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Inledning

Jag tror att alla har kommit i kontakt med den
här typen av frågor och befunnit sig i besluts-
situationer då det har varit brist på kunskap.
Det kanske också är så att vi lika ofta har be-
funnits oss i en situation där vi har trott att vi
har mer kunskap än vad vi i själva verket har.
Vi har tre inledare och två har kommit hit än
så länge. Det är ju så att det här ämnet i högsta

THORSTEN ANDERSSON
Preses
KSLAT

grad har anknytning till det som håller på att
hända och som har hänt i veckan i USA.
Därför är generaldirektören Björn Körlof som
skall hålla ett anförande här idag, från Styrel-
sen för Psykologiskt Försvar kallad till reger-
ingen och vi räknar med att han skall  komma
senare. Med oss nu är vetenskapsjournalist
Karin Bojs och professor Torbjörn Fagerström.
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Vad gör vi när vi inte vet?

TORBJÖRN FAGERSTRÖM
Professor
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala

Herr Preses, mina damer och herrar. Mitt
”take-home-massage” idag är att vi vet mer än
vi tror. Jag tänker, precis som Herr Preses an-
tydde, ta den fyrkantige träbockens, d.v.s.
naturvetarens, attityd. Jag tänker göra det
därför att talarlistan ser ut som den gör. Jag är
naturligtvis mycket medveten om att riskvär-
dering och riskhantering handlar väldigt
mycket om psykologiska insikter, psykologis-
ka faktorer och ibland kanske också politiska
bedömningar. Men nu tar jag träbockens atti-
tyd, och då hävdar jag alldeles bestämt att vi
ofta vet mer än vi tror.

På ett mycket grundläggande plan, dock,
vet vi ingenting. Om vi drar oss till minnes
vad vetenskapsteoretikern Karl Popper lärde
oss så är det att inom empiriska vetenskaper
finns ingen säker kunskap. Den empiriska pro-
cessen, den naturvetenskapliga processen att
nå kunskap, handlar om att man uppfinner
rimliga idéer om hur verkligheten är beskaf-
fad, s.k. hypoteser, och sedan försöker visa
experimentellt att de är felaktiga. Då kan man
utrangera en hypotes och då får man kvar en
mindre uppsättning hypoteser; på det viset
har man som en strömflod av ännu inte för-
kastade hypoteser som görs smalare och
smalare allteftersom kunskapen blir säkrare
och säkrare. Men alldeles säker blir den aldrig.
Detta är den filosofiska utgångspunkten.

Den praktiska utgångspunkten är att vi
betraktar mängder av kunskap som säker –
och galna vore vi annars, ty livet skulle bli
fullständigt outhärdligt om vi inte fick betrak-
ta mängder av naturvetenskaplig kunskap
som säker. Jag har i något sammanhang skri-
vit att det t.ex. är mycket klokt av den som
överväger att kasta sig ut från översta våning-
en på DN-skrapan att betrakta Newtons meka-
nik som alldeles säker kunskap, d.v.s. att utgå
från att kroppen kommer att accelerera till
förfärande hastighet innan den slår ner på
Rålambsvägen nedanför. Precis på samma
sätt betraktar vi mängder av fysikaliska, ke-
miska och biologiska principer som säker
kunskap. Det är klokt av oss att göra det. Livet
skulle inte bara bli outhärdligt om vi inte gjor-
de det. Vi skulle inte heller våga oss på att
utveckla några teknologier. Teknologier byg-
ger i grunden på naturvetenskaplig kunskap
och vi skulle inte våga oss på att konstruera
flygplan, bygga bilar, pappersbruk eller någon-
ting om vi inte vågade utgå från att den under-
liggande naturvetenskapliga kunskapen var
tillräckligt säker för att de här teknologierna
i allt väsentligt skall fungera – och det gör de
ju också i regel.

Egentligen är det inget problem med hela
den uppsättning av kunskap som är tillräck-
ligt säker för att vi skall kunna betrakta den
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som alldeles säker. Problemet är allt det som
ligger mitt emellan, där vi vet en del, men kan-
ske ändå inte vet tillräckligt mycket för att
kunna bygga en teknologi på kunskapen. Det
är där jag tror att vi mest behöver den ratio-
nella naturvetenskapliga analysen, och jag
hävdar att vi väldigt ofta är mäktiga att göra
denna rationella analys. Jag tror att när vi inte
lyckas göra den och kommunicera den till
samhället så beror det inte så mycket på att
analysen är fel, utan det beror oftare på att vi
har ett motstånd som är av politisk, ideolo-
gisk eller psykologisk natur. Man talar myck-
et idag om försiktighetsprincipen, särskilt
inom miljövårdsrelaterad problemanalys. Jag
tycker att försiktighetsprincipen väldigt ofta
används som en retorisk figur, snarare än som
en grund för en rationell naturvetenskaplig
riskanalys. Väldigt ofta används försiktighets-
principen som en metod att förhala, som en
metod att motivera varför man inte skall be-
sluta sig idag utan i morgon, eller som en
metod att vinna sympatisörer bland väljare
eller andra grupper i stället för som en prin-
cip för att genomföra en rationell naturveten-
skaplig analys i ett angeläget ärende.

Jag tror att en fungerande försiktighets-
princip måste utgå från att man definierar
några saker. För det första måste man definie-
ra vad det är man vill undvika: Vad är det för
en händelse man önskar inte skall inträffa?
För det andra måste man tänka sig in i och
bygga upp ett scenario för vad som händer
om man misslyckas med att undvika det man
vill undvika: Hur allvarligt är det om man
misslyckas med att undvika? För det tredje
måste man ta reda på vad det är för kunskap
vi inte har: Vad är det vi behöver ta reda på
för att kunna undvika det vi vill undvika?

Jag har varit inblandad i många år under
min tid i Lund i s.k. riskvärdering av trans-
gena jordbruksgrödor. När bioteknikerna
framställer en gröda med gentekniska meto-
der uppstår någonting som kallas för GMO,
genmodifierade organismer, eller, som en del
mera medialt inriktade personer säger, gen-

manipulerade organismer. Vi har en önskan
att undvika att sådana organismer förorsakar
skada i vår natur. Då kan man på allmänbiolo-
giska grunder hävda att en gentekniskt för-
ändrad växt, eller en egenskap som växten
erhållit med hjälp av genteknik, kan sprida sig
in i den vilda floran på två vägar. Antingen kan
själva växten invadera – fly från odlingssyste-
men om man så vill – och hamna i den vilda
naturen, eller också kan generna rymma ge-
nom att växten sprider pollen in i närbesläk-
tade växters populationer i den vilda naturen.

För att den skall kunna sprida sitt pollen
krävs naturligtvis att det finns mottagare av
detta pollen i den vilda floran och att det finns
vägar eller metoder som gör att pollen kan
spridas. Det måste finnas pollinatörer eller
det måste vara en vindpollinerad art. För att
den aktuella arten skall kunna invadera in i
vår vilda flora och öka i frekvens där och i
värsta fall kunna utvecklas till vad som ibland
kallas för superogräs måste egenskapen som
genteknikerna har fört in i den ha ett överlev-
nadsvärde i naturen. Vi känner ingen metod
genom vilken gener skulle kunna öka i en
omgivning där konkurrens föreligger om inte
dessa gener kodar för en fördelaktig egen-
skap. Låt oss då betrakta fallet med den trans-
gena potatisen.

Hos potatis vill man förändra stärkelse-
sammansättningen för att den skall bli lämp-
ligare som fabrikspotatis. Det har någonting
med förgreningen av stärkelsemolekylerna
att göra. Problemet är i princip löst på mole-
kylär nivå och man således framställa potatis
med förändrad struktur på stärkelsen. Då
uppstår frågan om man skall få odla sådan
potatis. Första gången jag fick denna frågan
på remiss svarade jag att man skall få göra
det. Hur kan du komma fram till den slutsat-
sen, frågade Jordbruksverket? Jo, svarade
jag, jag har sökt i litteraturen och kommit
fram till att det är ställt utom allt tvivel att de
två vilda släktingar till potatisen som vi har i
vår flora – nämligen besksöta och nattskatta
– inte kan ta emot pollen från potatis. De är

Vad gör vi när vi inte vet?
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T. Fagerström

för avlägset släkt för att kunna pollineras av
potatis. Alltså kan inte generna spridas ut i
vår natur genom pollenspridning. Det är dess-
utom väl känt att potatisen inte är särskilt
tålig mot frost, d.v.s. att det är helt uteslutet
att potatisen i sig själv skulle kunna sprida sig
och etablera överlevnadskraftiga populatio-
ner i vår vilda natur. Den dör vid första höst-
frosten.

Aha, sa Jordbruksverket, men konsumen-
terna då? Ja, svarade jag, de får lov att lita på
mig! Ja men det gör de inte, sa Jordbruksver-
ket. Nej, jag vet det, sa jag, och det är det som
är problemet! Sedan stod vi där och hackade
en stund på varandra och kom inte särskilt
mycket längre. Jag var t.o.m. ödmjuk, eller
generös, nog för att säga: Men antag att det i
stället hade varit så att man ville flytta över en
gen för frosthärdighet till potatis. Då hade det
varit en helt annan situation, för då hade vi
nämligen kanske riskerat att skapa en potatis-
population som är överlevnadskraftig i vår
vilda natur. Då menar jag att vi hade varit
tvungna att gå till den punkten som jag nämn-
de nyss – vad behöver vi ta reda på för att
kunna göra vår riskanalys – och då hade vi
tvingats konstatera att vi vet väldigt lite om
hur konkurrenskraftig potatis skulle vara i vår
vilda natur om den kunde överleva frost. Då
hade man varit tvungen att undersöka detta
experimentellt; svaret på det vet vi inte idag.

Men nu var det inte frosthärdighet som
skulle överföras, utan det var grenad stärkel-
se. Det finns ingen rimlig anledning att anta
att stärkelsens struktur skulle komma att på-
verka vare sig potatisens förmåga att uthärda
frost, eller dess pollinationsbiologiska egen-
skaper. Där stod vi och kom inte längre och
jag tror inte att jag kommer särskilt längre just
här i en sådan fråga heller; nu är det Karin
Bojs med sina massmediala erfarenheter, och
det är  Björn Körlof med sina insikter i psyko-
logi som får ta över, ty det är huvudsakligen
dessa aspekter det nu handlar om. Men jag
vidhåller att den naturvetenskapliga analysen
i regel är möjlig att göra. Vi vet ofta mer än vi

tror och vi kan framför allt rationellt hantera
den kunskap som vi saknar och lista det kun-
skapsbehov som finns för att vi skall kunna
göra den rationella naturvetenskapliga analy-
sen.

Låt mig bara avsluta med en liten brask-
lapp. Det finns väldigt mycket erfarenhet inom
naturvetenskapen och inte minst inom biolo-
gin. Det finns väldigt mycket data i litteratu-
ren som man genom att sammanställa på ett
eftertänksamt sätt kan utnyttja mycket bättre
än vi ofta gör. Jag läste för några år sedan en
undersökning om några amerikanska popula-
tionsekologer som var intresserade av vad
det är som gör att vissa arter kan invadera
andra områden? Vad är det som gör att vissa
arter från Europa kan invadera i Nordame-
rika, eller att vissa nordamerikanska arter kan
invadera i Europa, medan det i andra fall ver-
kar finnas en motståndskraft i ett ekologiskt
system som gör att nästan ingenting kan in-
vadera? Ekologerna hade gjort en stor ge-
nomgång av alla de fall av artöverflyttning
mellan avlägsna områden på jorden som har
skett under människans historia – och det
handlar om tusentals arter. Sedan listade man
mängder av egenskaper hos dessa arter som
hade att göra med reproduktionsbiologi,
spridningsbiologi, konkurrensförmåga o.s.v.,
och så använde man formellt statistisk analys
för att räkna på detta.

Ur denna enorma datamängd trillade en
mycket användbar insikt, nämligen att det
räcker med att beakta ett par elementära egen-
skaper hos arter för att kunna förklara unge-
fär 80% av variationen i invaderbarhet. Det
ena, och det låter nästan trivialt, är att om
den invaderande arten är vad man kallar för
preadapterad – d.v.s. om den har ungefär de
miljökrav som stämmer med den miljö den
invaderar – så klarar den att överleva. Detta
är inte så  trivialt som det låter, därför att den
andra faktorn var huruvida det på den mot-
tagande kontinenten fanns rovdjur, patoge-
ner, eller sjukdomar som var preadapterade
till den invaderande arten. Om det inte fanns
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det – om den själv var preadapterad till mil-
jön, men det inte fanns rovdjur eller sjuk-
domar som var preadapterade till den – det
var då den lyckades invadera. Dessa  två enk-
la faktorer förklarar ungefär 80% av de fall av
mer eller mindre katastrofala spridningar in i

nya områden som vi har haft under mänsk-
lighetens historia. Den typen av storskalig
datasammanställning och eftertänksam tolk-
ning tror jag vi skulle kunna använda mycket
oftare inom naturvetenskapen.

Därmed går träbocken och sätter sig! Tack!

Vad gör vi när vi inte vet?



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:2, 2002

10

Vad gör vi när vi inte vet?

BJÖRN KÖRLOF
Generaldirektör
Styrelsen för psykologiskt försvar
Stockholm

Jag skall försöka att berätta lite om hur vi ser
på det uppdrag SPF har och hur vi försöker
hantera det sedan mitten på 1990-talet när
hela totalförsvaret gick över till att inte bara
syssla med försvarsplanering och kriget utan
också med det som kallas svåra påfrestning-
ar på samhället i fredstid. Det handlar om hot
och risker som riktar sig mot samhället som
inte har säkerhetspolitisk bakgrund utan det
kan vara olika svårigheter och problem, hot
och risker som samhället kan drabbas av och
de beskrivs i olika propositioner och i upp-
drag till myndigheterna. Det kan röra sig om
så vitt skilda saker som terrorism, spridande
av gift och smitta, kärnkraftsolyckor och andra
svåra påfrestningar i ett stort spektrum. Med
utgångspunkt från dessa scenarios har vi med
hjälp av vår forskning på SPF börjat studera
verkliga händelse – förlopp från det psykolo-
giska försvarets perspektiv. Vi har en liten
forskningsavdelning och vänder oss till uni-
versitet och högskolor med uppdrag att göra
studier olika intressanta händelseförlopp. En
del av de händelseförloppen är välkända för
er. Det kan vara snöovädret i Gävle, miljökata-
strofen vid Hallandsåsen, Göteborgsbranden
och kravallerna där men också Tjernobyl och
den s.k. Kogalenskapssjukan. I de här studier-
na  lägger vi fokus på samhällsnivå eller kol-
lektivnivå och vi sysslar inte med psykologi

som har att göra med enskilda människors
beteenden eller enskilda människors reaktio-
ner. En vanlig utgångspunkt i de samman-
hangen är att studierna behandlar de stora
grundfaktorerna. Det visar sig nämligen att
huvuddelen av medborgarna får sin informa-
tion, bildar sig en uppfattning om vad som
händer och sker, främst genom medierna.
Därför är det oerhört viktigt att titta på hur
medierna hanterar olika typer av kriser, hot
risker, problem, hur de beskrivs och hur de
förmedlas till medborgarna.

Var hämtar medierna sin information? Ja
förutom de kunskap som medierna besitter
själva så hämtar de den från myndigheter,
institutioner, organisationer, företag i samhäl-
let. De har ett brett och rikt nätverk ringer och
hämtar hem mycket information den vägen,
men också i kontakt med medborgare som
har erfarenhet eller upplevelser av det som
skett och som ger uttryck för sina reaktioner.
Det här blir då ett spel mellan medborgarna
och olika typer av institutioner i samhället
främst medierna och myndigheterna därför
att de spelar en viktig roll  inte minst i krishan-
tering men idag är det inte bara myndigheter
utan det också fria  institutioner och organisa-
tioner och företag. För att ta ett exempel på
det så kan man nämna  Hallandsåskrisen. Där
var det alldeles påtagligt att medborgarna i
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ansvarsfrågan inte kunde göra någon grund-
läggande skillnad mellan banverket och entre-
prenören Skanska utan de placerades i sam-
ma kategori, de ”onda”. Medborgarna i stort
gör inte så stor skillnad mellan olika subtila
ansvarsförhållanden utan lägger tyngdpunk-
ten på ett påtagligt sätt vad gäller orsak och
verkan och det spelar då ingen  roll om det är
en statlig myndighet eller ett privat företag.

I den triangeln som kan ritas mellan med-
borgare, medier och myndigheter (företag)
har jag ritat dubbelriktade pilar mellan hör-
nen och tanken bakom det är att i en funge-
rande demokrati – som vi förutsätter att
svenska samhället är – så skall det vara ett
öppet transparent förhållande. Man skall ut-
byta åsikter mellan varandra. Man skall kun-
na utbyta information och största möjliga öp-
penhet skall prägla informationsgivningen i
samhället. Offentlighetsprincipen och hela
den lagstiftning som ger medierna en långt-
gående frihet att publicera information och
som ni säkert känner till begränsas egentligen
bara av sekretesslagen och mediernas egen-
kontroll av god publicistisk sed. I övrigt skall
allting vara öppet och tillgängligt, offentligt,
föremål för debatt, ifrågasättande, en kritisk
diskussion. Det är ett av demokratins grund-
märken och grundkännetecken. Denna trans-
parens bygger upp förtroendet för samhället.
Så fort man försöker dölja, hemlighålla, lägga
locket på, ökar risken för att misstron sprider
sig. Alla studier pekar på det. Medborgarna
börjar då undra vad det är myndigheterna
egentligen vet som de inte vill tala om för oss.
Det åligger medierna att ständigt granska den
offentliga och privata makten. Det är deras
samhällsuppdrag att ta reda på relevant så-
dan information så långt som det överhuvud-
taget går, och sprida informationen. SPF har
gjort en del studier i Baltikum på hur förtroen-
de systemet fungerar och vi kan konstatera
att den sårighet som fortfarande finns i hela
den samhällsstrukturen den misstro som
präglar samhällssystemet beror på att under
50 år har myndigheterna ljugit för medborgar-

na eller undanhålligt information. De inhem-
ska medierna har varit megafoner för de ljug-
ande myndigheterna och medborgarna har
inte kunnat lita på vare sig myndigheter eller
medier. Den psykos skulle man nästan kunna
säga som präglar, det samhällslivet blir präg-
lat av stor misstänksamhet, stor misstro och
en mytbildning, en ryktesspridning och en
konspirationsmiljö som förgiftar hela sam-
hällsklimatet. Man kan fråga sig om det var
avsikten men i vart fall blev det effekten av
detta system.

Det är oerhört svårt att återställa förtroen-
det nu och många gånger handlar det om att
företrädare för den äldre strukturen måste
bytas ut i sin helhet. Man kan inte visa upp ett
ansikte som kommer från den gamla myndig-
hetsstrukturen och påstå att nu talar denna
person sant till skillnad från hur det var tidi-
gare. Det är samma sak inom medierna att det
finns ett antal journalister och företrädare för
medierna som inte längre kan användas som
förtroendeskapare utan måste ställas åt sidan
just därför att de är präglade så starkt av
misstro mot systemet.

Jag använder det stora och viktiga ordet
trovärdighet och att bevara förtroende det är
det psykologiska försvarets och SPF:s vikti-
gaste uppgift enligt uppdraget från riksdagen.
Främst gäller det att bevara förtroendet för
det demokratiska samhället. Det är många
som tror att det psykologiska försvaret har en
annan uppgift. T.ex. att ”manipulera” folk-
opinionen, något som naturligtvis är helt ute-
slutet. Uppgiften är att bevara förtroendet för
det demokratiska samhället under svåra för-
hållanden även under kris- och hotsituationer
som inte har säkerhetspolitisk bakgrund. Där-
för har vi ägnat lång tid åt att fundera över
och studera detta ord förtroende. En intres-
sant bok som jag kan rekommendera i det
sammanhanget är Adam Seligmans bok ”The
problem of trust”. Hur skall jag kunna lita på
att den som framträder nu, säger som det är,
att den personen som framträder vet hur det
är och att jag kan bete mig så som de rekom-

Vad gör vi när vi inte vet?
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menderar i den här hotfulla och kritiska situ-
ationen och att det blir rätt, att jag klarar mig
att mina barn överlever och att jag gör de rik-
tiga sakerna och kommer ur den besvärliga
situationen. Människan blir orolig när det
sprids information som talar om att någon-
ting kan vara farligt. Så ”the problem of trust”,
problemet med förtroende, trovärdighet, tillit
är den avgörande frågan.

En fråga som hör till detta problem är att
institutioner, organisationer, myndigheter,
företag ofta har en felaktig självbild. Man ut-
går från att man har förtroende och att man
är hederlig och bra och att medborgarna
tycker det. Så är inte alls fallet alla gånger. I
kommunikationssammanhang används ter-
men profil och det är en term för att beteckna
den föreställningen en organisation önskar
eller tror att omgivningen har om verksam-
heten, medan image är termen för att beteck-
na den föreställning omgivningen faktiskt har
om verksamheten. Det gäller då att fråga sig
om de här föreställningarna är kongruenta,
stämmer de överens med varandra eller skil-
jer sig de båda bilderna åt. Företag gör ofta
undersökningar där de granskar just om pro-
filen och imagen är riktiga. Myndigheter har
börjat med det men det är en ganska senkom-
men företeelse i den offentliga sektorn. Men
många myndigheter har börjat att ta reda på
vad medborgarna faktiskt tycker. Det är ock-
så en viktig faktor i ett demokratiskt perspek-
tiv att ta reda på vad omgivningen faktiskt
tycker om myndighetens sätt att lösa sina
uppgifter.

En annan sak som också är viktig att stude-
ra och ta till sig är att vi lever i en mycket dy-
namisk informationsmiljö. Varje gång man
säger att man lever i en dynamisk informa-
tionsmiljö så säger alla att javisst det är myck-
et information men vad innebär det egent-
ligen? När information förmedlas genom andra
är det viktigt att skilja på att det händer saker
och ting på riktigt och inte på låtsas. I verklig-
heten händer det en massa saker. När allmän-
heten tittar på de förfärande bilderna från

New York under och efter 11 september så
var det som om man frågade sig om detta
hände i verkligheten eller var det något slag
av  science fictionhistoria. Så blir sinnerna på
det klara med att det är på riktigt och så väl-
ler den  traumatiska känslan in i medvetandet
att det är massor med människor som dör,
vilket är en förfärande information att ta till
sig – det faktiska händelseförloppet. Nästa en
annan grupp är de som på olika sätt skall han-
tera detta händelseförlopp polis, räddnings-
tjänst, sjukvård, etc. Vilken uppfattning har
de om händelseförloppet? Var har de fått den
ifrån? Vad grundar den sig på? Hur nära verk-
ligheten är deras uppfattning om händelse-
förloppet? Grundar den sig på mediernas
beskrivningar eller grundar den sig på intern-
information, internunderrättelser, bedöm-
ningar eller spekulation? Medierna beskriver
sedan successivt detta händelseförlopp på
sitt sätt. De gör det från olika utgångspunkter
och medierna har olika tekniker och olika am-
bitioner, olika läsar- och tittargrupper och läg-
ger upp sin mediabeskrivning på olika sätt.
Det behöver inte alls vara samma bild som
betraktaren på platsen eller t.ex. polisen där
även om man kan hoppas att den ligger så
nära som möjligt. Befolkningen i stort skapar
sig en uppfattning om vad som pågår i väsent-
lig grad genom medierna och hur nära är då
det, det faktiska händelseförloppet eller det
faktiska. Dynamiken ligger bl.a. i att de moder-
na medierna, både de svenska och de utländ-
ska, har stora resurser, är snabbt på plats och
det finns egentligen ingenting som hindrar
dem från att omedelbart börja sända, infor-
mera och sprida den information som just då
är mest närliggande och aktuell. Via olika
medier, kameror, reportrar, mikrofoner, mo-
biltelefoner, skrivande o.s.v. och numera ock-
så via hemsidor och textinformation via dato-
rer kan information sekundsnabbt spridas
över hela jorden. Så småningom kommer
waptekniken och då kan man gå omkring med
TV:n i fickan och titta på nyheter från Japan
eller USA m.m. Det här är ett tekniskt utveck-
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lings förlopp som går oerhört fort i dagens
samhälle. CNN har som ambition att kunna
sända från vilken plats på jordklotet inom 90
minuter. Det är inte alltid att statsledningarna
hinner med då. Hastigheten  och den bild som
medierna först förmedlar ger ofta den bild
som snabbt blir en bild som präglar allmän-
hetens uppfattning om vad som händer och
sker.

SPF har gjort en del studier om dessa feno-
men. Man kan se en generell bild. Det som
händer på riktigt vid t.ex. en katastrof är det
fysiskt operativa och om räddningstjänsten,
brandkåren, polisen eller sjukvården eller en
annan skall göra  någonting så har deras in-
sats oftast ett ganska kort operativt förlopp.
Den förfärande Göteborgsbranden var som
omedelbar räddningsinsats egentligen slut
efter ca 24 timmar. Men sedan återstod en
psykologiskt präglad samhällstraumatisk
räddningsinsats som pågår än i dag. Den
präglas i hög grad av de föreställningar olika
grupper av medborgare har om vad som
skedde och om skuld och ansvar. Vi har kon-
staterat i våra studier att det är oerhört viktigt
att de som förmedlar och sprider information
kan följa det verkliga förloppet så nära som
möjligt. Det är alltså viktigt att medierna är på
plats. Det är viktigt att man kan se med egna
ögon hur det är på riktigt och att man får för-
medlad korrekt information till sig. Kommer
informationen sent och inte följer det opera-
tiva förloppet utan den förskjuts i tiden bort-
åt och medborgarna följaktligen svävar i
någon slags ovisshet under ett visst tidsför-
lopp om vad det är som har hänt, hur det har
hänt och varför det har hänt o.s.v. uppstår
vad vi kallar för informationsvakuum och det
är inte någon bra situation från förtroende-
synpunkt. Men tyvärr hamnar man ofta i den.
Alla vakuum har en benägenhet att vilja utfyl-
las. Informationsvakuum utfylls här med en
sjuka i det mänskliga samhället som kallas för
rykten, myter, konspirationsteorier, obekräf-
tade påståenden o.s.v. Har de redan börjat att
prägla bilden avseendet och man kommer in

med den korrekta informationen därefter blir
det en information som blir konkurrerande
med den ”bild” som redan är skapad eller den
myt eller rykte som redan är skapad. Det är
inte säkert att den då korrekta, mer fullständi-
ga eller sammanhängande informationen slår
ut den tidigare förvanskade eller vanföreställ-
da informationen.

Det finns flera exempel på att vi nu lever
med effekter av olika sådana här vakuum-
situationer som inte är utklarade. Estonia är
ett exempel på det, Palmemordet ett annat
och alla nationer har sådana här bekymmer
med återstående informationsproblem kring
händelser som orsakar förtroendeproblem.
Trots att man gör stora utredningar, tillsätter
stora kommissioner som på empirisk väg för-
söker förklara hur det verkligen förhöll sig, så
långt som det går att göra så, lyckas man ändå
inte vrida bort den föreställning som en gång
har satt sig. Därför är det väldigt viktigt att de
som är ansvariga för informationen vid allvar-
liga och viktiga händelser, både aktörerna,
myndigheterna, institutionerna, företagen, att
de har en beredskap för att kunna börja infor-
mera tidigt, att de inte kommer i efterhand
eller sluter sig och säger att det här får någon
annan ta hand om. Man måste med andra ord
ha informationsberedskap för att kunna bör-
ja informera, både för akuta stora olyckor
men även det som vi diskuterar här hur vi
skall få ut korrekt kunskap när vi får ett sam-
hällsproblem eller ett informationsproblem
som handlar om ny och oväntad kunskap.

Det gäller att vara tidigt ute. Jag vill t.o.m.
påstå att det gäller att öva detta. Man skall
öva det så att man blir förtrogen med en
oväntade situation, hur snabbt den spelas
upp, hur snabbt den eskalerar och vilka krav
som ställs på alla de som skall hjälpa till att
hantera detta. Av en god vän som är professor,
fick jag lära mig att i den akademiska världen
räcker det inte med att ha rätt. Man måste få
rätt också. Det är ett bra uttryckssätt för det
gäller i den här branschen också. Det räcker
inte med att sitta på en institution och veta att

Vad gör vi när vi inte vet?
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man har rätt eller har den kunskap som är rik-
tig eller korrekt omkring någon fråga. Man
måste få rätt också. Det är en helt annan sak.
Informationsberedskap och informationsför-
måga är alltså viktiga begrepp.  Det gäller alla
samhällsaktörer egentligen. Det är en kompe-
tens att informera medier och medborgare
vid oväntade händelser, nya problem och frå-
gor och vid katastrof och kriser. Man måste
sitta på en kompetens och resurser för att
kunna göra detta. Man måste ha den hos sig
och den måste snabbt kunna träda i kraft.

När regeringen har gett vårt uppdrag i sam-
hällslivet så har den försökt specificera det
här med vad bevarandet av förtroendet för
det demokratiska samhället innebär och vilka
krav som vi kan ställa på olika typer av infor-
mation. Då har man angett, som någon slags
ledstjärna, att myndighetsinformationen eller
informationen skall vara konkret och fullstän-
dig. Det där kan man då få höra en del ganska
skojiga resonemang omkring. Vad betyder
ordet konkret i det här sammanhanget? Ja
slår man upp ordböcker framhålls att det är
motsatsen till abstrakt. Abstrakt är det endast
tänkta, som det brukar uttryckas i ordböcker.
Konkret är då påtagligt, någonting som man
kan ta på, på riktigt. Det skall vara väldigt
nära. Så fort man börjar att abstrahera och
flyttar sig från det konkreta ökar riskerna för
obegriplighet och det blir många människor
som inte förstår vad man pratar om. Det är
också så att vår psykiska utveckling innebär
att förmågan till abstrakt tänkande kommer
ganska sent, i åldrarna 8, 9, 10 år. Abstraktio-
ner skall bort när myndigheter informerar.
Man skall ned på en konkret nivå.

När vi på SPF har pratat med språkpsyko-
loger kring det här så säger de att ni måste
ned till en nivå som är så konkret att det var-
je gång man säger någonting framstår en bild
i människornas medvetande. Säger man ordet
äpple så gör det för flertalet av er en bild i
bakhuvudet och det beror på att när vi lär in
språk så har mamma och pappa en gång i
världen pekat på ett äpple, har sagt äpple och

sedan har de upprepat det och så har man
fått en klapp på huvudet så att det är en posi-
tiv förstärkning när man säger ordet rätt. Då
skapas det en minnesbild kvar i vårt huvud
att om man skall uttrycka äpple så betyder en
viss bild det ordet. Det finns en koppling mel-
lan bild och ord i det konkreta. Det är det som
vi föreställer oss när vi säger att informatio-
nen skall vara konkret. Det skall vara någon-
ting sakligt. Det skall vara någon som är tyd-
ligt och distinkt urskiljbart. Detta är viktigt i
all samhällsinformation, särskilt när det är
gället allvarliga och kritiska händelser man
pratar om.

Ordet fullständig har regeringen också
tryckt starkt på. För att också kommentera
det så innebär det att myndigheterna eller
institutionerna skall lämna ifrån sig all infor-
mation som hör till den sak det rör sig om,
allting som är relevant för det. Varför är det så
viktigt? Man tycker ofta att mycket informa-
tion är svårhanterlig. Det är då viktigt att man
försöker systematisera det och ha en bra
struktur på det. Men det är så att har en myn-
dighet hållit inne med information  som efter
några dygn visar sig vara relevant eller hörde
till saken så stannar  det inte vid att den då
drabbas av någon som blir arg och säger att
det där borde ni väl haft reda på, utan det är
t.o.m. så att det uppfattas som att myndig-
heten försökte dölja eller ljuga. Undanhållen
information, även i all välmening, uppfattas
faktiskt ofta som att man har försökt att döl-
ja någonting. Därför är det viktigt att öppen-
heten fungerar och ordet ”fullständig” är en
viktig signal om att ta med allting som är
relevant som hör till den här saken. Det är
naturligtvis en balansgång och svårt. Myndig-
heterna skall lämna ifrån sig allting som hör
till saken är det sedan så att medierna och vill
klippa och skära så är det deras ansvar.

Själva ordet information är intressant och
man kan föra en djup filosofisk diskussion
om. Det är ett ord som från början betydde
återgivande i sin rätta form, återgivande i den
form som var den ursprungliga. Så informa-
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tion har ursprungligen betydelse av en avbild
eller en återgivning av någonting precis som
det såg ut på riktigt i sin rätta form. En viktig
filosofisk sanningsteori bygger på tanke som
går ut på att man kan återge exakt. Detta är ett
ideal som man endast delvis kan nå vad gäller
komplex information. Man måste bygga ock-
så på andra faktorer. När man informerar från
myndigheternas eller institutionernas sida –
vad är det som är de viktigaste faktorerna att
beakta för förtroende eller trovärdighet? Att
man är kompetent och kan sin sak och har
den kunskap och erfarenhet och annat som
hör till detta. Men det är minst lika viktigt
med öppenheten, viljan, förmågan och ambi-
tionen att kommunicera och samtala att det
syns att jag vill kommunicera det jag kan och
jag vill prata mer om det. Jag visar att jag är
öppen och vill redovisa det som jag kan, att
det inte uppfattas som om man tjuvhåller
eller vill dölja. Myndigheterna får inte sluta
sig. De får inte vara ogina. De får inte stänga
dörrar och de får inte vara njugga, särskilt
inte när det ”krisar till sig” utan de måsta vara
öppna, korrespondera, kommunicera, tala.
Att vara rättvis, behandla alla lika, vara fair,
juste, rättvis är viktig så att det inte uppfattas
som att man ger någon grupp mer än någon
annan och särskilt under svåra förhållanden
är det särskilt viktigt också med det som kal-
las medkänsla, empati. Att de människor som
under besvärliga förlopp råkar illa ut, drab-
bas blir offer eller blir skadade tydligt erfar att
samhället ställer upp för den att vi andra har
en solidaritet. Statsledningen eller kommu-
nen måste visa medkänsla med dem som har
drabbats. Det är brist i dessa avseenden som
bl.a. har skadat förtroendet hos de anhöriga
och överlevande efter Estonia.

SPF har studerat den förfärliga olyckan
uppe i Murmansk där u-båten Kursk gick un-
der och vi kan konstatera att de ryska myndig-
heterna brast på alla viktiga punkter jag nyss
behandlat. Det är ett djupt traumatiskt ”sår”
som nu skapats i förtroendet mellan statsled-
ningen och medborgarna kring olyckan.

Att kommunicera med människor om svå-
ra problem kan man fundera mycket över. Det
är kulturbundet. Det är språkbundet. Det är
åldersbundet. En del påstår att det är köns-
bundet också. Jag kan inte riktigt svara på
det. En viktig insikt tror jag ligger i att det be-
ror på att orden inte betyder samma sak för
oss. Det är så att orden har en viss betydelse
för oss men det är inte samma betydelse. Vi
människor ser ibland när vi har tittat på
filmer och läst tidningar att det är påtagligt att
vi har läst tidningarna på lite olika sätt och att
vi har uppfattat olika saker i filmer. Det är väl-
digt stor skillnad på att enbart ha hört någon-
ting. Om jag också har förstått det som jag
hört på det sätt som talaren avsåg och förstå-
elsefrågan är ju helt avgörande. Den som har
förmedlat informationen har en viss uppfatt-
ning och den som har tagit emot det kan för-
stå det på ett annat sätt. Förståelsen innebär
ofta att man måste acceptera att saker och
ting är på ett visst sätt och acceptansen är en
annan sak än förståelsen. Det tar ofta en viss
tid att sakligt sätt förstå någonting som har
sagts och acceptera den fulla innebörden av
att tillvaron eller verkligheten är på ett sätt
som jag inte tidigare uppfattade. Det är en
sorts bearbetningsprocess som måste äga
rum. Filosofen Thomas Kuhn har beskrivit
det som att det äger rum ett paradigmatiskt
förlopp i hjärnan innan den till den fulla effek-
ten har förstått innebörden av det som sagts
om att man har accepterat detta.

Denna process är vanlig vid kriser och
chocktillstånd och börjar ofta med en för-
nekelse över det som har inträffat. Man vill
inte ta det till sig och en del forskare säger att
det ligger en viktig överlevnadsfaktor i detta.
Vi skall inte omedelbart ta till oss något nytt
som starkt bryter mot vår erfarenhet, för då
går vi under. Hjärnan vill ta det långsamt så
att vi inte drabbas av en depression eller en
panikåtgärd som då leder till att arten ut-
plånas. Det är väl någon slags evolutionär
process som helt enkelt har gjort att det skall
vara på det viset.

Vad gör vi när vi inte vet?
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Det slutliga och det som är viktigt för oss i
samhällsinformation är om individen börjar
att bete sig på ett adekvat sätt under allvar-
liga eller farliga förhållanden. Det är först när
ett adekvat beteendet börjar prägla människor-
nas sätt under kriser som man har lyckats
med information. I det militära brukar vi säga
till soldater i order form – ”repetera” och så
gör de så. ”Bra utgå” säger man! Då har solda-
ten hört vad man har sagt. Men allt det här
andra, är det som är informationsprocessens
stora och svåra problem att man har förstått
det som sagts, accepterat det och börjat bete
sig adekvat.

Vad är svenska folket rädda för? SPF för-
söker ta reda på vad medborgarna är oroliga
för och då hittar man dem i sjunkande ord-
ning på det här viset. Fattigdom och svält lig-
ger överst, miljöförstöring därefter sedan
kommer en långsam skala ner till sådant som
genteknik, smittsamma sjukdomar och Ko-
galenskapssjuka. Här vet vi av olika undersök-
ningar att det är så att de här uppfattningar-
na förskjuts lite grand beroende på vad som
just har skrivits i tidningarna eller just före-
kommit på TV. Vilket förtroende olika institu-
tioner har i samhället mäter vi också och me-
dierna hamnar tyvärr relativt långt ner på
skalan. Där skall jag dock vara rättvis mot
dem och säga att de är hopklumpade och det
är alldeles påtagligt att det finns vissa medier
som ligger betydligt högre och att andra lig-
ger betydligt lägre så man skall skilja på bou-
levardpress och TV1 och TV2. Polisen har
högt förtroende. Universitet och högskolor
borde vara med i skalan egentligen. Där vet vi
av andra undersökningar att vetenskapsvärl-

den generellt sett är högt värderat förtroen-
demässigt. Det är de i hela västvärlden.

Frågor till Björn Körlof
Peter Edling: Det här är mycket dåliga siffror.
Vad drar du för slutsats av det här? För mig
ser det ut som om ingen har något förtroende
för någonting.

Björn Körlof: Nej så är det inte, utan vid inter-
nationella jämförelser kan vi konstatera att
svenska institutioner, svenska myndigheter i
en sådan jämförelse ligger relativt högt. Går
man till Italien så ligger generellt sett sam-
hällsinstitutionerna mycket lägre i förtroende
än vad de gör i Sverige.

Peter Edling: Om vi tar rättsväsendet, 20% har
förtroende för det.

Björn Körlof: Nej siffrorna skall inte läsas så att
man endast har 20% förtroende utan siffrorna
är uttrycka för en sorts vägt val. Det är inte
absoluta tal. Dessutom kan jag tillägga att vi
själva inte är riktigt nöjda med hur man ge-
nomför förtroendemätningar. För vi frågar
oss själva ibland vad det är vi mäter egent-
ligen? Själva ordet förtroende kan tolkas på
många olika sätt. Just nu arbetar vi med att
göra en bättre empirisk grund för att mäta
förtroende så att vi får ett bättre frågebatteri
kring det här. Generellt sett kan man säga att
svenska samhällsinstitutioner har ett ganska
bra förtroende jämfört med många andra län-
der.

B. Körlof
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Vad gör vi när vi inte vet?

Jag tänkte börja med att ta med er på en inter-
nationell exposé och berätta om pressens vill-
kor i många länder. Det här är en årsbok för
en organisation som heter Reportrar utan
gränser. Denna organisation verkar för press-
frihet i världen och försöker stötta journalis-
ter och medier som angrips av exempelvis
myndigheter. Reportrar utan Gränser gör var-
je år en sammanställning över olika länder
där pressfriheten åsidosätts och i förordet
nämns några särskilt graverande exempel.

Ett av dessa exempel är Nigeria. Där är det
inte ovanligt att journalister döms till pisk-
rapp därför att det har skadat den islamska
moralen. I Kenya blev en journalist dömd för
att ha rapporterat om en soldat som blev
dödad i en ambulans. Det var ingen som för-
nekade att journalisten rapporterade helt
sant. Men enligt domstolen hade han skrivit
en ”alarmistrapport” och det räckte för att
han skulle dömas.

I Burma har myndigheterna redan för 40 år
sedan stiftat en lag som fortfarande gäller.
Men denna lag kan journalister dömas till
fängelse för att de har publicerat inkorrekta
idéer. Som ni kanske förstår är det myndig-
heterna som definierar vad som är ”korrekta
idéer” och inte.

På Kuba är pressfriheten garanterad i
grundlagen. Men det finns en viss reservation

– nämligen att journalistisk rapportering
”skall vara i överensstämmande med det so-
cialistiska samhällets mål”. Under den förut-
sättningen råder total pressfrihet.

I Kina är det ingen som hymlar om någon
pressfrihet. Där säger ledarna rent ut att jour-
nalisterna ska verka ”i folkets tjänst”, det vill
säga informera folket om kommunistpartiets
göranden och låtanden.

Nu säger ni förstås att vi i Sverige inte något
gemensamt med dessa uppräknade diktatur-
stater. Men då skulle jag vilja säga att även här
i västvärlden finns det exempel med samma
tendens, även om de är av en helt annan stor-
hetsordning. Observera att den jämförelse
som jag nu vill göra handlar inte  om att jag vill
försöka påstå att myndigheter eller forskare
här i Sverige arbetar med samma metoder
som Nigeria, Burma, Kuba och Kina. Men det
finns även i Sverige tendenser av partenalis-
tisk natur.

Jag skall berätta lite om mitt arbete med
Galna kosjukan. I Storbritannien där BSE själv-
klart var ett mycket större problem där utkom
för en tid sedan en omfattande rapport ledd
av Lord Philips. En viktig slutsats i den rap-
porten var att de brittiska myndigheterna har
skött BSE-krisen på ett katastrofalt dåligt sätt.
De bröt mot väldigt många av de anvisningar
som Björn Körlof tidigare redogjorde för. Det

KARIN BOJS
Vetenskapsjournalist
Dagens Nyheter
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var ett hemlighetsmakeri. Bland annat belade
jordbruksministeriet forskare med embargo.
I 6 månader skulle de hemlighålla informa-
tion. Ni har säkert hört talas om hur det gick
och vad de brittiska tabloidtidningarna gjor-
de med den informationen så småningom.

Björn Körlofs föredrag var verkligen som
musik i mina öron. Jag önskar att svenska
myndighetspersoner och även svenska fors-
kare verkligen kunde ta till sig hans budskap.
I mitt mitt arbete råkar jag ofta ut för att det
saknas kunskap om hur risker ska kommuni-
ceras.

Jag påstår inte att ni forskare och myndig-
hetspersoner liknar dem i Nigeria, Burma,
Kuba och Kina. Men det finns fortfarande idé-
er om att media sprider inkorrekta idéer och
vi ”inte är i överensstämmelse med samhäl-
lets mål” och vi ”skadar moral” och vi ”be-
driver alarmistrapporter”. Den attityden finns
även här.

Jag kan ta ett exempel. För något halvår
sedan kom ett första larm om att BSE eventu-
ellt skulle ha kommit till Sverige. Jag skrev en
artikel i ämnet. Dagen därpå blev jag upp-
ringd av jordbruksminister Margareta Win-
bergs pressekreterare. Han hävdade att jag
skrämde upp folk. Som exempel pekade han
på vad som stod i min artikel. Jag är alltså
vetenskapsjournalist och vad jag hade gjort
var att jag hade ringt runt till ett antal forska-
re som arbetar med priontest till exempel
Marcus Moser i Schweiz och Mary Jo Schmerr
i USA. Jag hade pratat med dem om utveck-
ling av nya blodprovstest som skulle kunna
gå snabbare. Vid denna tidpunkt hade Sverige
just beslutat att testa bara självdöda och av-
livade djur, en policy som skilde sig från öv-
riga EU-länders beslut att  testa fler djur. Fors-
karna som citerades i min artikel sade sam-
stämmigt att de för sin del ansåg att Sverige
borde testa något fler djur; inte bara de själv-
döda och avlivade djuren utan även någon
slags statistiskt urval. Marcus Mouser nämn-
de 3% och Mary Jo Schmerr var mer försiktig
på den punkten och tyckte att en statistiker

borde räkna ut vilket antal som var lämpligt.
Men någon slags stickprov även på friska djur
borde man göra, tyckte de. Detta skrev jag i
min artikel och med dessa rader tyckte press-
sekreteraren att jag skrämde upp folk. Det är
faktiskt första gången i min karriär som en re-
presentant för regeringen har ringt på det
viset och försökt påverka rapporteringen.

Vad gäller just Galnakosjukan har jag upp-
levt det andra exempel på hur forskare för-
söker påverka journalisterna i stället för att
hålla sig till relevanta sakupplysningar. Till
exempel en gång inför en presskonferens då
det kom en brittisk epidemiolog som hade
gjort beräkningar om hur utvecklingen skulle
kunna bli vad gäller antalet smittade män-
niskor. När värden skulle introducera den här
forskaren sa till journalisterna: ”tänk nu på att
det här med att kommunicera risker är så
svårt! Ni måste tänka på det här att man mås-
te sätta Galnakosjukan  i relation till exempel-
vis rökning.”

Han hade naturligtvis rätt att det är svårt
att kommunicera risker och jag vet att en del
människor övertolkar allt man skriver om
exempelvis BSE. Det finns massor av män-
niskor i Sverige som har tvångstankar. En del
av dem ringer mig och jag sitter och pratar en
hel del med de här människorna i telefon. De
frågar om det är farligt att lägga benmjöl i
trädgården och om det är farligt att äta kött-
bullar. De ringer till mig när de här artiklarna
har varit inne så jag har väldigt klart för mig
i vilken mån min rapportering skrämmer upp
folk. Det är en avvägning som man måste göra
som journalist. Man måste hela tiden ställa
sig frågor som ”i vilken mån skall jag berätta
hur det här förhåller sig? Hur skall jag vinkla?”

Det finns också en gräns när jag som repor-
ter och redaktör inte har makten längre, näm-
ligen när jag går hem på eftermiddagen och
rubrikmakare och löpsedelsmakare tar över.
Det förekommer ibland att det blir en viss
uppskruvning. Ibland är uppskruvningen så
häftig att den blir felaktig till och med i en kva-
litetstidning som DN. Men det inträffar fak-
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tiskt ganska sällan. Det har inte hänt mig i
någon artikel som har med  BSE att göra. Jag
kan stå för alla de rubriker och alla de löpsed-
lar som jag själv har varit inblandade i, när
det gäller denna fråga.

Det exempel som ni ville diskutera här var
genmodifierade grödor. Jag tycker inte att
någon av mina rapporteringar har blivit miss-
tolkade på något sätt av några löpsedelsmak-
are eller rubriksättare. Björn Körlof visade
här ett schema över informationsflödet. Det
börjar med den faktiska händelsen och sedan
sipprar informtionen via myndigheterna och
media och ner till allmänheten och förvrids
mer och mer för varje led. Hur korrekt rap-
porteringen än är, kan det uppstå en rädsla
därför att det handlar känslor i minst lika hög
grad som rationella överväganden. Just när
det gäller Galnakosjukan berör det väldigt
djupt liggande känslor hos människor. Det
handlar om att man skall kunna lita på maten
man äter. Det förtroendet rubbades på ett
grundläggande sätt med BSE-krisen. Då räck-
er inte den här sakliga rationella informatio-
nen som Torbjörn Fagerström pratade om.
Det finns krafter som man inte råder på. Men
det enda sättet är att försöka att informera så
sakligt och tydligt som möjligt och hoppas att
så många som möjligt kan ta till sig det här
sakliga budskapet.

Vad ni som forskare kan göra är att sluta
ondgöra er över media och försöka få fason
på journalisterna. Jag kan förstå att man kan

få sådana känslor som forskare om man upp-
täcker felaktigheter i tidningarna. Vad man
kan göra är att skicka en artig rättelse till jour-
nalisten. Det är en konstruktiv handling. Men
att sitta på sin  kammare och svära över pres-
sen och inkompetenta journalister och häv-
dar att det är deras fel att allmänheten inte
begriper exempelvis genteknikens fantastiska
möjligheter inom jordbruket, det är inte rätt
strategi, tror jag. Vad ni som forskare kan göra
är att försöka följa alla de anvisningar som
Björn Körlof lade fram i sitt föredrag: att vara
öppna, att svara på alla frågor, att behandla
journalisterna med respekt.

Torbjörn Fagerström nämnde ordet ”kon-
sumenterna” och då började alla att skratta.
Detta hånfulla skratt gör mig förvånad. Med
den attityden är det inte konstigt att många
människor – låt vara på irrationella grunder –
inte litar på exempelvis gentekniskt förändra-
de grödor. I så fall har forskarna inte tagit på
allvar sitt uppdrag att förklara varför de nu
skulle vara så ofarliga. Alla argument är inte
rationella. Det finns också irrationella argu-
ment och det finns också känslor. Man kom-
mer inte ifrån dem. Finns det en rädsla hos
allmänheten så går det inte att raljera med
den rädslan utan vad man kan göra är att sak-
ligt bemöta den så tidigt som möjligt, så öp-
pet som möjlig, att inte försöka tysta ner eller
lägga begränsningar på massmedia utan att
verkligen försöka leva upp till sitt ansvar och
att informera allmänheten.

Vad gör vi när vi inte vet?
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Bertil Norbelie: Livsmedelsverket finns med i
någonting som heter Europabarometern där
vi internationellt ligger mycket högt när det
gäller trovärdighet. Vi gläder oss också åt att
konsumenterna vill ha information från myn-
digheten och inte alltid bara från företagen i
t.ex. säkerhetsfrågor runt mat. Sådant jobbar
vi med. Jag har en fråga till panelen som rör
ett ämne som Björn Körlof och jag har disku-
terat då och då när vi har närmat oss kris i
informationen eller möjligt krisläge nämligen
de faktum att i den totala öppenheten så gäl-
ler det att berätta vad du vet men också redo-
visa vad du inte vet. Det kan försätta oss i ett
och annat dilemma när när journalisterna
sedan vill ha den fullständiga bilden. Hur skall
vi hantera situationen när vi blir kritiserade
för att vi inte har den fullständiga informatio-
nen i varje läge. Det kommer vi aldrig att ha.

Björn Körlof: Jag tror att det är väldigt viktigt
det som Bertil Norbelie säger och det ligger i
det som jag var inne på som handlar om full-
ständighetskravet, att man dels redovisar allt
som man känner till eller vet, men också talar
om att detta har vi inte information om, i vart
fall inte just nu, men återkom så skall vi för-
söka ta reda på det, eller också – om man är
forskare – så är det viktigt att man säger att
kunskapsläget inom den här delen av kun-
skapsstoffet är inte sådant att man vet hur det
förhåller sig med det ena eller det andra. Det
är väldigt viktigt för journalister att få reda på,
och också för allmänheten, att här vet man
faktiskt inte. Ibland kan man få föreställningen
att forskare vet allt och borde kunna svara.
Men ibland är det så att man faktiskt inte vet.

Sedan tror jag också att det är viktigt att
man inte använder ord som om de innebar
något absolut. Använder man ordet faktum
eller fakta så är det ett ord med en viss ladd-
ning som innebär att så är det. Men i själva
verket när man säger att det är ett faktum så
är det min föreställning om fakta, den tolkning
som jag har gjort av verkligheten. Det är alltid
människor som tolkar verkligheten och män-
niskors tolkning av verkligheten kan vara litet
olika. Ordet faktum har blivit ett upplyft ord
och då är det på det viset många uppfattar
det. Men i själva verket är det en föreställning
om faktum. Sedan kan man tillägga att det har
att göra med föreställning om en sannings-
teori, som jag tidigare var inne på som kallas
för korrespondensteori, att man idealt kan
återge någonting som det är. Det är en ideali-
tet som ligger i det. Det finns en annan teori
som kallas för koherensteorin och den bygger
på att man återger någonting så att det är
motsägelsefritt vilket är en annan aspekt av
tillvaron. Det här är också viktigt att man tän-
ker på om det jag säger är motsägelsefritt. Jo
det kanske det är men det är inte säkert att
det för den skull är sant. Man kan tolka verk-
ligheten på olika sätt även om man har en
motsägelsefri bild. Det är möjligt att man är
på rätt väg i vart fall när man har konstaterat
att det är motsägelsefritt. Så långt kan man
säga att båda sakerna aspekterna är viktiga
men de behandlar verkligheten på helt olika
sätt.

Herr Thorsten Andersson: Det måste väl öka
trovärdigheten att ange det man inte vet.
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Karin Bojs:  Jag har inga som helst problem
med en forskare som svarar ”jag vet inte”. Det
är ett helt acceptabelt svar för mig.

Herr Torbjörn Fagerström:  Jag tycker också
det är självklart att man ödmjukt ska kunna
erkänna att man inte vet. Egentligen tycker
jag inte detta är något stort problem, utan det
stora problemet i forskarens kommunikation
med omvärlden är snarare att konsumenten
eller journalisten har för lite kunskap för att
ha förutsättningar att förstå vad man pratar
om. Det är en mycket svårare situation att
inte kunna använda den begreppsapparat och
den teoriapparat som är självklar för forska-
ren. Hur skall man kommunicera ett problem
kring genteknik om mottagaren inte vet vad
en molekyl är, vad en gen är, eller vad DNA är
för någonting. Det tycker jag är det stora pro-
blemet.

Herr Thomas Rosswall:  Får jag ta tag i det här
sista sagda om vad vi vet och vad vi inte vet.
Jag vill ta ett exempel från klimatdiskussionen
eftersom jag känner till den. Där är man myck-
et tydlig och säger att vi vet, vi tror och vi gis-
sar. Men på basis av det kommer man in på
försiktighetsprincipen och jag tycker att Tor-
björn Fagerström var lite svävande där. Du
framställde det som om försiktighetsprinci-
pen är väldigt negativ. Samtidigt kan man häv-
da om man utgår från klimatfrågan att man
säger att den potentiella risken är så stor att
vi vill ha en försiktighetsprincip trots att vi
inte vet allting för det finns de stater som häv-
dar att vi inte vet tillräckligt mycket och där-
för inte skall göra någonting. Det är en väldigt
positiv del av försiktighetsprincipen. När man
då kommer in på pressen så var det i en annan
stor tidning där man diskuterade denna fråga.
Skall man har lika stort utrymme till fyra fors-
kare? En som då svarade för en utvärdering
som gäller 10 000 av världens främsta veten-
skapsmän och den andra ytterligheten var
den som knappt klarade sin disputation här
vid Stockholms universitet. Då är det som vi

vetenskapsmän blir lite lätt upprörda. Var
ligger då trovärdigheten. Men samtidigt tyck-
te jag Björn Körlof tog lite för lätt på det här –
bara man säger fakta och är öppna så lät det
på dig som om det inte var några problem.
Men det är faktiskt så att hur man upplever
det är också viktigt. Låt mig ta ett exempel för
lång tid tillbaka. Det var en vetenskaplig ut-
värdering för att använda en pesticid i skogs-
bruket. Rapporten och presentationen sa –
om inte en gravid kvinna äter 1 liter nyspruta-
de blåbär i veckan är det inga problem –
mycket konkret, mycket rakt, mycket lättför-
ståligt. Reaktionen från publiken var att vi
struntar i vad ni säger för att vi känner att det
är farligt ändå. Det måst man också ta hänsyn
till.

Karin Bojs:  Ja, vad gäller den här andra mor-
gontidningen – det här var alltså inte på ny-
hetsplats skall man komma ihåg, för där finns
en mycket ambitiös miljöreporter, utan det
var på ledarplats. Vad beträffar det som Tor-
björn Fagerström sade om att det är så svårt
att kommunicera med en person som inte
fattar vad en molekyl är, så skulle jag vilja
citera Rickard Faneman den stora kärnfysi-
kern som just förklarade att om man inte kan
förklara, då har man inte förstått själv.

Herr Torbjörn Fagerström:  Då får jag citera
Einstein som sa på frågan om man skall popu-
larisera vetenskap: Ja man skall förenkla det
så långt det är möjligt, men inte längre.

Björn Körlof:  Har människor en gång blivit
rädda är det sedan mycket svårare att även
med saklig information försöka vrida den
rädslan rätt och det finns flera studier t.ex.
efter Tjernobyl som pekar just på det att
eftersom myndighetsinformationen blev så
motstridande och svårbegriplig efter Tjerno-
byl så steg oron i samhället hela tiden. Det är
inget farligt men skölj för säkerhets skull grön-
sakerna! Då äter man överhuvudtaget inte
grönsaker. Ja, ni kan låta barnen leka ute men
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låt dem inte dricka regnvatten. Ja, då tar ju
mammorna in sina barn. Så fungerar sådan
information därför att man blir rädd. Såvitt
jag förstått skulle man behöva dricka 250 liter
regnvatten per dag om det skulle bli någon
fara. Så det är knepigt det här med att kom-
municera risker och hot. Ibland funderar jag
på om man blandar ihop de här orden. Risk är
en sorts sannolikhetsfråga. Antalet möjliga
fall av fara räknat på totala antalet fall är
någon sorts sannolikhet och därmed en risk.
Men hot är när någon t.ex. riktar en revolver
mot huvudet och säger att gör man inte ett
något visst sätt så dör man. Det är hotbilden.
Jag har en känsla ibland när man använder
ordet risk så betyder det för många män-
niskor ett hot. Där finns det här med språket
och uppfattningen som då komplicerar bilden
för oss. Det är svårt att kommunicera risk och
hot.

Herr Tage Klingberg: Det var väldigt intressan-
ta synpunkter men jag vill ta upp en aspekt
som jag tycker saknas i diskussionen och som
har att göra med respekten eller bristen på
respekt för kunskap. Torbjörn Fagerström
stannade när kunskapen är överlämnad och
sa att resten är psykologiskt problem och frå-
gan är om det inte är värre än så. Björn Körlof
berättade om trovärdighetsproblemet i tri-
angeln mellan myndigheter, media och med-
borgare och så nämnde han det här informa-
tionsvakuumet som ett stort problem. Men
du valde att stanna vid någon slags operatio-
nell inställning till det som om det är ett prak-
tiskt problem. Men det kan vara mycket värre.
Tänk om det är så att vissa aktörer har direkt
taktiskt själviskt intresse av att inte vara sak-
liga utan överdriva och ge falskt eller oriktig
eller missvisande information. Det fanns en
antydan till bekräftelse hos Karin Bojs om att
det kan vara så att vissa rubriksättare kanske
vränger till något. Det kan finna värre exem-
pel på vissa håll. Men tänk ännu värre om det
är så att flera grupper av aktörer har ett
gemensamt intresse av en sådan typ av för-

vrängning när det gäller miljölarm när det
gäller jord- och skogsbruk. Tänk om det är så
att det inte bara är massmedia som har ett
intresse av larm som är överdrivna utan kan-
ske även miljöorganisationer som samverkar
i praktiken. Kanske t.o.m. statliga myndighe-
ter t.ex. Naturvårdsverket som också betalar
miljöorganisationer för sitt jobb. Hur hante-
rar ni det? Det kan vara en triangel av olika
aktörer som faktiskt medvetet aktivt fyller
informationsvakuumet med oriktiga bilder.
Den taktiska aspekten skall jag gärna vilja ge
en kommentar till.

Karin Bojs:  Självklart är det så att det finns
aktörer, exempelvis en organisation som
Greenpeace de har hängt upp en stor del av
sin existens på att varna för gentekniken. Hela
världen är full med aktörer som av olika skäl
har partsintressen i att sprida information.
Ett sådant partsintresse har nästan alla som
lämnar ifrån sig information.

Björn Körlof:  Propaganda är tillåtet! Det är
fullt tillåtet att ha åsikter – riktiga eller oriktiga
– grundade på mer eller mindre god kunskap
och framföra dem och det sker dagligen i den
politiska propagandan. Reklam är också ett
utmärkt exempel på detta. Vi brukar definie-
ra propagandan som att den är ensidig, inte
med nödvändighet alltid felaktig, men myck-
et ensidig. Men däremot är det enligt mark-
nadsföringslagen förbjudet att desinformera.
Där finns en straffbarhetsgräns kring det när
det gäller kommersiell reklam bl.a. Men det
åligger det öppna samhället att i en öppen
diskussion ta hand om all denna mer eller
mindre riktiga information, så vi lever i ett
propagandasamhälle.

Herr Torbjörn Fagerström:  Självklart är det så
som du sa att det finns ett intresse i forskar-
världen att attrahera forskningsanslag och på
annat sätt dra nytta av uppmärksamhet. Det
finns inget enkelt svar på detta utan det är
precis som Karin Bojs och Björn Körlof sa att
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det är det öppna samhällets sårbarhet, men
det är också det öppna samhällets metoder
att korrigera det här som vi måste lita till. Det
är den fria pressen, den öppna debatten och
den fria forskningen, d.v.s. att det finns forska-
re som har råd (därför att de har fasta tjäns-
ter, etc.) att säga sanningen – inte i egenintres-
se utan för att det är sanningen. Det är så en-
kelt och så svårt, tror jag.

Gustaf Östberg: Jag har skrivit en hel del om de
här frågorna. Jag skulle vilja komma med två
exempel från andra områden än just det som
var uppe här men som ändå har en viss be-
tydelse för tänkandet tror jag. Det ena är från
juridiken eller snarare domstolsväsendet. Säg
att det har begåtts ett brott för vilket straffet
är dödsstraff och så har man anhållit någon
på vad man anser har goda grunder men man
har inte fullständigt bevis. Säg att man har
90% sannolikhet att vederbörande är den
som skall straffas. Nu vet vi det att det har
hänt ganska många gånger som är kända att
personer som har dömts till dödsstraff och
avrättats senare har visat sig vara oskyldiga.
Jag har talat med jurister och andra och för-
sökt förstå hur man tänker i det avgörande
ögonblicket när man bestämmer sig för att
döma någon till dödsstraff under de här om-
ständigheterna. Det finns ingen intellektuell
logisk metod för att gå från stora sannolik-
heter till något absolut. Därför bygger man
inom juridiken på normer. Jag har ett annat
exempel och det är från  samhället i stort. Jag
har varit indragen i riskanalyser i Öresunds-
förbindelsen. För att kunna avgöra hur stor
risken är med tanken  på hur bron skall kon-
strueras så måste man veta var förlusten är
om den havererar på ett påtagligt sätt och det
skulle kunna vara att man förlorar den sam-
hällsnyttan som är motiveringen för att bron
har byggts. Det finns inget siffervärde på den
samhällsnyttan. Det har ordnats en konferens
i Forskningsrådsnämndens regi med deltaga-
re från alla möjliga olika parter. Det vi kom
fram till var att det går inte att få enighet om

den saken. Det blir ett samtal inom samhället
där de som är oeniga kan karaktäriseras av
olika tankestilar, inte paradigm utan tanke-
stilar. Det är ett väldigt bra begrepp. Det bör
man ha med i sammanhanget att många gång-
er finns det ingen sanning. Det finns inte hel-
ler en bestämd tankestil utan det finns flera
stycken.

Herr Carl Olof Tamm: En inledares uppgift är
ju att provocera auditoriet och det tycker jag
inledarna har lyckats med. Men jag måste
opponera mig mot en sak som Torbjörn Fa-
gerström talade om. Du talade om en siffra i
en stor undersökning om invasionsbenägna
fall som kunde innehålla sådant och där hade
80% av fallen visat sig icke farliga på något
sätt. Var det rätt uppfattat?

Herr Torbjörn Fagerström: Nej. 80% av de i
litteraturen beskrivna fallen där arter har
lyckats invadera kunde förklaras av ett par
ganska enkla och elementära biologiska me-
kanismer. Huruvida de hade gjort skada när
de invaderade tog undersökningen inte ställ-
ning till.

Herr Carl Olof Tamm: Det leder i alla fall till
några vidare tankar och det är att 80% av fall
som går att klara upp tycker jag inte är någon
hög siffra. Det kanske andra tycker men det
visar att forskningen inte är tillräcklig. Pro-
centsiffror av det där slaget leder lätt till gene-
raliseringar och jag tycker det är farligt därför
att invasioner av olika slag i det här fallet de
är mycket olika farliga, olika olämpliga och
mänskligheten har sedan hon började förflyt-
ta sig över klotet har fört med sig diverse
arter av både växter och djur och många så-
dana arter har ökat möjligheten att föda män-
niskor på jorden. Hade vi inte hämtat majs
från nya världen och spritt ris och vete över
till gamla världen så hade mycket färre män-
niskor kunnat får mat och det finns många
sådana fall. Samtidigt har vi skadat oss själva
genom att hämta syfilis från nya världen. Vad
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jag vill komma till att sådana här operationer
har enormt olika farlighet och att försöka göra
procentberäkningar över hur många som har
haft den ena eller andra följden är nästan
meningslöst. Det som jag brukar leta efter i ett
vetenskapligt material som visar viss vaga
samband är vilka korrelationsbrytare man
har och vad de kan bero på, alltså lite motsatt
princip men jag tror ändå att den stämmer
med Popper.

Herr Torbjörn Fagerström:  Ja, vi skall väl inte
hamna i en lång diskussion om detta. Herr
Tamm, det var inte den här undersökningens
avsikt och det var heller inte min avsikt att
göra en normativ utvidgning omkring de här
invasionsarterna. Jag sa bara att undersök-
ningen har kommit fram till – som ett enkelt,
träbockigt, naturvetenskapligt faktum – att
80% av de i litteraturen beskrivna fallen av
invasion kan förklaras med ett par enkla me-
kanismer. Jag tycker det är allmänbiologiskt
intressant, för det säger en del om att det fak-
tiskt finns en prediktiv potential i den samla-
de erfarenhet som finns i den vetenskapliga
litteraturen som vi alltför ofta inte utnyttjar.

Herr Olle Pettersson:. Vad jag funderade på
under de här föredragningarnas gång var vad
det finns för samband mellan Björn Körlof
och de övriga talarna. De exempel du huvud-
sakligen diskuterade var någon form av hän-
delser, här branden i Göteborg, då urinforma-
tionen har en viktig roll och i det här fallet om
den inte ges vid rätt tidpunkt så kommer vi
att få ett flertal trauman i samhället. Vad jag
vill be de två övriga talarna om är vad detta
har för relevans när man överför det till en
diskussion om forskningsinformation i all-
mänhet. För det var det ni mer var inne på
och är problemen likadana när man disku-
terar information om händelser och beslut
som när man diskuterar forskningsinforma-
tion och kunskapsförmedling i ett vidare be-
märkelse. Därför är det uppenbart så att GMO
inte är en händelse. Det är kunskap som

sprids och det skall inte fungera enligt den
här modellen men däremot tror jag själv att
den är intressant för att förklara hur olika ve-
tenskapliga ”händelser” passar in i den här
modellen och jag tror att det kan vara frukt-
bart att resonera om vad som har hänt med
GMO och vad som har hänt med en del andra
just vetenskapliga händelser. Vilka har lämnat
trauman och annat Vidare inte fundera över
hur informationen eller myndighetens infor-
mation eller forskningens information har
spritts utan omvärldens intresset för det. Det
finns en rad andra företeelser, än att det är
någon som vill informera, som gör att det inte
finns information just vi den tidpunkten, då
de här nyheterna drabbar just allmänheten.

Karin Bojs: Jag menar att det är mycket stor
relevans med den här bilden och de två exem-
pel som vi har diskuterat idag, både BSE och
GMO. Vad gäller Galnakosjukan var det en
händelse, en sjukdom som visade sig finnas,
och även om förloppet är något mer långdra-
get än Göteborgsbranden som var över på
några timmar så är det precis samma sak
bara att tidsaxeln är lite längre och spänner
över lite större period. Det blossar upp en
sjukdom och information undertrycks, hem-
lighålls i stället för att spridas ut så tydligt och
snabbt som möjligt och då uppstår detta trau-
ma. Med GMO är det mer komplicerat därför
att det är en ännu mer långdragen process.
Men de här organismerna har funnits i 20–30-
års tid och hade det funnits en bättre forsk-
ningsinformation redan när insulin började
produceras då hade den här diskussionen
inte funnits. Då hade man bemött allmän-
hetens farhågor när de kom på ett seriöst sätt
i stället för att bara skratta åt dem. Ni anar
inte vilka brev jag har fått från forskare på Ul-
tuna som raljerar över allmänhetens rädsla
för GMO. Vid ett tillfälle kände jag mig föran-
ledd att vidarebefordra ett brev till rektorn för
att informera honom om vad det är för jar-
gong som  bedrivs på universitetet. Det har
funnits under årens lopp mycket utbredd
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arrogans bland forskare som arbetar med det
här ämnet gentemot allmänhetens rädsla för
de här företeelserna. Jag har arbetat som ve-
tenskapsredaktör i fyra år och jag har märkt
ett kraftigt förändrat tonläge under de här
åren, mycket mer ödmjuk attityd nu. Men nu
är det så dags. Nu är kanske branschen är för-
därvad för många år framåt. Då är vi inne i ett
vakuum, som Björn Körlöf nämnde. Det stäm-
mer perfekt med den här bilden.

Herr Olle Pettersson: Jag är inte helt övertygad
om att det stämmer för när Björn Körlof talar
om händelser – det är skillnad på en brand i
Göteborg och Galnakosjukan i den meningen
att kunskapen kring vad som har hänt den
finns där tämligen komplett. Det handlar om
hur man kommunicerar runt Galnakosjukan
där händer det saker hela tiden. Det är inte en
befintlig kunskap som sedan skall upptäckas
och förmedlas utan kunskapen utvecklas ock-
så under tiden.

Karin Bojs:  Det tog väl ett år innan de hittade
förövarna till Göteborgsbranden. Det var verk-
ligen ett läckage av information under en lång
period.

Herr Christer Hoel:  Jag vill knyta an till diskus-
sionen runt Galnakosjukan. Vår myndighet
har varit i fokus under det här året och jag vill
berätta vad som kan hända i ett sådant här
läge när man inte vet. När man testar för Galna-
kosjukan använder man en snabbmetod. Den
kör man då ett par tre gånger och sedan tittar
man på om det uppstod något positivt eller
negativt utfall. Uppstår det då ett positivt ut-
fall så är det väldigt liten chans att den i verk-
ligheten är Galnakosjukan men resultatet mås-
te då konfirmeras genom en test som man
måste skära ut hjärnsubstans och lägga un-
der mikroskop och detta sker i ett engelskt
laboratorium. Här inträffade det då ett sådant
fall under våren, det s.k. Hallandsfallet. Då be-
stämde sig myndigheterna, Jordbruksverket
och Veterinärmedicinska anstalten tillsam-

mans, för att gå ut med information efter det
att snabbtesterna hade gjorts. Vi visste själv-
fallet att chansen eller risken för att det här
verkligen skulle vara ett äkta fall var utomor-
dentligt liten, kanske fråga om promille. Men
ändå gjorde vi den bedömningen tillsammans
med Jordbruksverket, och även regeringen
var inkopplad, att det var rimligt att gå ut med
den här informationen. Resultatet blev en
omedelbar precis följsamhet mellan laborato-
rietest och massmedialt intresse. Flera av
våra tjänstemän fick omedelbart åka in till
Aktuellt och Rapport parallellt med att jord-
bruksministern fick vända på vägen upp till
Östersund och hålla presskonferens på Arlan-
da. Det massmediala trycket som var alldeles
oerhört. På söndag morgon när vi skulle kon-
firmera den här testen så flockades journalis-
terna utanför SVA:s laboratorier i avvaktan på
att det eventuellt skulle kunna smita ut ett
provsvar därifrån. Men så går det inte till. Jag
vill bara peka på att i det här läget så tog myn-
digheterna en riktig bedömning att ändå gå ut
och göra detta som vållade så stor uppmärk-
samhet. Jag vet inte vad ni har för synpunkter
från journalistkåren på det men jag menar att
det var i högsta grad en öppenhet mot journa-
listerna. Frågan var om den var befogad eller
inte?

Karin Bojs:  Jag menar att ni gjorde alldeles
rätt. Det enda man kan beklaga är den här
Hallandsfamiljen som kanske skulle ha skyd-
dats på ett bättre sätt från de värsta kvälls-
pressreportrarna. Men massmedia lärde sig,
även de mest okunniga allmänreportrar lärde
sig, att de här testerna är mycket preliminära.
Nästa fall som inträffade i  Norrland, när ni
lyckades skydda jordbrukarfamiljen på ett
bättre sätt,  där var rapporteringen helt i pro-
portion till vad som faktiskt hände.

Herr Thorsten Andersson:  Det är ett intressant
fall som ni drar fram här och många har kriti-
serat den här öppenheten. Jag tror att man
har vunnit stor trovärdighet av det.

Slutdiskussion
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Björn Körlof:  Det är vår bedömning också. Det
enda som blev lite skakigt var att jordbruks-
ministern valde att fatta ett beslut om att man
skulle börja jaga kött över landet. Det kan
mycket väl ha varit ett riktigt beslut. Men
motivet för detta beslut blev oklart. Det var
det som sedan spred en viss undran eller oro,
därför att motivet för hennes beslut om att få
tag i köttet inte blev klart och tydligt redo-
visat. Där framgår åter igen det här viktiga att
man är fullständig i sin information – varför
har vi fattat det här beslutet – och att det är
ett sakligt motiv som ligger bakom det. Då
hade det nog varit helt klanderfritt, tycker jag.

Herr Göran Hugoson:  Jag vill framför allt vän-
da mig till Karin Bojs. Det här sista som du tog
upp med att man låg på information initialt
och jag vet inte om det var engelska förhållan-
den du syftade till. Jag har väl ingen anledning
att försvara engelska förhållanden men jag
vet hur de ansvariga laboratoriet hade kon-
takt med oss här i Sverige för att diskutera
vad det egentligen var de hade. Vad var det
för fynd och hur skulle det tolkas? Det fanns
en betydande osäkerhet kring det här långt
innan det här kom ut och kunde vi hjälpa till
innan man släppte det hela. Sedan om Minis-
try of Agriculture, Fisheries and Food låg på
det hela det vill jag inte beröra och det är
möjligt att det var så och då kan det komma
in andra skäl än vetenskapliga skäl. Men jag
vill ändå fråga dig som vetenskapsjournalist
vilken ambition man har. Att man skall pre-
sentera fakta är en självklarhet annars vore
man inte vetenskapsjournalist men man kan
ha ambitionen att ge korrekt information som
är intressant eller man kan ge korrekt infor-
mation som är fullständig för området och
det tror jag är något helt annat vilken ambi-
tion man då har. Du nämnde ett exempel från
Schweiz och USA, att man hade fått förslag
om att man skulle provta ytterligare ett antal
djur från normalslakten t.ex. Det borde man
göra. Talade man då om när du presenterade
dessa data att det beslut om vilka djur som

skulle undersökas här i Sverige. Det hade
beslutats reservationslöst nere i Bryssel av
den vetenskapliga kommittén och att det
fanns utomordentligt stora risker för att gick
man ut och tog i normalslakten så skulle väl-
digt många djur teoretiskt sett kunna vara in-
kuberade med sjukdomen utan att det fanns
någon chans att påvisa någonting. Lägger
man dit de två sakerna i artikel då tycker jag
att det ger en annan bärighet åt den korrekta
information som i båda fallen lämnas. Talar
man däremot enbart om att prionforskare i
Schweiz och i USA, som kanske inte kände för-
hållandena i Sverige, och det beslut som var
i Bryssel i vetenskapskommittén, då kan man
få en liten annorlunda bild.

Karin Bojs:  En tidningsartikel är kanske 30–40
cm lång så det är naturligtvis ett begränsat
urval av fakta som framgår där. När den här
artikeln skrevs var bara ett par dagar efter
EU:s expertgruppsmöte och det var väl känt
att det varit toppnyhet på alla TV-nyheter och
alla tidningsnyheter också hur det svenska
beslutet skilde sig från övriga europeiska län-
ders beslut. Det är också så att de här stick-
provet har senare beslutats att bli svensk
standard. Det som de förslog är det som råder
idag. Jag skulle föredra att diskutera artiklar
som ni har läst så vi kan prata mer konkret
om vad jag faktiskt har skrivit om jag skall stå
till svars för någonting.

Herr Göran Hugoson: Jag hade en konkret fråga
– vilken är vetenskapsjournalistens ambition?

Karin Bojs:  Brukar du läsa DN och mina artik-
lar?

Herr Göran Hugoson: Nej jag läser den andra
tidningen.

Karin Bojs: Ja jag förstår det.

Herr Göran Hugoson:  Det är ändå inte svar på
min fråga.
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Karin Bojs: Nej jag kan inte lämna något enkelt
svar. Det kan man endast sluta sig till genom
att följa min journalistik.

Herr Göran Hugoson: Jag tolkar det som om
din ambition är att ge både en korrekt och en
fullständig bild när den går i en serie.

Karin Bojs: Att ge en fullständig bild är inte
min uppgift. Det kan inte en journalist göra på
ett begränsat utrymme utan jag berättar om
ett flöde av nyhetshändelser och väljer vissa
delar av verkligheten som jag menar är repre-
sentativa för det som händer.

Herr Berndt Gerhardsson:  Jag tyckte du glöm-
de bort den där frågan som Torbjörn Fager-
ström tog upp att det är stor differens mellan
förenklingen som journalister gör och en ve-
tenskapsman gör så jag undviker gärna jour-
nalisten. Det beror på det att jag tycker det är
så svårt att förklara komplicerade problem
och särskilt om man då har lite med forsk-
ningsfronten att göra där förhållandevis få
forskare finns och då skall man försöka förkla-
ra någonting som är nytt. Det tar så lång tid så
man tycker att det är ingen idé.

Karin Bojs:  Då tycker jag att du har en stor del
av skulden för allmänhetens misstroende.

Herr Berndt Gerhardsson: Hur skall jag göra?

Karin Bojs:  Ja, ge dig tid att anstränga dig för
att försöka förklara.

Herr Berndt Gerhardsson:  Då blir det gärna ett
misstänkliggörande av det jag säger och så
försöker de leta efter fel.

Herr Torbjörn Fagerström:  Ja men Karin, vi två
har ju stått på barrikaderna tillsammans i tio
år. Anklaga nu inte t.ex. mig för att inte vara
intresserad av att informera allmänheten,
utan låt oss lite seriöst fundera över om det
finns vetenskapliga framsteg som till sin

karaktär är så komplicerade att en alltför liten
andel av allmänheten har kunskapsmässiga
förutsättningar att ta emot informationen. Jag
tror att svaret på den frågan är ja, och i så fall
har vi ett problem som är kvalitativt annor-
lunda än de scenarier som t.ex. Björn Körlof
pratade om, därför att hur traumatiskt det än
är om Kursk sjunker i norra Ishavet eller en
diskotekbrand utbryter i Göteborg så finns
det inga intellektuella problem för en mot-
tagare att förstå vad det betyder om syret är
slut i Kursk eller att förstå vad det betyder om
80 människor bränns inne. Då har vi den mer
psykologiska aspekten i att hantera detta
trauma, att se till att inte myndigheter ljuger
och säger att det finns syre kvar när det inte
finns det. Det är de scenarierna Björn Körlof
pratar om och talar om hur viktigt det är att
man inte ljuger. Det är inte det jag pratar om.
Det är inte det Berndt Gerhardsson pratar om
utan vi pratar om där det finns en genuin kun-
skapsmässig oförmåga hos majoriteten av
mottagare att förstå meddelandet. Kan vi inte
erkänna att vi har ett problem inom modern
vetenskap som ännu inte är tillfredsställande
löst. Sedan finns det också ”skitstövlar” bland
forskare som inte vill. Men det är inte det jag
menar utan även om man vill så kan man ha
detta problem. Det kan du väl hålla med om?

Karin Bojs: Nej, jag talar ganska ofta med
andra spetsforskare inom andra discipliner
som håller på med de mest komplicerade frå-
gor och som tar sig den här tiden och an-
stränger sig att försöka förenkla. Greenpeace
har brutit ned sina kampanjer till mycket cen-
trala och förenklade frågeställningar om det
är farligt eller inte. Om man bryter ned kun-
skapen på den nivån då tror jag att även ni
kan föra fram nytt budskap.

Herr Tomas Rosswall: Jag måste få återkomma
till mina blåbär en gång till. Karin Bojs sade
något väldigt viktigt och det var forskarnas
arrogans. Visst finns det bland forskarna en
viss arrogans och det saknas en ödmjukhet
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inför svårigheter. Det viktigaste tycker jag
fortfarande inte kommer fram. Det låter på er
som ni tror att bara vi kan få över korrekt in-
formation så blir allmänheten eller andra in-
formerade och då kan fatta rätt beslut. Men vi
måste också ta hänsyn till de som kanske
baserar en stor del av sin uppfattning och
sina värderingar på annat än kunskap. Astro-
logi har ingenting med kunskap att göra och
det finns väldigt många som hellre går till
horoskopet än att lyssna på kunskap. Vi kan
inte bevisa Guds existens men den tron är väl-
digt viktig. Det är det jag menar att kunskap är
bara en liten del av den världsbild vi skaffar
oss från vetenskapsmän och speciellt natur-
vetare så är den en mycket stor del. Vi för-
söker vara rationella och basera det på kun-
skap men alla är inte naturvetare och många
har t.ex. tro och det är där GMO kommer in.
Det är en del som ser detta som ett brott mot
världsordningen av tro och det kommer inte
vi att övertyga med hur mycket vi än får kor-
rekt kunskap över till det mottagarna. Jag
tycker igen att vi får inte glömma bort den
dimensionen.

Herr Thorsten Andersson: Är det inte så att det
är inte sakfrågorna som skall överbringas
utan det är just detta som Björn Körlof sa att
om allmänheten märker att information un-
danhålles då blir det en väldig misstänksam-
het. Då blir det ett trovärdighetsproblem. Jag
tror att det är mer där det ligger.

Björn Körlof: Jag skulle vilja tillfoga att det lig-
ger säkert  mycket i vad du säger att viss typ
av språk eller viss typ av kunskap är väldigt
svår att föra över till stora mängder män-
niskor om den är oerhört abstrakt och kräver
förkunskaper. Men det är kanske inte det helt
centrala utan det centrala är att den överförs
på ett sätt så att man förstår innebörden för
mig. Vad betyder det för mitt liv och för min
familj och mina barn och min trygghet i det
besvärliga liv som vi lever i. Då behöver man
inte kunna innebörden i alla formler och alla

kopplingar mellan gener hit och dit. Det vik-
tiga är att man får klart för sig att detta har en
innebörd för den framtida livsmedelshante-
ringen eller försörjningen med vatten eller
någonting annat sådant och vad denna inne-
börd är. Sedan är det precis så som du säger
att många också besjälas av trosföreställning-
ar av en det ena och andra slaget. De spelar
ibland in här och det märker vi också i våra
undersökningar. Det är knepig materia att
hantera. Vi har sett det när vi har haft det här
Estoniauppdraget att det ibland präglas av
föreställningar som inte riktigt går att ratio-
nellt hantera på något vis. Jag stöter ibland på
vetenskapare som säger att man inte kan falsi-
fiera icke-händelser. Det är en djup sanning
som ligger i det. Så länge man inte tar upp
Estonia så går det kanske inte att bevisa vad
som hände med båten, och där lever vi med
denna bristande kunskap eller okunskap och
därmed går det att påstå olika saker. Det be-
lyser lite grand din frågeställning. Man får
leva med ovissheten ibland och försöka han-
tera den på bästa möjliga sätt.

Herr Peter Edling:  Jag är ju lantbrukare och
van att fatta beslut på oklara grunder. Ju äldre
jag blir desto bättre blir jag på att fatta beslu-
ten men jag är också alltmer klar över att det
grunder jag fattar dem på är alltmer oklara.
Med det vill jag ha sagt att det är inte alltid
man kan lämna en vattentät information även
om man har tillgång till en väldig massa mate-
rial. Jag har en känsla av att volymen tillgäng-
lig kunskap inom alla områden är våldsamt
ökande. Det gör att det blir allt svårare att
enkelt förklara en sak. Låt mig ta ett exempel
från min egen verksamhet. Jag förorenar våra
vatten eftersom jag är lantbrukare. Jag upp-
manas att minska nitratutsläppen från mina
åkrar. Själv har jag den uppfattningen att det
är helt fel. Det jag skall göra är att jag skall
minska fosforutsläppen från mina åkrar. Jag
vill bara peka på att när sedan länsstyrelsen
ger mig anvisningar om kvävet om nitratet då
tycker inte jag de är trovärdiga och då slutar
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jag att lyssna på dem. Det är någon som har
sagt det till dem och  de tror säkert att de är
ute i en god sak. Men jag tror inte det. Jag vill
med detta ha sagt att komplexiteten i de pro-
blem vi har ökar och det gör att det blir svå-
rare att vara alldeles trovärdig. Sedan har jag
en fråga till Torbjörn Fagerström som jag har
tryckt på under resans gång här. Du presen-
terar dig som en fyrkantig naturvetenskaplig
träbock. Själv anser jag att biologiska, geolo-
giska och sociala system är dynamiska och
lever sitt eget liv och då undrar jag hur du i en
ålder du nu har, har kunnat förbli en fyrkantig
träbock i ett system som rör sig själv. Du bor-
de ha slagit av benen på dig.

Armin Lindkvist:  Vi har hittills talat om singu-
lära händelser – vad gör vi när vi inte vet?
Men det finns en annan typ av rådgivning ock-
så som är kontinuerlig mer eller mindre och
det är inom fisket, särskilt havsfisket. Det
arbetas med mycket stora osäkerheter och
det har fört till att vetenskapliga möten har
svårt att få fram något slag system hur man
skall behandla osäkerheten för att få en säker-
hetsmarginal. Det har resulterat i att FAO har
utgivit uppförandekoden för ansvarsfullt fiske
och dessutom en riktlinje för försiktighets-
ansatsen inte försiktighetsprincipen utan för-
siktighetsansatsen. Jag vill inte säga att detta
fungerar men svårigheten med hela systemet
i försiktighetsansatsen har varit och är att det
finns så många naturliga fluktuationer inom
den sektorn som inte kan förutsägas och att
det kommersiella intresset, alltså fiskets be-
rättigade intressen, är mycket svåra att han-
tera. Men jag vill här bara informera om den
här kontinuerliga arbetet som pågår.

Fru Margareta Ihse: Du som journalist tror jag
försöker göra det alldeles omöjliga när du tar
på dig att på de 30 cm du hade i dina artiklar
kunna förmedla en sådan här komplicerad
kunskap när du samtidigt när det har gällt
andra typer av information och katastrofer
har haft hela tidningssidor, hela tidningarna.

Hur arbetar du som vetenskapsjournalist för
att kunna öka det här utrymmet? Finns det
intresse för jag tror att från forskarnas sida
finns det behov. Många gånger tror jag att
man som forskare inte vill närma sig journalis-
ter, inte för att man inte har information eller
kunskap att ge, utan man närmar sig med en
misstänksamhet därför att man är rädd för att
den kunskapen man har inte kan förmedlas
på de här 30 cm och kanske också att den
kunskap man har inte är så lätt att förmedla
som Torbjörn Fagerström sa. Den är inte
svartvitt men du som journalist gör om den
till svartvita bitar alltså vinklar den åt något
håll. Hur arbetar man som vetenskapsjourna-
list för att komma förbi de här bitarna?

Karin Bojs:  Det är en stor fråga. Bara kort –
jag arbetar mycket hårt och aktivt internt på
tidningen för att förbättra vetenskapsjourna-
listikens ställning över huvud taget med mer
utrymme och det har nu lett till att det blir
mer personal. Det kommer en fördubbling av
redaktionen på måndag. Jag arbetar också
med utbildning av redigerare och sådant för
att de skall förstå mer om vetenskap. Jag gör
mycket på det planet.

Herr Thorsten Andersson:  En sak som jag skul-
le vilja ta upp är att vi trodde så mycket på dig
som sade att vi har som regel mycket kun-
skap. Men nog har vi alla upplevt tillfällen där
vi har trott att vi har haft mer kunskap än vad
det visar sig att vi har haft. Tänk på all de
fallen där vi har trott att kemiska bekämp-
ningsmedel har varit ofarliga och så har vi
funnit att de var mer farliga o.s.v. Den aspek-
ten har vi inte behandlat. Du Torbjörn Fager-
ström har chansen att säga något om det nu.

Herr Torbjörn Fagerström:  Naturligtvis är det
så men jag vill stå fast vid mitt ”take home
message” i kväll, att vi vet ofta mer än vad vi
tror. Sedan kan vi diskutera även den andra
situationen. Men jag skulle bara kort vilja
kommentera Peter Edling hur man beter sig
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för att förbli en träbock till 56-års ålder. Jo det
är mycket enkelt. Man gör så att man vägrar
att någonsin ställa upp i TV-program, som
Fråga Lund, för att inte slösa sin tid på att
informera allmänheten. Man vägrar vara
kolumnist på DN:s ledarsida för det är bara
att slösa bort energi, och man ställer inte upp
på den här typen av debatter som vi har haft
idag utan man ägnar sig enbart åt att forska
på sin kammare och struntar i att den s.k.
tredje uppgiften. Så förblir man en träbock!

Björn Körlof:  Människan letar kunskap och
vill ha reda på hur hennes värld egentligen är
beskaffad. Därför tror jag inte man skall för-
tvivla över att man inte vill ha reda på, utan
att det handlar om att hitta en form för att
skapa förståelse. Sedan visar det sig att väl-
digt många forskare och vetenskapsmän, lik-
som Torbjörn Fagerström, är inne på och  har
lyckats med att väcka intresse. Antingen har
TV gjort det, eller man har läst det i någon tid-
ning och människorna blir intresserade och
då söker de sig till kunskap och då är det väl-
digt viktigt att forskarvärlden kan ställa upp
med att ge människorna denna, kanske inte
doktorsavhandlingen men någon sorts form
för att ta till sig detta som forskarna kan hjälpa
till med. Man skall inte förtvivla. Men det är
viktigt också att förstå hur massmedierna
fungerar. De är inte institutioner som skall
skriva doktorsavhandlingar utan det är kom-
mersiella organ som lever i en konkurrens-
marknad med uppgift att överleva på denna
marknad och de är intresserade – inte av det
vanliga för då skulle de inte överleva på mark-
naden – utan de är intresserade av det som
avviker, det som är uppseendeväckande, det
ovanliga, det absurda. Det är ju det som går
att göra en tidning av. Därför är det viktigt att
forskarvärlden, liksom myndigheterna och
alla andra är på det klara med att har man
någonting intressant att berätta, någonting
ovanligt, någonting som man har upptäckt är
intressant och spännande eller någon utveck-
ling som man tycker är kritisk eller allvarlig så

är detta någonting som går att göra något av
för medierna.

Jag tror också att en aspekt till bör tillföras
nämligen att det har hänt någonting som vi
inte är riktigt på det klara med i det moderna
samhället. Människorna har överlämnat till
stora institutioner att ta hand om deras liv.
Det gamla bondesamhället fungerade så att
om det hände något allvarligt så fick man ta
hand om det i familjen och vänner och bekan-
ta och möjligen i bysamhället. Nu sköter sam-
hällets stora institutioner om livsmedelsför-
sörjning, vatten, värme, sjukvård etc. och när
det händer allvariga saker så är medborgarna
utlämnade till dessa jätteinstitutioner som
svarar för deras trygghet och säkerhet. Där-
för är det oerhört viktigt för att bevara förtro-
endet för detta systematiserade, strukturera-
de samhälle att medborgarna kan lita på att
institutionerna och förhållandena i samhället
fungerar till deras bästa. Om det inte gör det
då brister förtroendet för det system som vi
har och medborgarna kommer så småningom
söka sig andra sätt att leva på för att kunna
överleva. Det är precis det som den amerikan-
ska statsledningen nu har ett stort bekymmer
med. Kan man lita på att samhället klarar av
terrorn eller kommer den att slå till igen så att
20- eller 30 000 människor dör och vi kanske
måste lämna storstäderna. Det är väldigt vik-
tigt det här med förtroendet och att vi kan
hitta former för att bevara förtroendet för det
öppna samhället och dess institutioner i det
långa loppet.

Herr Thorsten Andersson:  Jag vill tacka pane-
len för era inlägg och deltagande i debatten,
och också tacka allmänna avdelningen för att
ni har satt samman den här panelen med så
pass olika bakgrund så vi har fått ämnet be-
lyst på ett bra sätt. Jag tycker det ligger väl-
digt många frågor kvar och jag tror att det är
precis det som är syftet med en sådan här
sammankomst att vi bär med oss olika fråge-
ställningar och fundera var och en för sig på
de efter mötet slut. Tack
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