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Hej!
Jag sdkte och tilldelades stipendium ur Otto och Anna Elgh-Lundbergs stipendier fiir att aka
till World Conference of Science Journalists i London i juni/juli 2009. En sammanstiillning av
min budget bifogas, men ftirst tiinkte jag beriitta vilka erfarenheter jag gjorde av konferensen.

Fdrst och friimst vill jag framhdlla att det var ett mycket v?ilorganiserat och genomtiinkt
arrangemang, med 6ver 1000 ftiredragshflllare och deltagare fren T0liinder som samlats i
Westminister Cental Hall i London.

Pi programmet
Konferensen var upplagd si att workshops erbj0ds ft)rsta dagarna och d?irefter ftiljde mindre
paneldebatter och ftiredrag, varvat med studiebesdk pi bland arurat Royal Society, Natural
History Museum, Science Museum med flera. M6nga namnkunnigajoumalister delade med
sig av erfarenheter Andrd Picard pi The Globe and Mail, Fran Unsworth pi BBC, frilansarna
Brian Deer, Seth Shulman och Luc Hermtnn, Nick Davies p6 The Guardian och Shannon
Brownlee, New America Foundation. Fcirutom journalister fanns representanter fiir EU:s
klimatrad och milj6- och hjtilporganisationer, forskare och foretriidare ftir frretag och
universitet.
Aven om programmet var fullsptickat - sessioner htills parallellt Sna 6t gingen pi ftir- och
eftermiddag - gav uppdelningen till mindre grupper ftir varje programpunkt stdrre miijlighet
att stifta bekantskap med kollegor och forts?itta diskussioner i ett iimne 6ver en lunch pi
stiende fot eller en kopp te. Dd kunde man bli glatt Overraskad att mdta en indisk joumalist
som vitbrade om att eftefiagan pi vetenskapsjoumalister 0kade d?ir, hon sig inte alls den kris
som minga redaktioner i viistviirlden klagade p6. Man kunde ocksi mdta mAnga europeiska
kollegor som kiinde till problematiken att hitta kvinnliga experter och hur man bemddar sig
ftir att gOra media mer jiimstiillt. Jag fick minga vlirdefirlla kontakter till mitt arbete i Experta-
guppen (www.experta.nu).

Utviirdering
Jag vill poiingtera att jagvar vdldigt nOjd, ja imponerad av hela konferensens uppl6gg, diir det
inte var mdnga dOda punkter i programmet (inte ens mellan seminarierna; pausema ledde till
minga sp2innande mdten med andra kollegor!) och arrangtirerna hade pi ett smart siitt v?ivt in
exempel pi effekter av vetenskapsjoumalistik. Hur politiska beslut tagits, hrn allmiinhetens
uppfattningar skiftat, hur vetenskap anviinds och ibland ftirvriings
En sak man kan inviinda emot iir att minga informatiirer fifan universitet deltar vilket ibland
kan leda till en slags inhessekonflikt &ir joqnalister och informatdrer vill tala om olika saker
vid paneldebattema. Visserligen tycker jag att de flesta idag ?ir v6l medvetna om de olika
uppdragen ftir de olika yrkesgruppern4 men ntir ett iirnne engagerar och debatten vill streta 6t
olika hitl kan det bli frusterande. A ena sidan bevakar de ocksi forskning, i andra sidan har
de ibland uppdraget att marknadsftira forskningen.
Vissa seminarier var ocksi snarlika och det giillde verkligen att valja brett, men jag drabbades
inte av det och kiinde mig viildigt ntijd med samtliga programpunkter jag valde.
Kort sammanfathing om de b?ista:



Fyra vetenskapsjournalister som fiirtindrade viirlden bland annat om en kadaggning
av onodig medicinering p[ amerikanska sjukhus och en granskning av l?ikemedel i

Nigeria och nigerianska statens godklinnande av dessa. Tvi exempel pd andra

ingangar i medicingranskning. Att h<ira orn granskning av liikemedelsindustrin i

Nigeria ger onekligen inspiration till att arbeta med vetenskapsjournalistik. Det star

klart att det finns vdldigt mycket att g0rapi omridet.
En workshop om gron energiteknik gav spiinnande inblick i vilka omrAden som

bevakas i olika liinder och vilken statistik som tas fram i EU, sillan utryftjad i svensk
press skulle jag vilja pas€.
En paneldebatt om rapporteringen kring ekonomikrisen som gav ny inblick i bristen pi

matematikkunniga reportrar (och ekonorner).
Ett sarntal mellan redaktOrer om vetenskapsjoumalistikens &amtid med utnaningar
som tidningskriser, bantade redaktioner, slipade PR-byrier och bristande hansparens i

forskningen.
En paneldebatt om PR-byriemas inflytande pi vetenskapsjournalistiken som bi'de gav

hirresande exempel och fiirhoppning infor framtiden!

Niistakonferens
Fiir den som skulle vara intresserad att sOka inftir ntista konferens som h6lls i Kairo 20l l kan
jag var:nt rekommendera de! men ocksfl puffa ftir att det vartannat fu Mlls en systerkonferens
tutUn ESOF, Euroscience Open Forum diir joumalister och forskare mOts, etttillftille diir jag

tor att man pi en del omriden har mdjlighet att fordjupa sig i vissa forskningsomriden i
mOtet med forskare fran hela viirlden. 2010 hills ESOF i Torino, Italien.

Jag fdr avsluta med att tacka s[ mycket ftir stipendiet - konferensen har vidgat mina vyer inte
bara inom joumalistiken utan for v?irlden i stort och har hidlpt mig att vZissa min fi)rm6.ga att
arbeta med granskande journalistik.

Med viinliga hiilsningar

Mfr,x^
Viveca Bladh
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