioner och kommer 

vara anonyma, vilket innebär att ingen kommer kunna identifiera deltagarna i studien (Matthew & 

Carole, 2016: 54). För att kunna se skillnader mellan olika redaktioner kommer 

intervjupersonernas kön och från vilken redaktion vara synligt i analysen, vilket de som medverkar 

blivit informerade om. Men det kommer inte kunnas kopplas till dem. De har även blivit upplysta 

om studiens syfte, var uppsatsen senare går att hitta, att de får avbryta intervjun vid behov och att 

samtalet kommer att spelas in (Gillham, 2008: 146-147).  

3.2 Intervjumanual  
Det finns olika metoder för att samla in material beroende på studiens forskningsfråga. I denna 

undersökningen tillämpas telefonintervjuer som har vissa liknande kvaliteter med ansikte mot 

ansikte intervjuer, men på grund av ett begränsat geografiskt avstånd kommer ickeverbala element 
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försvinna (Gillham, 2008: 147). För att inte lämna forskningsfrågorna förberedds en 

intervjumanual (Bilaga) som tar upp de teman som ska diskuteras. Intervjumanualen kommer vara 

halvstrukturerad och innebär att frågorna är temamässiga och anpassade efter studiens 

frågeställningar (Ekström & Larsson, 2010: 55-60). Fördelen men en intervjumanual är att 

frågorna man vill ställa hamnar i rätt ordning och ordningen är viktig för rätt stämning (Hartman, 

2004: 281). Intervjufrågorna är väsentliga i undersökningen och det är viktigt att 

intervjupersonerna förstår och uppfattar frågorna som ställs. För felaktigheter i frågorna kan leda 

till felaktigheter i det insamlande materialet. Därför är det viktigt hur frågorna formuleras så att 

frågeställningarna kan besvaras (Matthew & Carole, 2016: 115-116). När frågorna är väl fungerade 

och man mäter på ett bra sätt finns en hög reliabilitet, som med andra ord bedömer kvalitén på 

undersökningen. Validiteten kan generellt sägas vara att man mäter det man verkligen vill mäta 

och ifall det är relevant för frågeställningen. Frågorna i intervjumanualen ska ge svar på studiens 

frågeställningar (Bergström och Boréus, 2012: 40-45). 

För att intervjupersonen ska känna sig väl till mods och öppna upp sig under samtalet krävs ett 

förtroende och känslighet, någonting som kan uppnås genom vissa riktlinjer. Dessa är att man kan 

börja samtalet med lite småprat som uppvärmning, lyssna noga, be dem sitta på en bekväm plats, 

ställa följdfrågor, vara förbered och var hjärtlig (Matthew & Carole, 2016: 118). Fördelar med 

uppvärmningsfrågor är att skapa ett förtroende, och ställa följdfrågorna som kan leda fram till mer 

detaljer. De material som sedan ska analyseras baseras på vetenskapsjournalisternas svar, som 

består av beskrivningar, förklaringar och olika tolkningar. De olika frågeområdena berör olika 

frågeställningar och är bevakning och insamling av material , kontakten med källorna och passiva 

eller aktiva.  

3.2.1 Transkribering  
När telefonintervjuerna ska transkriberas är det lämpligt att spela in det så man kan pausa och 

spola tillbaka, för att få med allt som sägs. Utskriften av intervjun kan göras på olika sätt. Det kan 

vara en exakt återgiven dialog som innehåller en tydlig redogörelse för intervjuns omständigheter 

som är betydelsefulla tolkningar och förståelse av intervjun. Studiens syfte är att undersöka 

vetenskapsjournalisterna verklighetsuppfattning, motiv och tankesätt, i arbetet med källor och 

därför har en ordgrann transkription valts ut. En ordgrann transkription innebär att den har inte 

tagit med pauser, suckar eller andra liknande detaljer. Alla fel, repetitioner och utfyllnader 

utelämnas för att få en lättläst transkription. Det hade även gått och göra en bokstavlig 

transkription då dessa detaljer hade tagit med, eller en extra bokstavlig transkription då även 

känslor hade implementeras, men det skulle kräva en ansikte mot ansikte intervju med mer 

resurser och tid (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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3.3 Urval och avgränsningar  
De individer som studien valt att undersöka är vetenskapsjournalister på svenska vetenskapliga 

redaktioner och de utgör studiens population. I studien finns inte möjligheten att genomföra 

intervjuer med samtliga vetenskapsjournalister i Sverige. Utan det måste ske vissa urval och 

avgränsningar som gör undersökningens utförande rimligt i relationen arbetsperioden med denna 

kandidatuppsats. Urvalen blir som ett stickprov ur studiens population (Eliasson, 2006: 45-40). I 

kvalitativa studier söker man efter en variation i sitt urval, vetenskapsjournalisterna ska helst inte 

vara likartade och något som skiljer dem åt, är att de bevakar olika områden inom vetenskapen 

(Trost, 2005: 117). Urvalet får inte vara för litet för så finns risken att det blir svårt att dra några 

slutsatser. Inte heller bör urvalet vara för stort för då är det svårt att göra några mer ingående 

tolkningar av intervjuerna, med andra ord finns ingen mer kunskap att samla in. I undersökningen 

intervjuas 5 personer vilket är ett vanligt antal (Kvale & Brinkmann, 2014: 156).  

Det är viktig påminna om att vetenskapsjournalisterna som medverkar inte är representativa i 

statisk mening, de företräder inte hur alla vetenskapsjournalister upplever arbetet med källor och 

hur man arbetar. Utan det som undersökningen intresserar sig för är eventuella mönster i hur 

vetenskapsjournalisterna beskrivningar av ämnet, oavsett om det kommer från en eller flera av 

dem. Vetenskapsjournalisterna representerar sig själva och kan även representerar mönster, som 

sedan är desamma som med andra vetenskapsjournalister (Trost, 2005: 120).  

3.3.1 Urval  av redaktioner 
För att avgränsa dem vetenskapliga redaktionerna och antalet vetenskapsjournalister valdes 

Sveriges tre största vetenskapsredaktioner som är Sveriges Television (Svt Nyheter/Vetenskap), 

Sveriges Radio (Vetenskapsradions nyheter) och Forskning & Framsteg. Att dessa tre redaktioner 

publicerar på olika plattformar - radio, webb och tidning, har ingen betydelse. Studien syfte är inte 

att ta reda på hur källorna framställs i olika plattformar, utan hur vetenskapsjournalister beskriver 

sitt arbete med källor.  

3.3.2 Urval av vetenskapsjournalister 
Totalt är det 5 personer som medverkar, tre män och två kvinnor. De medverkande journalisterna 

har blivit utvalda efter ett så kallat snöbollsurval. Som innebär att jag tagit kontakt med cheferna på 

redaktionerna och frågat vilka av de anställda som eventuellt haft möjligheten att medverka. 

Därefter tog jag kontakt med dem personerna som blivit rekommenderade. De som tacka ja är med 

i undersökningen (Matthew & Carole, 2016: 197).  

3.3.3. Urval av material  
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För att kunna använda sig av Zvi Reiches metod (2009) behövs ett journalistik publicerat verk från 

varje journalist som medverkar i studien. Genom databasen Retriever genomfördes sökningar för 

att hämta material. Sökorden bestod av: vetenskapsjournalisternas namn, vad de publicerat dem 

senaste 30 dagarna och redaktion. För dem som publicerat flera än en nyhet de senaste 30 dagarna 

valdes den allra senaste publikationen. Valet att välja nya artiklar och inslag grundar sig på att 

vetenskapsjournalisterna nyligen arbetat med dessa och chansen att de ska minnas arbetsprocessen 

med källan känns större, än om artiklar och inslag som de gjort för över ett år sedan.  

3.4 Tematisk analys  
När intervjuerna blivit transkriberade är det möjligt att identifiera olika teman och sedan göra en 

analys av intervjusvaren. Analysmetoden är en tematisk analys och är vanlig vid kvalitativa studier 

(Gillham, 2008: 176). Den går ut på att hitta återkommande motiv i intervjusvaren och när dessa 

blir till teman och subteman. När man söker teman ska man leta efter likheter och skillnader i hur 

de diskuterar ämnet, språkliga kopplingar som kan lyfta fram kausala kopplingar i deltagarnas 

medvetande och även reflektera över det som inte finns med i intervjusvaren och kommer granskas 

under analysen (Bryman, 2008: 528- 529). En tematisk analys är en form av kvalitativ 

innehållsanalys där fokus läggs på att noggrant läsa igenom materialet flera gånger. 

3.5 Metod överväganden 
I valet av metod kan man skilja mellan kvantitativa och kvalitativa, skillnaden mellan dessa är 

enkelt förklarat att kvantitativa metoderna genomför sådana undersökningar som ska beskrivas 

med siffror medens kvalitativa metoder går att beskriva med ord. Ifall man ska mäta egenskaper 

som går att isolera som variabler, passar det att använda dem kvalitativa metoderna (Eliasson, 

2006: 21). Men det går inte att finna en djupare förståelse för hur människor ser på sig själva och 

på sin relation till omgivningen (Hartman, 2004: 273). Det passar det bättre med kvalitativa 

metoder och i den här studien undersöks hur vetenskapsjournalister resonerar kring arbetet med 

källor under den journalistiska arbetsprocessen. Kvalitativa metoder kan vara omdiskuterade när 

det gäller intervjuforskningen. Datan som samlas in till kvalitativa studier behöver inte alls vara 

lika mycket som när kvantitativa studier utförs, och kan därför ibland anses därför inte kunna vara 

representativa för befolkningen i statisk mening. Många anser forfarande att kvantitativ data som 

mer trovärdig, fast än att allt fler studier bygger på den kvalitativa datan (Trost, 2005: 16).  

Den interna kritiken av intervjukunskapen är bland annat att den är individualistisk - den lägger 

fokus på individen och bortser från att hon är inbäddad i social interaktion. Den är godtrogen - tar 

allt som en intervjuperson säger för kontant utan att inta en kritisk attityd. Den är kognitivistisk - 

den lägger fokus på tankar och upplevelser på bekostnad av handling. En annan aspekt är att den är 

överteoretisk - att intervjuarna är fyllda med samhällsvetenskapliga dagordningar och kategorier. 
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Samt att den kan sägas vara legitimerande - den är besatt av att legitimera sig själv snarare än att 

producera ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014: 347-350).  
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4. Resultat och analys 
Här presenteras och analyseras resultaten utifrån de fem kvalitativa intervjuerna. Ur den tematiska 

analysen har några analytiska kategorier tagits fram. Under analysen har intervjusvaren noggrant 

blivit genomlästa, och svaren och intrycken har reflekterats över. De tankegångar som hittas går att 

analysera vidare och tolka utifrån teorierna (Trost, 2010: 147). Beskrivande citat har plockats fram 

för att tydliggöra likheter, skillnader och mönster som definierats.  

4.1 Journalistens upplevda makt  
När personerna i studien berättar om hur de bevakar sitt område är det flera som ser svårigheter i 

bevakningen av sina vetenskapliga områden, då de upplever det som enormt och ett överflöd av 

information. Intervjupersonerna utrycker en känsla av otillräcklighet när de inte kan ha ett öga 

överallt. Journalisterna har i uppgift att prioritera och bestämma mellan olika nyheter, som på sikt 

enligt Petersson (2014) kommer forma den offentliga dagordningen. När intervjupersonerna 

upplever att deras områden är svåra att bevaka på grund av dess massiva omfång i relation till 

mediernas begränsade utrymme, tenderar nyhetsvärdering att bli en viktigt del och funktion i 

arbetsprocessen. Men för att kunna avgöra vad som är potentiella nyheter och inte, uttrycks ett 

behov av hjälp från forskare. 

”Det är ofta jättesvåra saker som vi bevakar, som vetenskapliga publikationer och resultaten, som jag dels 

kan tycka är svåra att förstå och även om man förstår det så kan det vara svårt. Hur pass nytt och 
märkvärdigt det här är i jämförelse med annat som görs och har gjort tidigare. Därför tar vi väldigt ofta, 

eller nästan hjälp av experter inom forskningen”  

- Man,Vetenskapsradions nyheter  

En person sticker ut bland intervjupersonerna som anser sitt område som svårt att bevaka på grund 

av ett litet informationsflöde. Hennes upplevelse är att det sällan kommer pressmeddelanden från 

universitet och att området hon bevakar är abstrakt, och att det är svårhanterligt att få fram 

illustrationer. Hon berättar att hon alltid tydligt måste förklara det hon ska publicera och hitta 

tillämpningar som människor kan knyta an till, vilket hon upplever som svårt. En av teorierna som 

ökar chansen för en nyhet att bli en nyhet är enkelheten i att kunna illustrera den med bra bilder 

och grafik (Häger, 2014:132). I intervjupersonens fall tycks motsatt effekt ske, samt att istället för 

att sålla i ett enormt material, behöver hon snarare söka upp nyheter. Precis som Strömbäck 

(2009) tar upp framkommer det att intervjupersonerna överlag upplever ett överskott av 

information som måste reduceras, men med ett undantag.  

Personerna i studien beskriver de dagliga bevakningsarbetet som att följa ett flöde. Varje redaktion 

jobbar med ett eget flöde där journalisterna följer vad som händer i omvärlden genom att följa vad 
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andra byråer presenterar och publicerar. Det som samtliga personer i undersökningen tar upp som 

rutiner gällande bevakningen är att följa andra tidskrifter, läsa pressmeddelanden från stora 

universitet, internationell forskning, pressmeddelanden från stora vetenskapliga tidskrifter som 

exempelvis Nature och Sience, samt följa de allmänna nyheterna. Intervjupersonerna får även 

information från enskilda forskare, myndigheter eller institutioner via mail. Till skillnad från de 

andra intervjupersonerna var det en som även går på seminarier, konferenser och läser böcker, för 

att bevaka de som inte går under den vanliga radarn.  

En annan av intervjupersonerna tog upp twitter och andra social medier, där han bevakade 

enskilda forskare. Att enbart en intervjuperson berättar om social medier, som ett sätt att bevaka, 

kan tyda på att det inte är en självklarhet eller accepterat att bevaka så. I artikeln ”Re-evaluating 

journalistic routines in a digital age: A review of research on the use of online sources” där de 

undersökt journalisters acceptens till online källor i sitt dagliga arbete, kom de fram till att det 

oftast är accepterat men att det sker med en viss försiktighet (Lecheler & Kruikemeier, 2016). Att 

bevaka sociala medier är inte samma sak som att använda sociala medier som refererade källor, 

men samtidigt kan det innebära att bevakningen också har förändrats. Alla källor som enskilda 

forskare använder är säkerligen inte sociala medier och det hade varit intressant att undersöka i 

vilken utsträckning som bevakningen över dessa forum äger rum, vilka källor som finns där och 

vilka som inte finns där. 

”Vi kan inte, vi är en tidskrift, vi är många men vi kan inte täcka in allt. Det är väl lite en frustation 

känner jag. Vi får välja ut små saker och vi kan inte göra på allt, det vi hittar och tycker är spännande, 
där har vi ju en fördel att kunna välja det som man tycker verkar skoj. Så det är väl lite så att det som 

verkar tråkigt och meningslöst kan jag lägga åt sidan och så tycker nog också läsaren” 

-  Man, Forskning & Framsteg 

Det finns ett mönster i intervjupersonernas inställning till hur de väljer sina nyhetstips. I första 

skedet beskriver de att de väljer ut nyheter efter de som ”jag tycker är intressant” och därefter 

kollar de upp ifall det stämmer. Skulle det visa sig att nyhetstipset stämmer så granskas det 

noggrannare och någon fackexpert som är kunnig på området kontaktas. Enligt Lewins teori 

”gatekeepers” har den enskilde journalisten lite inflytande över vad som bevakas och redaktörer 

och nyhetsdeskar som har makten att påverka nyhetsflödet (McQuail, 2005: 308). Det 

framkommer inte att journalisterna upplever det så, utan snarare att de är de själva som 

bestämmer nyheter i första skedet. Det går att uppfatta det som att intervjupersonerna upplever sig 

själva som grindvakter i sammanhanget genom att de väljer ut vilka nyheter som ska publiceras. 

Men i andra skedet när det kommer till att stämma av nyhetstipset beskriver personerna i studien 

att de diskuterar nyhetstipset med experter, forskare, kollegor och även chefsredaktörer. Det skulle 
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i så fall indikera att journalisterna inte själva är grindvakter, utan att det sker i samspel med både 

kollegor och källor även om intervjupersonerna inte själva upplever det så. Det kan också kopplas 

till McCombs (2006) teori om mediernas makt att sätta dagordningen om journalisterna har makt 

att välja vad de anser viktigast och mest aktuellt blir ett budskap till publiken. Journalisterna anser 

sig välja det som är viktigt men möjligen är det så att källorna har större inflyttande än vad de 

själva tänker på, eftersom de är beroende av deras närvaro i arbetsprocessen.  

Nyheter mäts utifrån deras betydelse för samhället och en nyhets vikt går att räkna ut genom en 

nyhetsvärdering, men vad som är viktigt för andra människor är det svårare att veta (Häger, 2014: 

95-96). Ifall intervjupersonerna anser välja det som de själva tycker är intressant kan det innebära 

att de inte väljer det som andra människor kan tycka vara viktigare. Det går i linje med McQuails 

(1961) teori om att medierna inte kan påverka vad vi ska tycka utan om vad vi ska tycka något om. 

Man kan skilja mellan synsätten av en nyhet som kan beskrivas med hjälp av en skala där ena sidan 

är viktigt och den andra är intressant. På skalans sida där viktigt står brukar medieforskare mena 

att urvalet styrs av vad publiken bör vara intresserade av. På andra sidan av skalan, där intressant 

står, styrs det snarare av marknaden (Häger, 2014: 96). En intressant fråga som intervjumanualen 

inte av hur intervjupersonerna bedömer sina nyheter, ifall de anser att de publicerar sådant som 

människor bör känna eller om de utgår från det som de vet kommer säljas in hos publiken. Denna 

studie går inte in på det noggrant men att flera av intervjupersonerna uttryckte sig att det är de 

själva som väljer sina nyheter, ifall de anser något vara intressant, vilket kan antyda att de glömmer 

bort att tänka på vad publiken bör bli informerade om. Istället väljer de sådant som intresserar dem 

själva, samtidigt som det kan vara de som intresserar både publiken och sådant som är av vikt. Det 

går inte att dra någon slutsats ur materialet, men det visar återigen journalisternas makt att 

påverka nyhetsflödet och därmed vad som sprids ut. 

”Ett problem som man skulle kunna tänka sig kan ju vara att man lite själv gör vara andra gör. 
Tillexempel den sajten vi är inne på och kolla vad som händer på så då kan det ju va så att de som skriver 

pressmeddelanden på den sajten kan ju tycka andra saker är spännande än vad en själv tycker och då 
finns det ju en risk att man missar saker bara för att de inte har tagit upp det. Problemet är ju i så fall att 

man missar stora händelser för att någon annan inte tyckt det var intressant, man blir lite av en slav light 
under vad andra tycker är viktigt på så sätt”  

- Man, Svt Nyheter/Vetenskap  

Det är endast en intervjuperson som resonerar vartifrån och vilken information han själv får. Han 

förklarar att när han skriver notiser till webben tar han 95 procent av gångerna nyheter ur 

redaktionens flöde, som oftast är artiklar från Nature. Att följa flödet ingår i hans bevakning och 

när det gäller nyheter till webben blir bevakningen avskalad för det behöver gå snabbt. Han 
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förklarar att det kan innebära att han blir en slav under någon annans agenda på grund av att 

plockar något från ett redan utformat flöde. Han förklarar att det kan vara ett problem i hans 

bevakning ifall den tillgängliga informationen är handplockad av någon förre honom. Återigen blir 

begreppet ”gatekeepers” användbart, för teorin bygger som sagt på att det finns vissa 

nyckelpersoner som står mellan nyhetsflödet och redaktionen och ifall man applicerar teorin i 

sammanhanget skulle det innebära att journalisten är en av dessa nyckelpersoner, men någonstans 

styrs även journalisten av sin mediebevakning och vad som ryms i den. Precis som 

intervjupersonerna nämner handlar det om att arbetet har ett högt tempo där en del av 

bevakningen kan riskera att bli lidande och det är något som samtliga personer tar upp som ett 

återkommande problem i flera situationer. Det ska gå snabbt och desto tillgängligare 

informationen är desto bättre.  

Medieforskaren Håkan Hvitfelt beskriver de kriterier en nyhet behöver fylla för att ens bli en nyhet 

men nyhetsurvalet påverkas enligt Lars Nord också av andra faktorer. De ska vara enkelt för 

redaktioner att följa upp nyheten, bakgrunden och kommentarer. Vilket stämmer överens med 

intervjupersonernas egna tolkningar när de väljer ut sina nyheter. Annan forskning visar att 

journalisternas pesonliga erfarenheter, inställningar och förväntningar också kommer ha en 

påverkan på hur de väljer sina nyheter (Häger, 2014: 133). Utgår man från studien där 

intervjupersonerna svarar att de väljer det som de anser intressant utefter vad de gjort tidigare, 

vilka ämnen de bevakar, vilka kunskaper de har, vilket kontaktnät de har och vilka nyhetsforum de 

arbetar med, något som stämmer överens med den tidigare forskningen. Övergripande kan man 

tolka intervjupersonernas svar som en upplevd självständighet, men som grundar sig i vad de redan 

valt att släppa in innanför grinden. Deras inställning är att de tror sig vara de som bestämmer men 

egentligen ligger rollen som grindvakter hos någon annan. Vem som egentligen kontrollerar 

kommunikationsflödet i en kanal har studien inte undersökt, men den upplevda makten som 

intervjupersonerna beskriver går emot hur maktförhållandet mellan journalister och källor ser ut i 

verkligheten.  

4.2 Starka band till källorna  
Flera av intervjupersonerna berättar att de i regel använder en eller flera oberoende forskare inom 

samma fält eller liknande som hjälpmedel under den journalistiska arbetsprocessen. De tar kontakt 

med forskare när vetenskapliga artiklar är komplicerade och de själva behöver hjälp att få forskning 

förklarad eller stämma av så att innehållet har uppfattats korrekt. Forskare blir en viktig del av det 

journalistiska arbetet genom att ge journalisten åsikter och bedöma ifall källan bör ses som 

trovärdigt, eller ge kommentarer. Det framkommer i studien att intervjupersonerna beskriver sina 

relationer med forskare som nödvändiga för den journalistiska arbetsprocessen. För det är 
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forskarna som i olika sammanhang lämnar ut information och sedan är det journalisternas uppgift 

att sålla i den (Shoemaker & Reese, 1996: 169). Utan forskarnas hjälp skulle journalisterna inte 

kunna utföra sitt arbete fullständigt. 

”Vad jag ofta gör är att diskutera andra forskares arbete med någon inom samma fält, det är en praxis, 
man brukar göra så ofta för att be någon annan kolla. Är det här viktigt, är det här trovärdigt, är det här 

bra och då blir det att källorna jag använder mig av blir två stycken, dels de som gjort studien eller 
arbetet som det handlar om plus den som oberoende som också kollade”  

- Kvinna, Forskning & Framsteg 

Samtliga intervjupersoner beskriver begreppet källa som en vetenskaplig artikel från någon av de 

större tidskrifterna exempel Nature eller Sciens. Artiklarna ska vara peer-reviewed men källor kan 

även vara olika typer av experter. En av intervjupersonerna förklarar att det finns en stor chans att 

han väljer en nyhet ifall han läser om ett ämne i sitt flöde som han direkt kan associera med en 

forskare och som han känner till. Är det eventuella ämnet tillräckligt spännande och han vet vilken 

forskare han kan kontakta, är det större sannolikhet att han väljer det till att bli en nyhet framför 

ett annat ämne i flödet som han inte känner till. Intervjupersonerna tenderar att i första hand ta 

hjälp av forskare som de tidigare haft kontakt med.  

”Det blir lite ofrånkomligen så att när du ser pressmeddelanden eller artiklar där du direkt får upp en 
person in huvudet, som du varit i kontakt med innan och som har hjälpt dig, och som du tyckte var duktig 

på att förklara osv så kan det ju finnas en risk att man väljer det ämnet, eller just den artikeln framför 
något annat som skulle visa sig vara viktigare och sen kan jag välja något som jag är extra intresserad av. 

Så det är ju på både gott och ont”   

- Man, Svt Nyheter/Vetenskap 

Flera intervjupersoner berättar om ett kontaktnät med forskarvärlden. Intervjupersonerna 

beskriver att de ofta vänder sig till en forskare som de pratat med tidigare eller får tips om från en 

kollega. Det finns en tendens att samma forskare återkommer på grund av dessa kontaktnät och 

kan ha ett större inflyttande än de forskare som inte ingår i kontaktnätet. Det går inte att dra några 

generella slutsatser om vilka källor som dominerar. För nyhetsbevakningen beror på vad nyheten 

handlar om, vilket i sin tur styr utsträckningen av vilka offentliga eller inflytelserika källor som 

dominerar i nyheterna (Stömbäck, 2015: 168). Den övergripande tolkningen som kan göras är om 

journalister i första hand väljer ämnen som intresserar dem själva och att forskare väljs därefter 

medför det en risk att dessa källor har ett större övertag än andra källor, när det kommer till att 

påverka innehållet.  

”Det blir nästan att vissa forskare, som för sportjournalister att de är samma människor ofta. Och då blir 
det ju så att vissa källor är det enklare att ringa till men samtidigt så får man komma ihåg att man alltid 
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ska ha en sådan relation att man kan göra ett kritsik inslag om den här forskaren eller källan, även om det 
kan kännas som man är bra kompisar men på ett professionellt plan. Det jag menar är att det känns som 

man känner vissa forskare lite bättre”  

- Kvinna,Vetenskapsradions nyheter. 

Journalister berättar om ett utvecklat kontaktnät inom sina bevakningsområden och hittar nyheter 

genom tips från andra. Studien har inte undersökt hur ofta olika källor förekommer men 

intervjupersonerna talar om ett kontaktnät där vissa forskare återkommer mer frekvent än andra i 

deras arbetsprocess. Att samma källor används bakom det offentliga ljuset kan indikera att vissa av 

forskarna och källorna har mer makt än andra. Även om journalister försöker värna om sin 

självständighet och genomskåda de aktörer (källorna) som försöker påverka dem är det oundvikligt 

att det är i samspelet mellan journalisten och källan som makten över journalistiken sätts på prov 

(Strömbäck, 2015:147). Forskare kan på ett direkt sätt påverka journalisten och det leder till att 

källor får makt över journalistiken, eftersom forskare och journalister är beroende av varandra.  

En av intervjupersonerna förklarar att desto fler utomstående källor desto bättre för att stärka 

trovärdigheten. När vetenskapsjournalisterna ska kontrollera eller be om hjälp angående ett 

journalistiskt arbete är inställningen att fler än en utomstående källa bör kontaktas. Det ligger i 

källkritikens principer att journalistiken ska anstränga sig för att komma så nära sanningen som 

möjligt (Häger, 2014: 184). De källor som används ska vara opartiska i sammanhanget, ifall det 

handlar om att ge kommentarer på någon annans forskning. Flera av intervjupersonerna talar om 

en pliktkänsla gällande antalet källor som bör kontaktas, men det varierar beroende på vilken typ 

av nyhet det är och hur den ska publiceras. Är det notiser som ska ut på webben är upplevelsen från 

flera av intervjupersonerna att antalet källor inte är lika viktigt, som när det rör sig om artiklar eller 

radio-inslag. Ambitionen hos samtliga intervjupersoner är att prata med utomstående forskare, 

men det framkommer att det kan finnas en skillnad mellan synen på hur de bör gå tillväga och hur 

de gör. En av intervjupersonerna berättar hur hon samlade in informationen till sitt senaste 

publicerade radioinslag på följande sätt: 

”Det här kan ju också säga att det är lite speciellt, för ofta så kollar vi ju eller vi försöker vara eller ha som 
ambition att alltid kolla sån här information med en utomstående forskare som inte varit inblandad som 

kan göra någon mer opartisk bedömning men det har jag inte gjort i det här fallet. Jag var lite insatt i 
ämnet så jag såg den här nyheten själv först just i en av tidskrifterna, som är ganska stor och det var 

svenska forskare så då tog jag kontakt med dem och hörde om jag kunde få en intervju och sen så ringde 
jag upp och gjorde en telefonintervju, men i de här fallet kollade jag inte med någon annan”  

- Kvinna,Vetenskapsradions nyheter  
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En vetenskapsjournalist som är specialiserad inom ett visst område kan rimligen mer om ämnet, 

kan eventuellt dra egna slutsatser och besitter kunskap som de inte behöver fråga utomstående 

forskare om. De kan innebära att de blir mer självständiga men samtidigt behöver de forskarnas 

kommentarer i det journalistiska arbetet för att vara trovärdiga inför publiken. 

4.3 De aktiva källorna  
Personerna i studien beskriver sig själva som självständiga när det gäller initiativet till nyheter. Att 

det är de själva som väljer vad som blir nyheter och vad som inte blir det. De beskriver att kollegor 

eller chefer sällan bestämmer eller tar intiativ till vad de ska arbeta med. 

”Ja det kan nog hända men jag kan inte komma ihåg senaste det hände. Jag brukar hitta mina nyheter 
och saker i min bevakning själv” 

 - Kvinna, forskning och framsteg 

En annan intervjuperson svara så här: 

”Det är oftast jag som bestämmer, asså min chef säger ytterste sällan de här måste du skriva om, men vi 
är ju  inte oeniga om vad som blir en nyhet och inte en nyhet. Det är ganska lätt att bedöma och han har 

nästan aldrig stoppat mig från att skriva någonting heller”  

- Man, Forskning & Framsteg  

Det framkommer att personerna ser på sin egen roll som initiativtagande när det kommer till att 

välja sina nyheter. Men när journalisterna får in tips från allmänheten eller från forskare finns 

risken att de faktiskt inte är de själva som tar initiativet. I deras berättelser finns det skillnader i 

hur beskriver situationen och hur de hanterar det när de väl får in tips. Att journalisterna får in tips 

är en viktig del av att hitta nyheter och det ger journalisten information som de annars inte hade 

fått. Om källor och utomstående aktivt ger nyheter kan det innebära att källorna i slutändan har 

källan ett inflyttande i vad som blir nyheter och inte. Flera av intervjupersonerna berättar att de 

känner sig skyldiga att lyssna ifall en forskare som de varit i kontakt med tidigare och fått hjälp av, 

hör av sig och tipsar om något. Det finns ett mönster i studien att intervjupersonerna upplever att 

de vill vara snälla tillbaka, om forskaren varit hjälpsamma i en annan situation. Deras relationer 

med forskare inom deras kontaktnät är nödvändigt för den journalistiska arbetsprocessen, men 

också skadlig för den journalistiska yrkesrollen. Strachal (2009:11) menar att förhållningssättet 

mellan en journalist och en källa behöver vara oberoende, men ifall journalisterna upplever att de 

är skyldiga att ge forskaran tjänster finns det sprickor i förhållningssättet.  

”Om det är någon som hör av sig från ett universitet, om någon som framför allt forskare som jag pratat 
vid sju, åtta, nio, tio gånger tidigare under min tid när jag har hållit på med det här, om dem hör av sig 
och säger ”hej” hoppas allt är bra tänkte ville bara säga att nu på, eller nu nästa fredag så kommer vi ut 
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med spännande forskning som handlar om de och detta, hör av dig om det är någonting ni på svt skulle 

vilja veta eller göra någonting av, då resonerar bara kul, så då är det ju bara positivt”  

- Man, Svt Nyheter/Vetenskap 

Även om flera av intervjupersonerna beskriver sig själva som passiva i sitt val av nyheter, genom att 

själva välja vad de ska arbeta med framkommer det att flera känner uppskattning när källan hör av 

sig och kommer med tips, vilket sker vardagligen. Flera personer beskriver det som positivt när 

forskare hör av sig och att de blir glada. Självklart finns det en skillnad i att få in tips till att det 

faktiskt bli en nyhet. Men chansen att det blir ens blir en nyhet kommer förmodligen att vara högre 

än om källorna inte hörde av sig. Vilket innebär att källorna har möjlighet att påverka innehållet 

genom att det ger över informationen. Journalisten gör först en nyhetsvärdering av det och om de 

uppfyller kriterierna för att bli att vara en nyhet kommer det troligtvis bli en nyhet (Häger, 2009: 

112). Svaren från intervjupersonerna antyder att källorna ofta hör av sig, vilket gör dem aktiva. Som 

Petersson (2014) förklarar kan journalisterna själva välja ämne och infallsvinkel och på så sätt får 

medierna en självständig effekt, men om källorna är aktiva och hör av sig med tips som sedan blir 

nyheter, vilket intervjupersonerna i den här studien tar upp, kan medierna få den motsatta effekten 

(Petersson, 2014: 174). Det finns en hög risk att medierna blir osjälvständiga när källorna kommer 

med tips och om journalisterna känner sig skyldiga att framföra dem.  

En intervjuperson hade en annorlunda syn på källornas engagemang. Hon upplevde det som 

problematiskt att bevaka sitt område för forskare hörde sällan av sig själva. Så hon brukar ringa 

upp forskarna och höra ifall det hänt något nytt och intressant inom deras fält. Hon beskriver det 

som om hon aktivt behöver söka upp nyheterna vilket kan antyda att källorna är mer passiva i 

hennes fall. Men överlag var det ingen av intervjupersonerna som hade någon djupare fundering 

kring att källor hör av sig och att det kan vara riskfyllt, utan att det snarare ger positiva 

konsekvenser. Det var ingen som tog upp dilemmat att aktiva källor i viss mån styr det eventuella 

innehållet i vad som publiceras. Det är viktigt att tilläga att samtliga intervjupersonerna tar upp att 

de undviker källor med ett tydligt kommersiellt syfte. När de upplever att tipsen har att göra med 

marknadsföring att göra så ignoreras det.  

I linje med Larssons (1998) avhandling Nyheter i samspel sker ett sampel mellan journalisterna 

och de källor de bevakar. De är beroende av varandra och det leder till ett bytesförhållande av 

information. När forskarna hör av sig till journalisterna ger de en nyhet mot publicitet och det finns 

en risk att källorna får ut de budskap som de vill. Vilket kan kopplas till vad personerna i den här 

studien berättar om. Det kan leda till att journalistiken inte fungerar som den tredje statsmakten. 

Forskarna är i behov av journalistiken för att sprida sin forskning för journalisten som behöver 

kunskap och kommentarer. I detta samspel skapas nyheter vilket kan indikera precis som Larsson  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(1998) påpekar, att aktörerna skapar nyheter tillsammans och att de blir ett problem. 

Vetenskapsjournalisten bör ju vara oberoende i relation till vad de bevakar men det är den inte.  

”Den vetenskapliga artikeln är källan och är grunden, men för att jag sen ska kunna bygga huset så 
behöver jag ju fler källor. De vill säga de forskare som hjälper mig att bena ut allt möjligt. Det man vill 

veta är vad har dem gjort, har det gjorts innan, om de har gjort innan på liknande sätt, vad har man gjort 
annorlunda här, hur spännande tycker du det är, är de överraskande och finns det några brister osv. 

Vetenskapsartikeln kan trappas ner till och det blir tillslut två källor. Vetenskapsartikeln och den man tar 
hjälp av för att bena ut vad artikeln säger och inte säger”  

- Man, Svt Nyheter/Vetenskap 

I den här studien är det viktigt att komma ihåg att en källa för vetenskapsjournalister oftast är en 

vetenskapliga publikation, men även forskare. Hur aktiv källorna tillåts att vara i arbetsprocessen 

kommer påverka hur stor makt den får över innehållet. Hur mycket utrymme får källan och hur 

många källor får komma till tals. Som tidigare nämnts är ambitionen hos intervjupersonerna att 

använda ett flertal källor, vilket indikerar att makten inte enbart läggs över hos en källa, något som 

är väldigt bra för trovärdigheten. Strömbäck (2009: 163) tar upp olika medieforskares sätt att se på 

maktförhållandet och vissa medieforskare anser att journalister är beroende av sin källa men det 

säger inte det så mycket om hur mycket makt källan får över innehållet. Utan journalisten kan 

använda andra källor, vinkla och söka alternativ information. Vilket stämmer bättre överens med 

intervjupersonernas beskrivningar om hur de arbetar.  

4.4 Naturligt trovärdiga källor   
Ett återkommande fenomen i intervjusvaren är personernas sätt att tala om källor som naturligt 

trovärdiga och desto mindre deras kritiska syn på dem. I regel beskriver de olika källor, så som 

vetenskapliga artiklar, forskare och experter som trovärdiga, medan undantaget blir att de skulle 

vara opålitliga och behövas kollas upp. Det som gör det intressant är att forskare som deltar i den 

offentliga opinionsbildningen, genom att medverka i medierna kan möjligtvis påverka den politiska 

dagordningen och har därför en mycket viktig roll i journalistiken, där de kan synas och få 

publicitet (Petersson, 2014: 199). Vilket kräver att journalisten bör förhålla sig kristik till alla sina 

källor. Vetenskapsjournalisterna i studien tenderar att ha en grundtillit till forskarna och beskriver 

dem som pålitliga i hög utsträckning. 

”Det finns en ganska tydligt uppställt system, en hierarki inom forskarvärlden som är den vi ofta vänder 
oss till. Folk som är professorer eller har en tydlig akademisk grad, eller som visar att de är på en viss 

nivå och det innebär ju också att man förväntas ha en kompetens inom det området och som vi bedömer 
som trovärdiga”  

- Man, Vetenskapsradions nyheter 
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Grundkällan som intervjupersonerna oftast använder bygger på en vetenskaplig artikel, som blivit 

publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Resultaten i artiklarna har genomgått en peer-reviewed 

process och därmed menar flera av intervjupersonerna att det redan är trovärdigt. När den gått 

igenom en peer-reviewed process innebär det att andra kompetenta personer inom området har 

granskat forskningsresultaten och bör därför ses som legitim. En intervjuperson uttrycker att en 

artikel som är peer-reviewed besitter en sorts kvalitetsstämpel och är mer trovärdig än tillexempel 

ett pressmeddelande som kan ha andra syften i åtanke. 

Det finns en inställning hos intervjupersonerna att de i grunden använder material som redan är 

trovärdigt, eftersom de tagits fram ur ett seriöst sammanhang, så som tidskrifterna Nature och 

Science. En av intervjupersonerna förklarar att han inte ser några svårigheter i att avgöra ifall 

någon muntlig källa är trovärdig eller inte. Personen menar att antingen är källor engagerade i den 

vetenskapliga diskussionen eller inte. Skulle det vara något kontroversiellt så brukar det ofta säga 

sig själv. En annan intervjuperson förklarar att forskare är en grupp människor som i regel är 

väldigt försiktiga med vad de säger. Att det snarare är tvärtom, det är svårare att hitta en frispråkig 

forskare än de som är försiktiga med sina kommentarer och åsikter. Men överlag talar 

intervjupersonerna om forskarna som en grupp människor med hög status och som de anses 

pålitliga eftersom de är specialister inom sina områden. Ekström (2004: 329) har påpekat att det 

finns en risk att journalister ”översätter” det som källorna säger pågrund av forskares höga 

auktoritet. När forskarna äger kunskapen behöver journalister ganska den för att inte fungera som 

ett språkrör. I studien framkommer det att intervjupersonerna ser på källorna, i det här fallet 

forskarna, som en arbetsgrupp som de överlag inte ställer sig kritisk till. I likhet med Ekströms 

(2004) reflektioner verkar det forfarande svårt för vetenskapsjournalisten att kritisera forskare 

med högstatus. 

En intressant observation från en av intervjupersonerna är när han beskriver ett arbete med en 

artikel. Den handlade om videospel som innehåller våld och hur det påverkade hjärnan. Forskning 

visade samma resultat utifrån två tester. När han sedan visade resultaten för utomstående forskare 

vid en institution och alla dessa tre forskare tyckte att underlaget i studien var för svaga för att 

kunna dra några slutsatser. Då valde intervjupersonen att inte publicera artikeln, men han upplever 

det som underligt att tre utomstående hjärnforskare ser på artikelns underlag som svagt, samt att 

resultaten och slutsatsen inte är färdiga, men ändå har resultaten publicerats. Personen i studien 

beskrev att han har börjat fundera på vad som egentligen blir publicerat, i vilken tidskrift och 

varför. Ifall det finns flera liknande fall är det rimligt att fundera över hur mycket tillit 

journalisterna bör lägga hos en vetenskaplig publicerad artikel, även om den genomgått en peer-

reviewed process. 
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”Jag själv har gått på natur på gymnasiet men det är inte så att jag kan allt om naturvetenskap så jag 

brukar förlita mig på dem forskar kontakter som jag har, och om de hissar eller dissar nånting brukar jag 
ge dem mitt öra i större utsträckning”  

-  Man, Svt Nyheter/Vetenskap   

Men som tidigare nämnts i analysen är det vanligaste att de kontaktar utomstående forskare under 

den journalistiska processen, vilket här visar att det kan kan vara en nödvändighet. Journalisterna 

har en problematisk situation då yrket bygger på goda kontakter för att arbetet ska kunna 

genomföras (Strachal, 2009: 11). Skulle vi ta intervjupersonernas inställningar till publicerade 

vetenskapliga artiklar i relation till Gans (1979) teori går det att se likheter. Källorna med en 

naturligt hög trovärdighet kan tendera att få större kontakt med journalister, än alla andra källor. 

Den forskning som publiceras i exempelvis Nature eller Sience kommer med andra ord med större 

sannolikhet att plockas upp av andra vetenskapsjournalister och redaktioner, än forskning som 

blivit publicerad i mindre tidskrifter. För forskarnas del, som gärna får sin forskning publicerad och 

synlig, innebär det att om de blir publicerade i Nature kommer förmodligen ännu fler vetenskapliga 

redaktioner att nappa och forskningens spridning bli ännu större. De ger alltså forskning eller 

forskare med ekonomisk eller politisk makt en större chans att påverka nyheters rapportering än de 

som inte hamnar i exempelvis Nature. Gans (1979) menar att källor med mest makt kommer vara 

de som källor som journalisten respekterar och använder sig av i större utsträckning. 
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5. Slutsatser och diskussion  
Syftet med uppsatsen var att studera hur vetenskapsjournalister resonerar kring vetenskapliga 

källor och hur de arbetar med dessa, utifrån journalisternas perspektiv. Med hjälp av svaren från de 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuerna från fem intervjupersoner. Vidare syftade studien till att 

hitta likheter och skillnader mellan synen på arbetet med källor och hur arbetet eventuellt kan 

fungera i praktiken. I resultat och analys har olika teman presenteras och diskuterats, i relation till 

tidigare forskning och teorier och ska nu det kopplas till studiens syfte och frågeställningar.   

Här besvaras frågan ”Hur resonerar vetenskapsjournalisten kring arbetet med vetenskapliga 

källor?” och ger liknade resultat som tidigare forskning inom området gett. Skillnaderna är 

studiens unika enheter, nämligen vetenskapsjournalister på svenska redaktioner. I linje med 

Larssons (1998) avhandling finns ett samspel mellan journalister och källorna de bevakar visat att 

de är beroende av varandra, men studien belyser bara journalistens beroende av källan och inte det 

motsatta perspektivet. Därför går det inte att uttala sig om hur forskarens behov av journalisten ser 

ut. För journalistens del skulle de inte kunna utföra sitt arbete om de vore utan källor. Ett exempel 

på det är när journalisterna sköter sin bevakning och gör en nyhetsvärdering, då behövs källorna 

för att kunna avgöra materialets vikt och betydelse. De tenderar att skapa nyheter tillsammans för 

ofta kommer materialet från källorna själva, dels de vetenskapliga artiklarna men också från 

forskarna som ger tips. Reichs (2009) forskning visar att urvalet i medierna ofta blir snävt när 

samma källor används. De är konsekvenser som undersöknings resultat tenderar att leda till.  

I analysen framkom det att journalisterna känner sig skyldiga till att hjälpa de som hjälper. När 

forskare som hjälp journalisten tidigare hör av sig med tips eller berätta om något som händer 

inom deras fält, upplever de att de borde vara hjälpsamma tillbaka. Det verkar som det är svårt att 

ha en relation till forskarna men samtidigt försöka att inte ha det. Strachal (2009) förklara att 

journalistens uppgift är att bidra med kunskap, som inte riktar sig till källorna utan till samhället 

som inte har samma insikt som källorna. Återigen är journalistens roll att vara oberoende men 

utifrån studiens resultat går det att ifrågasätta om det verkligen är så i arbetet med bekanta källor. 

Vetenskapsjournalisterna beskriver också att de själva styr sina nyhetsval, kommer med sina egna 

ideér och tar intiativ till nyheterna de publicerar. Men när de återberättade hur det gått tillväga 

med deras senaste publicerade arbetet var det flera som fått idéerna och tipsen från annat håll.  

”Hur beskriver vetenskapsjournalisterna sitt praktiska arbete med källorna?” var den andra 

frågeställningen och i studien framkommer att journalisterna framställer sina källor som ytterst 

nödvändiga i den journalistiska arbetsprocessen. Larsson (1998) kommer fram till nyheter sällan 

blir till ifall källorna inte tipsar om dem. Vetenskapsjournalisterna i den här studien uttrycker att 

det uppskattar tips från andra och att de fullföljer dessa nyheter ifall de har ett nyhetsvärde. I den 
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här studien används inte någon klassisk innehållsanalys men det hade bidragit till att få fram exakt 

hur många gånger journalisterna använder tips från forskare och i vilken utsträckning forskarna får 

uttala sig i rapporteringen. Däremot kommer det fram i undersökningen att 

vetenskapsjournalisterna upplever att de gynnas av sitt kontaktnät och ser de egna källor som goda 

källor. Att forskare i regel går att förlita sig på och att publicerade vetenskapliga källor är pålitliga 

och som Ekström (2004) menar så är det svårt för vetenskapsjournalisten att kritisera en 

vetenskaplig källa. Det finns en skillnad mellan att ställa granskande frågor till en forskare 

angående ett resultat och att vara kritisk till det som forskaren säger. Men den uppleva inställning 

som journalisterna har är att forskare själva är försiktiga med vad dem säger. Man skulle kunna 

tolka det som att de ger forskarna grönt kort eftersom journalisterna beskriver forskarna så. För att 

få arbetet vattentätt och höja trovärdigheten brukar vetenskapsjournalisterna kolla upp faktan från 

flera håll. Trots att ambitionen är att journalistiska  arbeten ska byggas på flera källor har det i 

analysen framgått att det inte alltid stämmer med verkligheten. Det kan indikera på att det händer 

vid flera tillfällen, men det är inget som kan bevisas utifrån en beskriven händelse i den här 

studien.  

Gans (1979) menar att källor med mest makt kommer vara de som källor som journalisten 

respekterar och använder sig utav i större utsträckning. Kontaktnätet men olika källor som 

journalisterna uttrycker sig ha tenderar att bli de forskare som påverkar innehållet trots att det inte 

nödvändigtvis behöver vara i det offentliga ljuset. Det är tydligt att journalisterna hellre kontaktar 

forskare som de varit i kontakt med tidigare framför nya, ifall det inte är nödvändigt. Källorna står 

utanför medierna, men under den journalistiska arbetsprocessen uppvisar resultaten att källorna 

har en roll som ger de goda möjligheter att påverka utbudet i det som publiceras eftersom 

journalisterna tillåter att släppa in dem (Asp, Johansson och Larsson, 1997: 19). Däremot så går det 

inte att säga hur mycket de släpps in i processen för det har undersökningen inte studerat.  
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6. Förslag till fortsatt forskning  
Utifrån studiens resultat vore det intressant att fortsätta med en kvalitativ undersökning men utgå 

de vetenskapliga källorna perspektiv. Möjligtvis ställa frågor till forskarna med liknade 

frågeställningar i grunden. Hur resonerar de kring arbetet med journalister? hur beskriver sitt 

arbete med vetenskapsjournalisterna? Och möjligtvis göra en jämförelses. Vidare skulle även en 

kvantitativ innehållsanalys göras av vilka sorts vetenskapliga källor som får mest och minst 

utrymme i medierna, hur ofta samma forskare används för att bena ut hur frekvent samma forskare 

få komma till tals i offentliga medier. Det skulle även gå att undersöka vilka händelser inom 

forskarvärlden som ges mest respektive minst uppmärksamhet. Publikundersökningar om hur 

publiken upplever vetenskapsjournalistik är också en väg att gå. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjumanual  

Informera om anonymitet - kön vara synligt.  

Informera om var intervjupersonen senare kan hitta den färdiga uppsatsen.  

Informera intervjupersonen under hela intervjun kan avbryta vid behov.   

Informera om att intervjun kommer spelas in och transkriberas.   

Om personen 

Kön 

Redaktion 

Bakgrund  

Hur länge har du jobbat på din redaktion? 

Vilket eller vilka områden bevakar du? 

Har du någon journalistexamen? Vilken? 

Frågeområde 1: Bevakning och insamling av material  
Under en vanlig arbetsvecka hur ser din bevakning ut?  

Ser du några svårigheter eller problem i att beveka ditt område? 

Vilket är det vanligaste sättet för dig att samla in material till en nyhet? 

Hur gick du tillväga för att samla in information till den här artikeln/inslaget? (Kopplat till en 

artikel/inslag som blivit publicerad av vetenskapsjournalisten) 

Hur brukar du göra för att avgöra om informationen du får är trovärdig eller inte? 

Frågeområde 2: Kontakten med källorna  

Kan du beskriva vad en källa är enligt dig? 

Vilken sort källor brukar du använda dig mest av?  

Hur kom du i kontakt med källorna i den här nyhet? (Kopplat till en artikel/inslag som blivit 

publicerad av vetenskapsjournalisten) 

Hur ser din relation ut med källor du använder? 

Upplever du svårigheter att avgöra källors trovärdighet? 

Frågeområde 3: Passiva eller aktiva 
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I den här nyheten, vart ifrån kom nyhetsidén? (Kopplat till en artikel/inslag som blivit publicerad 

av vetenskapsjournalisten) 

Vartifrån brukar nyhetsidéer komma ifrån upplever du? 

Ifall du får nyhetstips skickat till dig, utan att du bett om det, hur resonerar du då? 

När forskare komma med nyhetstips hur tänker du då?  


