
❙ ❙ I runt två decennier har mänskligheten
nu levt med HIV (human immmunodefi-
ciency virus) och aids (acquired immu-
nodeficiency syndrome). Även om
mycket forskning har kommit att foku-
seras på detta retrovirus, vilket överförs
via kroppsvätskor som blod och sperma,
finns det ännu inget fungerande vaccin
ute på marknaden. I stället måste man

förlita sig på de antiretrovirala broms-
mediciner som finns tillgängliga. Terapi
sker oftast med en kombination av tre el-
ler fler antiretrovirala mediciner. 

Den HIV-infekterade patienten ges
vid denna behandling i typiska fall en
proteashämmare, eller en omvänd trans-
kriptashämmare av icke-nukleosid typ
(omvänt transkriptas är ett retroviralt en-

zym som använder mRNA som mall för
att syntetisera DNA), tillsammans med
åtminstone två olika omvända transkrip-
tashämmare av  nukleosidtyp. Denna typ
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❙ ❙ »Good news is no news« var titeln på
en kommentar i Nature nyligen. Här tar
författaren, John Emsley, upp problemet
med mediernas vinkling av vetenskapli-
ga nyheter. Eller inte nödvändigtvis ve-
tenskapliga nyheter, utan snarare sådana
där vetenskapliga termer och begrepp
läggs in i alarmerande förstasiderubriker
tillsammans med sensationsord, vilket
väcker läsarnas intresse, eller ska jag
säga fasa. Emsley nämner ett exempel
taget ur en brittisk tidning för några år
sedan. Där rapporterade man om en tåg-
incident vid vilken en gastank hade ex-
ploderat och »spytt ut gas över hela stäl-
let«, och orsakat »en meterhög dimma«.
Rubriken löd »KEMISK KATASTROF
VID TÅGKRASCH«, vilket givetvis
med sin stora, feta rubrikstil fick en alar-
merande medial effekt.

Samtidigt, menar Emsley, går riktigt
intressanta nyheter om vetenskaplig
forskning läsarna totalt förbi. Han menar
att detta mer eller mindre manar forska-
re som har något intressant att framföra
att lära sig uttrycka sig sensationellt om
de vill ha uppmärksamhet ifrån allmän-
heten. Detta stämmer, men är det verkli-
gen det forskning handlar om, att chocka
allmänheten för att få uppmärksamhet?

Han påpekar att i synnerhet kemister
lider mer än andra av den negativa vink-
lingen, typ den om tågolyckan. De blir
ständigt beskyllda för att orsaka miljö-
förorening, cancer och kontaminerade
grödor, samtidigt som de seriöst veten-
skapliga kemiska forskningsframstegen
aldrig uppmärksammas. 

Emsley menar också att medierna
överlag utnyttjar människors rädsla och
personliga och känslomässiga engage-
mang för att vinna läsare. Artiklar om
nyfödda eller små barn och ammande
mödrar fångar lätt många målgrupper,
menar Emsley. Nyheter där man tar upp
hot mot folk i vissa åldrar är ett annat
grepp för att skapa intresse. 

Vill man exempelvis skrämma upp
de unga läsarna förstorar man upp veten-
skapliga rön om hot mot gravida kvinnor
eller manlig fertilitet, och vill man
skrämma upp de äldre läsarna talar man
om hjärtsjukdomar och cancer. På ett
mer samhällsinriktat plan är sensations-
nyheterna associerade till hot mot livs-
medel, välstånd, och hälsa, medan de
globala nyheterna pekar på svältande
folkgrupper eller olika hot mot vår natur
och miljö.

Gäller inte bara forskning
Nu tycker jag i och för sig inte att det här
är en orättvisa som just forskning och
vetenskap lider av. Nyhetsmedierna har
alltid varit inriktade på att fånga läsarnas
intresse på ett optimalt sätt. Oavsett vad
nyheten handlar om är det alltid rubri-
kerna som säljer lösnummer. 

Men att uppmana seriösa forskare att
ta till samma grepp tycker jag är lite far-
ligt. Visst, att anspela på sex och pengar,
eller använda sig av sensationsord som
»mirakelkur«, »chockerande«, »lös-
ning«, »fasa«, eller »rädsla« säljer natur-
ligtvis mer. Men nu är det ju så att forsk-
ning ofta handlar om för allmänheten

rätt obegripliga saker. Är det då etiskt
rätt att mer eller mindre försöka vilsele-
da folk? Kommer allmänheten att kunna
skilja  de seriösa nyheterna från de sen-
sationella, och kommer allmänheten att
förstå vad som egentligen är av veten-
skapligt värde i artikeltexten.

Personligen irriterar det mig redan
när medierna går ut med vilseledande 
eller rent felaktiga uppgifter om medicin
och vetenskap. Sådana där man visserli-
gen tar upp existerande och bevisade
forskningsrön, men blåser upp vikten av
dessa till orimliga proportioner. Anting-
en för att skrämmas, eller för att få folk
att tro att man nu kan bota en sjukdom
(när man i själva verket lyckats identifi-
era en – och kanske inte ens särskilt vik-
tig – av 150 faktorer som är involverade
i biomekanismerna för sjukdomen), hal-
vera sin vikt, leva i trehundra år, eller nå-
got annat dylikt.

Tvivelaktig trend
Nåväl, att vissa ord och begrepp får mer
uppmärksamhet i medierna är ett fak-
tum. Huruvida de ska utnyttjas i fråga
om seriös vetenskap är en åsiktsfråga.
Visst tycker jag att man kan krydda sina
rubriker en smula för att fånga läsarnas
intresse, men jag tycker samtidigt man
ska akta sig för att gör det på fel sätt och
i allt för hög grad. Det är nog risk för att
det blir inflation i vetenskapliga sensa-
tioner annars, och jag är lite fundersam
över vad en sådan trend kan leda till.
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If we want sound science to
make headlines in a positive
way, we need to think of
how we package it.


