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God videnskabelig offentlighedsskik er temaet for dette projekt, som sigter mod at forbedre 
grundlaget for forskningsetiske overvejelser om videnskab og offentlighed: Hvilke problemer står 
forskere over for i deres offentlighedspraksis? Og hvordan kan sådanne problemer håndteres på 
måder, der er i pagt med videnskabelige traditioner for åben, kritisk og skeptisk diskussion (Merton 
1968: 591-615)? 

Offentlighedspraksis er blevet stedmoderligt behandlet i aktuelle bestræbelser på at tilpasse 
forskningsetiske normer og retningslinjer til de ændringer af vilkårene for at bedrive forskning, som 
er sket i de seneste årtier (Committee on Science … 2009; Macrina 2005; Shamoo & Resnik 2009; 
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed 2009). 

Som følge af forskeres voksende afhængighed af ekstern finansiering og den tiltagende 
kommercialisering af forskningsverdenen er det i nyere forskningsetiske drøftelser og retningslinjer 
– der ligesom dette projekt særligt, men ikke alene, vedrører bio- og teknisk videnskab – blevet 
mere almindeligt end før (Braxton 1999; Resnik 1999) at tage højde for, at forskere kan have 
særinteresser, ikke mindst af økonomisk art. Der stilles krav om oplysning om sådanne forhold, 
f.eks. når der søges om finansiering, og når artikler publiceres i akademiske tidsskrifter. Trods den 
store og støt voksende samfundsmæssige betydning af såvel videnskab som medier, har forskeres 
offentlighedsskik imidlertid stort set været undtaget fra forsøg på nytænkning. Gennemgående står 
her to gamle bud alene: Forskere skal tage hensyn til videnskabens ry og rygte og bør ikke 
henvende sig til en bredere offentlighed, før deres resultater er publiceret i et akademisk tidsskrift 
med fagfælle-bedømmelse. 

I praksis er de enkelte forskere dermed i vidt omfang ladt alene med vanskelige overvejelser  
om spørgsmål som: Hvad kan man tillade sig at give forhåbninger om? Hvilke forbehold og 
usikkerhedsmomenter bør fremhæves? Og hvilke interesseaspekter? Hvad er forskellen på pr og 
offentlighed? Og hvad skal man stille op, når krav om fortrolighed er en betingelse for 
forskningsfinansiering? Hvad er så vigtigt, at det bør fortælles bredt? 

Det er ikke svært at finde dokumentation for, at sådanne spørgsmål optager i hvert fald 
biovidenskabelige forskere (Meyer 2005; c; d; Folker et al. 2009). Uden et grundigt kendskab til 
velvalgte eksempler på faktiske forløb, der kan give grundlag for et mål af kollektiv selvransagelse, 
er det imidlertid vanskeligt at omsætte sådanne bekymringer i andet end almen frustration. Det er 
baggrunden for valget af dette projekts case: Den offentlige debat om genterapi, som den tog sig ud 
1992-95 i danske, tyske og britiske dagblade, offentlige udredninger og andre tekster, orienteret 
mod en bredere offentlighed. 
  
Genterapi-debatten som case 
Genterapi var et af den offentlige teknologidebats omdrejningspunkter i starten af 1990erne. 
Forventningerne var store. Der var optimistiske visioner om helt nye behandlinger af sygdomme, 
spændende fra en lang række kræftformer til lidelser, knyttet til variationer i et enkelt gen. Og der 
var bekymrede visioner om behandling af såkaldte normalegenskaber og om indgreb i kønsceller og 
dermed indførelse af arvelig behandling. Det blev grundigt og med ildhu drøftet, hvem der skulle 
råde og regere på det nye, betydningsfulde felt, og hvad der skulle overlades til markedet. 
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(Committee on the Ethics of Gene Therapy 1992; Meyer 1995; Moore 1993; Århus Amt et al. 
1995). I praksis gik det hverken så godt eller så galt. 

Det sker i dag, at genterapi-debatten i en sidebemærkning nævnes som eksempel på en debat, 
der var præget af opskruede forventninger (Nielsen 2007a; b), men hvad gik de opskruede 
forventninger konkret ud på? Hvem nærede dem? Og blev der overhovedet ytret skepsis? 
Genterapi-debatten byder sig til som et muligt lærestykke om videnskab og offentlighed. Formålet 
med dette projekt er at gøre det mulige lærestykke til et faktisk lærestykke, i et internationalt 
perspektiv og med særlig interesse for forholdet mellem visioner, realisme og skepsis i offentlig 
diskussion om videnskab. 

Samfundet, og videnskaben som samfundsinstitution, har brug for konkret indsigt, der kan 
fungere som afsæt for principielle og praktiske drøftelser om, hvordan åben, kritisk og skeptisk 
samfundsdiskussion om videnskabsrelaterede spørgsmål kan holdes vedlige. Det stiller krav til alle 
parter og er ikke mindst en etisk udfordring til forskningsverdenen. 
 
En overset, forskningsetisk problemstilling 
De økonomiske betingelser for at bedrive forskning rummer i dag incitamenter til adfærd, der kan 
skade samarbejdet mellem forskere og er i modstrid med traditionelle, videnskabelige værdier. Det 
er baggrunden for de ovennævnte forskningsetiske revisioner. 

Incitamenterne synes også at være tilstede, når talen er om offentlighedsskik: Ønsker om 
synliggørelse indebærer incitamenter til oversalg af forskningsprojekter og nedtoning af interesse- 
og usikkerhedsaspekter (Meyer 2006; Nowotny et al. 2001: 38). Forskningsfinansiering kan på den 
anden side være forbundet med krav om fortrolighed, som kan betyde, at offentligheden forholdes 
væsentlig information. 

Generelt er der blevet taget et opgør med gamle forestillinger om videnskab som hævet over 
den sociale virkelighed. Beskrivelser af  videnskab som "a self-validating enterprise which was in 
society, but not of it" (Merton 1968: 605) fremstår i dag som forældede. Det er nu bredt accepteret, 
at sociale relationer ikke bare har betydning uden for, men også i den videnskabelige verden. 
Forskningsetiske revisioner, der bygger på, at også forskere kan drives af særinteresser, kan ses som 
en konsekvens af den erkendelse. Sideløbende er der sket et skift med hensyn til opfattelser af, hvad 
den videnskabelige institution ventes at yde resten af samfundet – fra 'pålidelig' (Ziman 1978) til 
'socialt robust' viden (Gibbons 1999). 

Forskningsetiske overvejelser og drøftelser koncentreres imidlertid om interne forhold i 
forskningsverdenen. I forhold til medier og offentlighed synes forestillinger om en markant 
adskillelse mellem et videnskabeligt 'inde' og et samfundsmæssigt 'ude' fortsat at gøre sig gældende. 
Det forsknings- og offentlighedsetiske ses løsrevet fra hinanden, også for eksempel i EUs 
forskningsprgrammer, hvor videnskabskommunikation og -etik behandles, som var de uden 
forbindelse (European Commission 2007a; b). Videnskabelig offentlighedsetik synes at blive taget 
for givet. 
 
Videnskab som samfundsinstitution: et offentlighedsetisk perspektiv 
Dette projekt anlægger et praktisk-etisk perspektiv på videnskab som samfundsinstitution. 
Hovedstrømmen af videnskabsstudier interesserer sig for videnskab som socialt fænomen. Det er ét 
perspektiv på det samfundsmæssige. Hér gælder interessen i stedet aspekter, som kan tjene til at 
understøtte overvejelser om fremtidig handling, om ansvar og forpligtelser samt muligheder for at 
løfte sådanne. Der er ikke fokus på magtrelationer eller på forhold mellem elite(r) og masse(r), men 
på vidt udbredte rutiner, normer og antagelser, som det kun vil være muligt at gentænke og 
eventuelt revidere, hvis de netop betragtes sådan. Det gælder især antagelser om forholdet mellem 
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videnskab og politik, som moderne videnskab fra sin tidligste tid har haft et anstrengt forhold til 
(Nowotny et al. 2001: 63; Shapin & Shaffer 1985: 76). 

Det indgår i projektets teoretiske grundlag, at et syn på videnskab som en samfundsinstitution 
ikke alene indebærer en erkendelse af, at videnskab ikke er hævet over den sociale virkelighed, men 
også at videnskab indgår i en politisk og demokratisk virkelighed, hvor der hersker 
uforudsigelighed, forskellighed og uenighed og skal træffes fælles beslutninger på disse vilkår 
(Crick 2005; Meyer & Sandøe 2006; Meyer & Lund 2009). Videnskab og politik ses ikke som 
modsætninger, men som to forskelligartede aktiviteter. Ved god videnskabelig offentlighedsskik 
forstås normer og rutiner, der understøtter integration af videnskabelig og teknisk viden ind i en 
samfundsmæssig praksis, hvor der løbende skal afvejes mellem mange forskellige hensyn og 
argumenter (Gadamer 1975: 531), og som fordrer, at alle aktører til stadighed drager kritisk omsorg 
for egen troværdighed (Meijboom 2008) og sandfærdighed (Williams 1993). 

Det er blevet gjort gældende, at de ændrede vilkår for at bedrive forskning har gjort det 
videnskabelige etos, som kodificeret af Robert K. Merton i 1942 (Merton 1968), utidssvarende 
(Nowotny et al. 2001: 240-41). Hér er udgangspunktet i stedet, at de aktuelle udfordringer gør det 
særligt vigtigt at holde fast i traditionelle videnskabelige værdier (Barnett 2004: 83), og at normerne 
om åben, kritisk og skeptisk diskussion også er centrale, når emnet er offentlighedsetik. Men de 
forestillinger om et modsætningsforhold mellem videnskab og samfund, som Merton tog for givne, 
kan ikke forenes med videnskabens nutidige opgaver som samfundsinstitution. 
 
Fokus på antagelser om offentlighed og offentligheden 
Projektets tese er, at såvel overvejelser om videnskabelig offentlighedsskik som faktiske offentlige 
debatter om videnskabsrelaterede spøgsmål påvirkes negativt af vidt udbredte antagelser om et 
modsætningsforhold mellem det videnskabelige på den ene side og det offentlige og politiske på 
den anden. Sådanne forestillinger, som let kan blive selvopfyldende, er f.eks. blevet klart formuleret 
af klimaforskeren Stephen Schneider, hvis karakteristik af intern videnskabelig diskussion drejer sig 
om saglighed, kritiske udvekslinger og ærlighed, mens offentlig og politisk diskussion forbindes 
med bestræbelser på at få gennemslagskraft ved at dramatisere, forsimple og nedtone tvivl og 
usikkerhed (Schneider 1996). Ikke mindst for økonomisk trængte forskere kan den type 
forestillinger i praksis komme til at virke som legitimering af problematisk offentlighedspraksis. 

I projektets analyser vil tesen give sig udslag i en særlig interesse for forekomsten af 
dramatisering og følelsesmæssig appel, knyttet til forestillinger om lægpersonen – en figur, der i 
udgangspunktet alene er defineret negativt, ved ikke at have viden, ved at høre til 'ude', ikke 'inde' 
(Ordbog over det danske sprog 1966). Et fællestræk ved de tekster, som udvælges (se næste afsnit), 
vil være, at de ikke henvender sig til fagfæller, men til såkaldte lægfolk. Og det vil være et teoretisk 
ærinde for projektet at bidrage med en kritisk belysning og drøftelse af de forventninger til en læg 
offentlighed, som kommer til udtryk gennem teksterne. 

Moderne videnskab har overtaget begrebet om lægfolk fra middelalderkirken og sekulariseret 
det, og det synes gradvis at være smeltet sammen med forestillinger, dels om masseoffentlighed 
(Arendt 1958; Enzensberger 1964), dels om forbrugere. Således udviklet kan det i dag antræffes 
som henvisninger til 'almindelige mennesker'. At gå ned i sådanne forestillinger og åbne dem for 
kritisk refleksion har ikke alene teoretisk, men også praktisk og etisk betydning, idet forventninger 
til offentligheden som publikum må formodes i høj grad at påvirke form og indhold af henvendelser 
til offentligheden. Dette har også relevans for videnskabsjournalistik, hvor den dominerende 
formidlingskonvention netop drejer sig om transmission af forskningsbaseret viden til en 
offentlighed af lægfolk (Friedman et al. 1986; 1999; Hornmoen et al. 2006). 
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Metode 
Empirisk sigtes først mod (Eneroth 1984) at belyse de forventninger, der prægede genterapi-
debatten: Hvilke forventninger blev ytret af henholdsvis forskere fra feltet, af journalister, af 
etikere, af politikere og af repræsentanter fra patientorganisationer og lægemiddelindustri? Hvordan 
blev usikkerhedsaspekter og mulige interessekonflikter fremstillet? Hvem tog hvilke forbehold, og 
hvilket præg satte sådanne forbehold på den samlede præsentation af fremtidens genterapi? 
Debatten var ikke et særligt dansk, men et internationalt fænomen. Var der væsentlige forskelle på 
disse punkter mellem debatten i Danmark, Tyskland og Storbritannien? 

Den empiriske grundstamme vil, fra hvert af de tre lande, dels være tekster fra dagblade fra 
perioden 1992-95 – en klassisk morgenavis og en tabloid, udvalgt under hensyntagen til 
sammenlignelighed – dels en offentlig udredning, der drøfter genterapi, fra den sidste del af 
perioden. Udvalget af tekster fra medier vil blive tilpasset (ved at søge på hele år eller på tilfældigt 
udvalgte måneder fra hvert år), så der indsamles mellem 200 og 250 tekster fra hvert land. Det vil 
muliggøre, at teksterne kan nærlæses og holdes op mod hinanden, og at indholdsanalyser kan 
påvirke den videre fremgangsmåde (Gadamer 1975). Indsamling af supplerende materiale 
bestemmes således af nærlæsningen og vil omfatte pressemeddelelser og lignende fra aktører som 
patientorganisationer, lægemiddelindustri samt videnskabelige institutioner. 

Forventningerne vil derpå blive sammenholdt med den faktiske udvikling. Det vil ske ved 
hjælp af interview med specialister, som i dag beskæftiger sig med genterapi, samt litteraturstudier. 

Vi befinder os nu i datidens fremtid: Et tidsperspektiv på 15-20 år var almindeligt, når det 
skulle betones, at visioners realisering lå i fremtiden. Det giver altså god mening at sammenholde 
datidens forventninger med den faktiske udvikling. Samtidig mindsker den tidsmæssige afstand 
risikoen for, at undersøgelsen opildner til ufrugtbare konflikter og gensidige beskyldninger mellem 
grupper af aktører. Dette forebygges også af, at projektet ikke sigter mod at finde skyldige, men vil 
identificere fælles problemstillinger og understøtte fremadrettede overvejelser gennem et samspil 
mellem to forskelligartede aktiviteter: empirisk undersøgelse og bidrag til normativ teoriudvikling. 
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