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Hva kjennetegner god forskningsformidling? For innholdet er det to forhold 
som er viktige: redelighet og kritisk holdning. Redelighet vil si at 
journalisten følger vanlige etiske standarder, gjør grundig og saklig rede for 
hva forskningen går ut på, og gir en riktig forståelse av hva forskningsbasert 
kunnskap er. Kritisk holdning vil si at journalisten stiller relevante, kritiske 
spørsmål til den kunnskap som legges frem. Forskere har stor 
definisjonsmakt i samfunnet og derfor er det viktig at de ikke behandles som 
ufeilbarlige orakler. Men det må selvfølgelig skje på en redelig måte.    
Om presentasjonsformen vil jeg si at alt som bidrar til en engasjerende og 
underholdende fremstilling er positivt - så lenge det ikke går ut over 
redeligheten og den kritiske holdningen.  
 
"Hjernevask"-programmene har hatt en klar positiv effekt i den forstand at 
de har skapt en enorm interesse og debatt. Programmet har vært 
underholdende, og fått rekordhøye seertall. For forskningsmiljøene har det 
satt fornyet fokus på tverrfaglighet. Det meste av debatten i avisene har blitt 
skrevet av forskere og mye interessant stoff og synspunkter har kommet 
frem, ikke minst når det gjelder rasebegrepet. Men når det gjelder 
programmets effekt utenfor forskningsmiljøene er mitt inntrykk mindre 
positivt. Jeg baserer meg her på blogger, nettprat og samtaler med folk som 
ikke selv jobber med forskning. Resultatet ser ut til å ha befestet fordommer 
heller enn å ha utfordret dem. 
 
Hjernevask er lagt opp slik at to "lag" stilles opp mot hverandre: 
evolusjonspsykologer mot samfunnsforskere. Min kritikk av programmet 
som forskningsformidling er kort fortalt dette: Eia og Ihle er redelige, men 
ukritiske over for den ene parten-  og  kritiske, men uredelige over for den 
andre. Det kan det bli god underholdning av, men god forskningsformidling 
kan man neppe kalle det. Og det er  ihvertfall ikke i samsvar med NRKs 
vedtekter om at "saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal 
etterstrebes..." eller om at "NRK skal verne om sin integritet og sin 
troverdighet" 
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Jeg vil først se litt nærmere på det bildet av forskning som har blitt formidlet 
gjennom en slik ensidig fremgangsmåte. Så vil jeg peke på en rekke etiske 
brudd som jeg ikke mener kan legitimeres med henvisning til 
underholdningsverdi eller debatteffekt. Til sist vil jeg se kort på noen 
negative konsekvenser programmet evt. vil kunne få.   
  
A) Bildet av forskning som har blitt formidlet:  
Programmets dramaturgiske grep er at Eia fremstilles som en åpen, 
nysgjerrig  og kunnskapssøkende  journalist, som jobber litt på samme måte 
som en forsker. Han har spørsmål, setter opp hypoteser, sjekker ut empirisk 
grunnlag og vurderer alternative forklaringer. Hva teller mest - arv eller 
miljø?  
 Problemet er at denne åpenheten ikke er reell. I virkeligheten har Eia 
og Ihle tatt standpunkt på forhånd uten at dette blir lagt tydelig frem, 
hverken i programmet eller overfor de forskere som ble invitert inn. De 
styrer altså programmet slik at de kan få sine egne hypoteser bekreftet. 
Seerne villedes til å tro at resultatet vokser frem av undersøkelsen, mens det 
i realiteten har styrt undersøkelsen fra første stund. Det er faktisk slikt som 
ofte betegnes nettopp med begrepet "hjernevask". La meg peke på tre av 
denne hjernevaskens metoder:   
  
1) For det første: Intervjupersonene behandles systematisk forskjellig etter 
som Eia selv er enig eller uenig med dem. Ingen kritiske og utfordrende 
spørsmål til de utenlandske forskere (eller de få norske han er enig med), 
bare høflig respekt og beundring mens de forteller om sin forskning. De 
øvrige norske forskere får ikke lov til å snakke om sin egen forskning, men 
skal forholde seg til temaer som Eia mener de bør ha en mening om. De 
intervjues altså om sine holdninger, men de andre intervjues om sine funn. 
De norske forskerne får avvist sine påstander med at det bare er hypoteser, 
mens de utenlandske får lov til å snakke om sannsynligheter. F.eks kan de si: 
"det ville være veldig rart hvis det ikke var medfødt". Her følger Eia ikke 
opp på den kritiske måten han gjør overfor de andre samfunnsforskerne med: 
"Jamen vet du dette? Kan du bevise at det ikke skyldes andre ting?". 
Intervjuteknikken overfor en del av de norske forskerne minner mest om den 
type ledende spørsmål som vi kjenner fra eksemplet: "Når sluttet du å slå din 
kone?". Når forskerne sier at de mener biologi ikke er så relevant for det 
forskingspørsmål de selv jobber med, legger Eia det fram slik at det ser ut 
som de mener at biologi aldri er relevant, og at mennesket fødes med blanke 
ark. Eia etablerer en ramme for hvor man enten er for eller imot biologi. 



  3 

Hvis man er kritisk til deler av den evolusjonspsykologiske forskningen er 
man mot biologi. 
   
2) For det andre: For å understreke at den ene parten har rett og den andre tar 
feil, må Ihle og Eia fremstille et bilde av forskning som noe som kan gi faste, 
entydige og sikre svar  - og de ser dermed bort fra  at all forskning er 
beheftet med vitenskapelig usikkerhet. Selv biologi og fysikk opererer med 
modeller som antas å være mer eller mindre sannsynlige, og som man vet vil 
kunne bli forkastet runt neste hjørne. Det nevnes heller ikke at 
forskningsresultater nesten alltid spriker i mange retninger. Programmet 
etterlater en forestilling om at hvis man bare kan finne en velmeritert forsker 
som mener å ha målt noe, så er det slik det er. Men all kunnskap er begrenset 
av hvilke spørsmål som ble stilt, hvilke premisser man har basert seg på, 
hvilke metoder som har vært brukt. Det er ingen entydig vei fra fenomen til 
måling og til tolkning.  Heller ikke i naturvitenskapen. Det er heller ikke all 
forskning som baserer seg på målinger og hypotesetestinger slik programmet 
gir inntrykk av, men derimot på tolkninger av tekster og handlinger. I 
Hjernevask blir skillet mellom vitenskapstradisjoner gjort til et skille mellom 
faktaforskning og synsing. Programmet formidler altså en meget mangelfull 
forståelse av hva forskning er.   
 
3) For det tredje: for å fremme sin egen hypotese fremstiller Eia og Ihle 
allerede i utgangspunktet de to parter på en måte som skal gi oss tillit til den 
ene og mistillit til den andre: 
- Motsetningen mellom evolusjonspsykologi og samfunnsforskning 
fremstilles som som en motsetning mellom provensiell norsk forskning og 
fremragende utenlandsk forskning. Men de kunne ha gått rundt på Blindern 
for å få fram den samme uenigheten - eller intervjuet amerikanske 
samfunnsforskere og fått sammen svar som fra de norske. - 
Evolusjonspsykologien blir omtalt som biologisk forskning og låner dermed 
legitimitet fra naturvitenskapen, mens den rent faktisk er en retning innen 
samfunnsforskningen som har hypoteser om biologiske forhold.   
- Det spilles også på en motsetning mellom ideologisert og sann forskning. 
Ingen er uenig i at forskning som er politisk styrt eller hvor forskerens egen 
agenda går på bekostning av åpenhet og metodisk stringens er uakseptabelt. 
Men det betyr ikke at det finnes "ren" forskning som er uberørt av sosiale 
forhold - slik det gis inntrykk av her.  
 
Man kan gjerne mene at evolusjonsperspektiver burde hatt en mer sentral 
plass i samfunnsforskningen og det hadde vært interessant om Eia og Ihle 
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hadde lagd et program hvor det var lagt åpent fram. Men da hadde de vært 
nødt til selv å følge de regler om åpenhet som de nå bare gjør gjeldende for 
andre. De hadde vært nødt til å godta at det også kan stilles kritiske spørsmål 
til evolusjonspsykologiens teorier og hypoteser. Det er faktisk ikke forbudt å 
mene at evolusjonspsykologi ikke er relevant i enhver sammenheng,  og det 
er derfor heller ikke nødvendig å "skjule det" slik Ihle og Eia antar. Her 
forlater de helt klart sin rolle som forskningsformidlere og gjør seg til en 
slags tankepoliti. De ønsker å "avsløre" miljøer hvor deres foretrukne teori 
ikke står sentralt og bruker dette som argument for en type "gravende" 
journalistikk som vanligvis brukes i sammenheng med mistanke om illigitim 
eller kriminell virksomhet. Dette er heksejakt på holdninger, ikke på dårlig 
forskning.  
 
B) Etiske brudd: 
Programmet er produsert av underholdningsavdelingen og det kan være 
relevant å spørre hva en slik type underholdningsjournalistikk egentlig gjør 
med  avsenderen og mottakeren av et program. Det kan virke som om 
toleransen for etiske brudd blir høyere - fordi underholdningsverdien blir det 
overordnede. Det er en betenkelig utvikling som jeg mener NRK bør ta på 
alvor. Det virker ikke som om det i dette programmet er trukket på den 
betydelige kompetanse i forskningsformidling som finnes i NRKs andre 
avdelinger. Programmet Verdt å vite har gjort en beundringsverdig innsats 
for å kvalifisere debattene i etterkant - men hvem hører på P2 på radioen 
sammenlignet med alle de som ser på NRK1? 
Jeg vil peke på tre etiske brudd i Hjernevask: 
 
- For det første: Eia har ikke gjort rede for premissene for intervjuene av 
forskerne. Samtlige forskere jeg har snakket med sier at de ikke fikk 
informasjon på forhånd, at det ble holdt skjult hva samtalen skulle handle 
om, at Eia ikke var interessert i den forskningen de drev med, og at de følte 
seg lurt og feilframstillt. I forkant av det andre intervjuet skriver Eia til dem: 
"Formålet med dette intervjuet er ikke at du skal ta stilling til, eller diskutere 
andres forskning, men at du skal få forsvare og utdype dine  egne poenger og 
teorier." En av forskerne skrev dette til meg i etterkant: "Eia virket 
imøtekommende og interessert i intervjusituasjonen, men jeg oppdaget 
etterhvert at dette ikke hadde ikke sitt grunnlag i en genuin interesse for det 
som ble sagt, men  en interesse for det han kunne bruke i en konfrontasjon 
med forskere med et annet grunnsyn". Eias dobbelkommunikasjon har også 
kommet frem i mediene: han legger seg flat, beklager, sier at det ikke var 
meningen - og fortsetter ufortrødent med samme kurs.  
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- For det andre: Det er gjennomført en redigering av intervjuene som er på 
klar kollisjonskurs med vær-varsom plakaten hvor det fremgår at redigering 
skal skje slik at man får frem hovedinnholdet i det den intervjuede mener og 
står for, ikke bare hva "han kom til å si". Råintervjuene med Jørgen 
Lorentzen er lagt ut på nettet og bruken av dem i programmet er allerede 
karakterisert som "tendensiøs klipping" og "misvisende" av flere 
journalister. Der Eia insisterer på å snakke om barns medfødte 
kjønnsidentitet og om intersextilstander sier  Lorentzen 4-5 ganger i 
råmaterialet: Dette har jeg ikke greie på, dette er ikke mitt felt, dette må du 
spørre noen andre om. Han ler litt oppgitt når Eia likevel forfølger sin egen 
agenda. Hva som kom med og hva som ble utlatt vet vi alle.  Vi ser ikke en 
forsker som er brydd over å bli avkrevd svar om ting han ikke forsker på, 
men en som hånflirer. Mens de utenlandske forskere får lov til å si at dette er 
jo selvsagt både arv og miljø, så klippes det samme utsagn bort fra intervjuet 
med Lorentzen. Og dermed kan Eia konkludere: norske samfunnsforskere 
mener det bare er miljøet som teller! Når det er sagt tilstrekkelig mange 
ganger kan man godt få folk til å tro det er sant. 
 
- For det tredje: Forskerne har ikke blitt gitt anledning til sitatsjekk eller fått 
innsikt i hvordan de blir brukt. De har heller ikke fått lov å trekke seg da de 
skjønte de var blitt lurt. Lovnader om at de skulle få kommentere  
programmet i forkant har ikke blitt imøtekommet før det var for sent.  
 
Jeg synes det er lite av dette som tilsvarer NRKs målsetting om at 
"virksomheten skal preges av høy etisk standard".  
 
 
C) Hvilke negative konsekvensene kan dette programmet få?   
Om dette kan vi jo bare spekulere på nåværende tidspunkt, men la meg kort 
nevne dette:  
 
- Programmet har bevisst latterliggjort norske forskere og kan ha bidratt til å 
skape forakt for forskning. Hele fagområder har blitt hengt ut på grunnlag av 
den måten man har klippet enkeltforskeres uttalelser på. Det har vært en helt 
uvanlig hatefull tone i debatten som neppe kjennetegner eller fremmer et 
demokratisk og respektfullt ordskifte, og som jeg mener programmet og 
NRK må ta sin del av ansvaret for.   
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- Disrespekten for forskningsbasert kunnskap kan også være bygget opp ved 
programmets forførerende melding om at det folk tror er riktig også er riktig. 
Dette skjer igjen ved et regigrep:  programmet er  lagt slik opp at de 
"utenlandske" forskeres uttalelser bekrefter det "folk på gata" mener. Men 
hvis det er slik trenger man vel ikke engang den utenlandske forskningen?  
 
- Enten vi liker det eller ei, blir forskningens legitimitet mer og mer 
avhengig av det populærjournalistiske kretsløpet. Det må forskere lære å 
forholde seg bedre til. Men det gir også journalistene et større ansvar og bør 
stille økte krav til arbeidsmetodene. Mitt inntrykk er at de fleste utdannede 
journalister er seg det ansvaret bevisst, og man får ikke håpe at 
underholdningsavdelingen har bidratt til å så mistillit mellom journalister 
og forskerere slik at forskerne trekker seg tilbake i sin akademiske festning.  
For vi har mer enn noen sinne bruk for god forskningsformidling. Både fordi 
vi alle skal forholde oss til en verden der forskningsbasert kunnskap blir mer 
og mer viktig, og fordi det er viktig for oss alle at norsk forskning får  best 
mulige vilkår for å utvikle seg og hevde seg internasjonalt. Det er et alvorlig 
demokratisk problem hvis stemningssvingninger basert på dårlig og 
uetterrettelig informasjon i mediene skal styre norsk forskningspolitikk - slik 
det allerede er antydet fra enkelte politikeres side - og det vil definitivt ikke 
bidra til å bringe Norge nærmere den internasjonale forskningsfronten. Jeg 
mener at NRK som allmenn kringkastingskanal har et svært viktig ansvar 
her.    
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En kjapp oppsummering: 
 
- Ihle og Eia har vært redelige, men ukritiske overfor den ene parten, og 
kritiske, men uredelige overfor den andre 
 
- de har styrt programmet for å få bekreftet egne hypoteser, og villedt seerne 
ved å fremstille det som en åpen prosess  
 
- det har blitt gitt et delvis feilaktig bilde av hva forskning er  
 
- de driver med holdningskontroll og fremstiller det som illegitimt med ulike 
faglige synspunkter - og dette bruker de til å begrunne uetiske 
fremgangsmåter 
 
- de kan ha bidratt til å skape mistillit mellom forskere og journalister  
 
- de kan ha bidratt til forakt for forskning  og nøret opp under fordommer 
istedet for å utfordre dem. 
 
Det har vært underholdende og debattskapende, men det lever ikke opp 
til NRKs opplysningsmandat eller til den etiske standarden man må 
forvente  av en allmenn kringkastingskanal. 
 
 
 
 
 
  


