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Missbruk av fakta? 
Alkohol och droger i medierna
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Då journalister och 
forskare möts
Många gånger kan det uppstå en krock när journalister och forskare möts. De 
två yrkesgrupperna har i grunden samma uppgift, att ta reda på och förmed-
la fakta, men arbetsmetoderna skiljer sig. Journalister vill belysa och förklara 
skeenden på ett lättförståeligt sätt med en tydlig nyhetsvinkling och ofta 
sker det med en snäv deadline. Forskning handlar om att ta fram faktabase-
rad och fördjupad kunskap, inte nödvändigtvis om att ge korta och entydiga 
svar. Om temat dessutom är kontroversiellt och känsloväckande, som alkohol 
och droger, är risken för missförstånd stor.

Syftet med den här publikationen är 
att bidra till att göra rapportering-
en om alkohol och droger i medier 
mer faktabaserad och nyanserad. 
Publikationen riktar sig i första hand 
till dem som håller på att inleda sin 
karriär, det vill säga journalistikstu-
derande, nya forskare och forsknings-
kommunikatörer men också övriga 

experter inom alkohol- och drogom-
rådet, exempelvis tjänstemän och 
folkhälsomyndigheter.

Journalister och forskare behöver 
varandra. Det ligger i många forska-
res intresse att få genomslag för sin 
forskning i media och i journalisternas 
intresse att hitta de rätta experterna 
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Nordens välfärdscenters seminarieturné  ”Missbruk av fakta? Alkohol och dro-
ger i medierna” besökte under 2015-2016 de nordiska länderna. Syftet var att 
tillsammans med Nordens främsta experter diskutera om alkohol- och drograp-
porteringen i medierna och om hur journalister, forskare och övriga experter 
kan bli bättre på att kommunicera med varandra. Publikationen baserar sig på 
diskussionerna under seminarierna i respektive länder samt samarbete med en 
nordisk arbetsgrupp. Ett stort tack till alla som bidragit med sin kunskap!

och få korrekt faktaunderlag för sina 
inslag. Journalistiken är ett centralt 
och svårersättligt mellanled som gör 
forskning tillgänglig och begriplig för 
den breda allmänheten. 

De allra flesta journalister och forsk-
are gör ett gott jobb. Ändå är det lätt 
att alkohol- och drograpporteringen 
i medierna blir snedvriden. Alkohol- 
och drogområdet är fullt av mot-
stridig information och olika parters 
intressen, till exempel folkhälsomyn-
digheters och alkoholindustrins. I den 
bästa av världar har en journalist 
som rapporterar om alkohol och dro-
ger kunskap inom bland annat me- 
dicin, sociologi, kriminologi och sam-
hällsvetenskap.

Ett problem inom journalistiken i dag 
är att de flesta journalister saknar 
möjligheter att specialisera sig inom 
olika ämnen. Det finns allt färre spe-
cialreportrar. Journalistens arbets-
dag handlar i princip om att varje 
dag ta sig an nya ämnen. Det sker 
under tidspress och risken för miss-
förstånd och feltolkningar är stor. 
Här har den enskilda forskaren ett 
ansvar att kommunicera sina forsk-
ningsresultat och relaterad kunskap 
tydligt och enkelt.  

Med ökad förståelse och respekt för 
varandras arbetssätt ökar sanno-
likheten för att rapporteringen blir 
trovärdig och rätt. Forskarna kan be-
höva medietränas och journalisterna 
forskningstränas. Vi hoppas att den 
här publikationen är en hjälp på vä-
gen.
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Roller i förändring
Inom forskningsvärlden talar man allt oftare om vikten av att kommunicera. 
Forskare har ett uppdrag i den så kallade tredje uppgiften: att förmedla sina 
forskningsresultat och sin kunskap både inom och utanför den akademiska 
världen. Flera forskningsfinansiärer ställer också krav på att forskaren ska 
kommunicera sina resultat till den breda allmänheten. Det blir alltså allt vik-
tigare för forskare att kunna popularisera forskningsresultaten och göra dem 
lättillgängliga.

Forskarnas medverkan i medierna 
har förändrats över tid. Tidigare låg 
journalistikens tyngdpunkt på att 
endast rapportera nyhetsfakta men 
numera lägger journalistiken allt 
mer vikt på tolkning och analys av 
nyhetshändelser. Då forskare tidi-
gare främst uttalade sig i egenskap 
av forskare för en viss undersökning 
får de numera också frågor om bak-
grunden till och betydelsen av olika 

samhälleliga fenomen eller ombeds 
att utvärdera politiska beslut. Detta 
har lett till att en del forskargrupper 
är mer efterfrågade i medierna än 
andra. Tidigare figurerade forskare 
inom de naturvetenskapliga discipli-
nerna oftast i medierna. Idag inter-
vjuas allt oftare också forskare inom 
humanistiska eller samhällsveten-
skapliga ämnen.
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Journalistiken har under de senas-
te årtiondena skakats om rejält i 
och med den digitala utvecklingen,  
alternativa kommunikationskanaler 
och försämrad ekonomi på grund av 
bland annat uteblivna annonsintäk-
ter. Hetsen efter mediekonsumenter 
har skapat fenomenet ”klickjour-
nalistik”, där varje klick och delning 
kan vara avgörande för annonsförsälj- 
ningen.

Trots förändringarna kvarstår jour-
nalistikens grunduppdrag och de 
traditionella medierna anses fortfa-
rande av allmänheten vara en av de 
viktigaste informationskällorna. För-
troendet för medierna är högt och 
media anses ha en betydande makt 
som agendasättare, inte minst då 
det gäller forskningsresultat.

Forskningskommunikatörer spelar också 
en större roll som länk mellan journa-
lister och forskare. När samarbetet 
fungerar som det ska kan kommuni-
katörerna vara till nytta för forskaren 
som vill nå ut med sina resultat i ett 
fungerande format i medierna. 

Falsk balans
Medier har ett ansvar för att hålla 
rapporteringen balanserad och sak-
lig. Den stora fallgropen är så kallad 
falsk balans, det vill säga då åsikter 
och vetenskapliga fakta får samma 
tyngd i medierapporteringen. 

En balanserad rapportering är grun-
den för god journalistik. Att rappor-
teringen är balanserad betyder inte 
att alla parter har lika mycket tyngd. 
Journalister måste till exempel vara 
uppmärksamma på att inte ge en 
skev bild av att det finns två jämn- 
starka ståndpunkter när de veten-
skapliga bevisen faktiskt väger tyng-
re för den ena. Det är viktigt att 
kunna se skillnad mellan åsikter och 
fakta. Forskare kan förstås också 
ha åsikter, men då måste det tydligt 
framgå vad som är forskningsresul-
tat och expertutlåtanden och vad 
som hör till åsiktskategorin. Journa-
listen har en skyldighet att göra det 
klart för mediekonsumenten ur vilket 
perspektiv den intervjuade pratar, ex-
empelvis ur ett faktaperspektiv eller 
försäljningsperspektiv.
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Journalister är bra på att vara kritis- 
ka och hitta argument för och emot 
olika ämnen. För att undvika falsk 
balans behövs det kanske ändå inte 
alltid en motpol, till exempel om op-
positionen är väldigt marginell. Ur lä-
sarens synvinkel kan en omfattande 
populationsundersökning i ett repor-
tage lätt få samma tyngd som några 
slumpmässigt valda personers åsik-
ter om de ställs mot vetenskapliga 
fakta i ett reportage.

Journalister bör också vara upp-
märksamma på vilka forskningspro-
jekt de väljer att lyfta fram. Publicite-
ten kring forskningsnyheter kan i hög 
grad bli snedvriden om fleråriga, om-
fattande forskningsresultat inte får 
mediesynlighet medan mindre och 
kanske mer journalistiskt lättjobbade 
gallupar skapar braskande rubriker. 

Förutfattade meningar
Det råder en del förutfattade me-
ningar mellan journalister och fors- 
kare. Många forskare tycker att för-
enklingen av forskningsresultat är 
ett problem, likaså vissa journalisters 
oförmåga att bedöma forsknings- 
resultatens kvalitet. En del forskare 
är därför ovilliga att ställa upp på 

intervju av rädsla för att deras bud-
skap ska förvrängas. Andra kan upp-
leva att deras närvaro i en intervju 
närmast är symbolisk, att berättel-
sen redan är bestämd på förhand. 
Forskare önskar också förståelse för 
att de inte kan uttala sig om allting 
inom sitt ämnesområde.

Journalister kan å sin sida uppleva 
att forskare inte förstår journalisti-
kens villkor på krav om tydlig vinkel 
och snäv tidsram. Många önskar att 
forskarna kunde bli bättre på att po-
pularisera sina forskningsresultat 
och skilja mellan vad som är relevant 
för den breda allmänheten eller för 
expertfältet. 

Både journalisten och forskaren vin-
ner på att öppet kommunicera med 
varandra inför en intervju: Vilken är 
frågeställningen? Hur ser intervju- 
situationen ut? I vilken egenskap in-
tervjuas experten? Forskaren har rätt 
att veta på vilket sätt hen kommer 
att användas som källa för att kunna 
fatta beslut om att ställa upp på en 
intervju.
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Det lönar sig för forskaren att på 
förhand ta hjälp av en kommunika- 
tionsavdelning, ifall en sådan finns till- 
gänglig. Hjälpen kan bestå i råd om 
hur man enkelt förpackar sina bud- 
skap utan att innehållet för den skull 
förvanskas. Med andra ord att göra 
budskapen lättillgängliga.

Om forskare inte ställer upp på in-
tervjuer öppnas vägen för mindre se-
riösa röster. Expertrollen i samhället 
förändras. Sociala medier har lett till 
ett ökat antal självutnämnda exper-
ter som till viss mån också genom- 
syrar de traditionella medierna. Då 
det tidigare fanns krav på formell 
kompetens hos den som uttalade sig 
kan nuförtiden i stort sett vem som 
helst uppnå expertstatus i allmän-
hetens ögon, exempelvis genom er-
farenhet eller yrke. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara en dålig sak men 
journalisterna måste vara tydliga 
gällande vad som är fakta och vad 
som är åsikter.

Universiteten uppmanar forskare att 
bli mer aktiva inom samhällsdebat-
ten. Samtidigt menar en del forskare 
att de uppfattas som oseriösa bland 
sina kolleger om de figurerar mycket 
i media. Inom vetenskapsjournalisti-
ken bör målet vara att sträva efter 
en öppen dialog. Forskare får inte 
isolera sig av rädsla för att bli kriti-
serade eller missförstådda av andra 
kollegor.
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Terminologi 
– en viktig del av kommunikationen 

”Knarkare, missbrukare, alkoholist, drogberoende, uteliggare, alkis, missbru-
karmamma”. Dessa är några exempel på termer som används då personer 
med missbruksproblem benämns i medier och i den allmänna debatten. Ord-
val kan verka triviala och för journalisten kan det verka självklart att välja en 
benämning som tolkas lika av de flesta. Men hur bidrar egentligen ordvalet 
till att läsaren eller åhöraren skapar och reproducerar förutbestämda stereo- 
typier? 
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Inom journalistiken finns det höga 
krav på att rubrikerna och rapporte-
ringen ska dra åt sig uppmärksamhet 
och vara lockande för läsarna sam-
tidigt som det finns lite tid för fak-
tautredningar och bakgrundsarbete. 
I detta utmanande arbetsklimat är 
det för journalister särskilt viktigt att 
komma ihåg att ordval och nyanse-
ring av texter har en betydande in-
verkan på hur vi uppfattar fenomen 
som alkohol, narkotika och missbruk. 
Journalisten har en väsentlig roll i att 
påverka den ton vi har när vi talar om 
till exempel missbruksrelaterade te-
man.  

Ett exempel är benämning av oli-
ka substanser. ”Alkohol och droger” 
är en vanlig benämningsform, men 
numera är det allt vanligare bland 
professionella inom beroendefrågor 
att använda ”alkohol och andra dro-
ger” eftersom alkohol som en bero-
endeskapande psykoaktiv substans 
också kan klassificeras som en drog. 
Att den senare benämningen blir allt 
vanligare kan tänkas i längden spela 
en roll för hur allmänheten överlag 
uppfattar alkohol. 

Helhetsbilden av alkoholrelaterade 
fenomen kan bli tydligare om forska-
re i större utsträckning deltar i sam-
hällsdebatten. Ett samarbete mellan 
forskare och journalister både främ-
jar en bredare vinkling av frågeställ-
ningarna och förtydligar komplex- 
iteten av alkohol, droger och samhäl-
let. 

Missbruk – ett symptom  
snarare än en diagnos
Att beskriva missbruk som ett isole-
rat fenomen är i många fall proble-
matiskt. Missbruk är starkt kopplat 
till social ojämlikhet; vi vet att risken 
för att komma i kontakt med miss-
bruk (andras eller eget) varierar stort 
mellan grupper med olika socio- 
ekonomisk status, det vill säga olika 
position i arbetslivet, boende eller 
till exempel grad av utbildning. I rap-
portering om missbruksrelaterade 
teman och personer med missbruks-
problem är det därför viktigt att re-
flektera kring vilka riskerna är för att 
bli utsatt för missbruk i olika miljöer. 
För att undvika en text som bekräf- 
tar förutbestämda uppfattningar 
om missbruk är det viktigt att be-
skriva missbruksrelaterade teman i 
en kontext där strukturella skillnader 
och ojämlika villkor görs tydliga. 
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För att illustrera: i en artikel där nar-
kotikabruk och missbruksproblem 
beskrivs ur brukares synvinkel är det 
viktigt att lyfta fram i vilken miljö 
bruket och missbruket förekommer. 
För den som är socialt utsatt, exem-
pelvis hemlös eller långtidsarbetslös, 
är risken att bli utsatt för missbruk 
och förutsättningarna att komma 
ur ett missbruk inte jämförbara med 
den som har en socialt starkare po-
sition och dessutom ett skyddsnät 
i form av familj, arbete och vänner. 
Att skriva om missbruk som ett pro-
blem som endast har att göra med 
individen och hens val kan ge en miss- 
visande och orättvis bild av koppling-
en mellan risker, val, missbruk och 
förmågan att ta sig ur ett missbruk. 

Spritrally och alkoholskandal
Utöver att skapa och stärka förutfat-
tade meningar om vissa grupper och 
miljöer, bidrar terminologi även till 

hur vi tolkar och förhåller oss till alko-
holrelaterade teman överlag. Uttryck 
som ölresa, spritmöte, nätsprit, sprit- 
rally och alkoholskandal är exempel 
som använts i medierapporteringen 
om alkoholpolitik, alkoholförsäljning 
och dryckesvanor. Också här sätter 
ordvalen tonen på reportaget. 

Till exempel spritrally, som ofta be-
nämns i samband med gränshan- 
del med alkohol, ger bilden av ett 
karnevalartat tillstånd där alla deltar 
och där inga vanliga regler för alko-
holförsäljning gäller. Som ett isolerat 
ord innebär spritrally frekventa al-
koholinköpsresor till ett annat land. 
Men i en nordisk restriktiv alkoholpoli-
tisk kontext kan spritrally hos läsaren 
få en mer komplex innebörd; sprit- 
rally syftar till en slags laglöshet och 
åsidosättning av den reglerade al-
koholförsäljningen, vilket kan tänkas 
tilltala dem som önskar alkoholpoli-
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tiska liberaliseringar, men också hota 
dem som ser problem med en ökad 
tillgänglighet av alkohol i hemlandet. 

Att dricka alkohol – är det 
normen?
I en betydande del av medierna och 
samhällsdebatten är alkoholbruk 
snarare än avhållsamhet normen. 
Formuleringar och tonen i rapporte-
ring om alkohol skiljer sig betydligt 
från till exempel rapporteringen om 
tobak, som också är en laglig och 
beroendeframkallande substans. To-
baksrökning har under de senaste 
decennierna blivit mindre accepterat, 
medan alkoholkonsumtion fortsätt-
ningsvis beaktas som norm. 

Medierna ifrågasätter sällan alko-
holen som ett inslag i olika sociala 
situationer. De kritiska granskningar 
som förekommer är främst starkt 
polariserande för eller emot en libe-
ralisering av alkoholpolitiken. Debat-
ter lyfter ofta upp argument som 
normaliserar alkoholbruk, till exempel 
genom att betona skillnaden mellan 

”moderata drickare” och ”problem-
brukare”. 

Alkoholskadorna är givetvis allvar-
ligare hos högkonsumenter, men 
medierapporteringen betonar sällan 
att det är de ”moderata drickarna” 
det vill säga genomsnittskonsumen-
ten, som står för majoriteten av al-
koholrelaterade hälsoproblemen. En 
sådan polarisering bidrar ytterligare 
till att skapa grupperingar ”vi” och 
”dem” där problematiskt alkoholbruk 
och hälsoproblem som konsekvens 
främst kopplas ihop med en mindre 
grupp högriskkonsumenter. Detta 
bidrar till att skapa och återskapa 
förutbestämda uppfattningar om  
alkohol.
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Forskare och 
journalister
tipsar varandra
Här har vi listat några tips och önskemål från forskare till journalister och vice 
versa. Tipsen är avsedda som tankeväckare och inspiration, allt för att under-
lätta kommunikationen yrkesgrupperna emellan.
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Journalistens tips till forskaren

 u Inse värdet av att få spridning för 
dina forskningsresultat via media.

 u Lyft fram relevanta fakta och gör 
forskningsresultaten lättillgäng-
liga – tipsa gärna journalister om 
intressant information!

 u Tänk på vilka resultat som kan in-
tressera medier. Det kan handla 
om andra teman än de centrala 
forskningsresultaten. 

 u Skapa och upprätthåll goda jour-
nalistkontakter.

 u Ifall ditt ämne är svårförståeligt, 
vänd dig då till mer vetenskapliga 
medieforum, exempelvis popu-
lärvetenskapliga aktualitetspro-
gram.

 u Be om hjälp av kommunikations-
avdelningen om du har tillgång 
till en sådan.

 u Om inte du ställer upp på intervju 
kan mindre seriösa röster få 
mer utrymme.

Om mediesynlighet:
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 u Fundera ut på förhand varför och 
för vem forskningsresultaten är 
viktiga. 

 u Var tillgänglig när journalisterna 
kontaktar dig, exempelvis då ett 
pressmeddelande skickas ut.

 u Ta reda på i förväg hur intervju-
situationen ser ut (ett direktsänt 
debattprogram eller bandad in-
tervju, i etablerad dagstidning el-
ler kvällstidning?).

 u Undvik vaga beskrivningar av 
forskningsresultaten och alltför 
omfattande datatabeller, uttryck 
dig i klarspråk, förtydliga termino- 
login och begreppen. 

 u Våga betona de forskningsresultat 
du är säker på.

 u Var tydlig ifall du har en egen ag-
enda och vill förmedla annat än 
objektiva forskningsresultat.

 u Våga svara ”Jag vet inte”.

 u Du har rätt att granska dina ut-
talanden innan de publiceras och 
komma med en eventuell rättelse 
efteråt. 

Tänk också på detta:
 u Bekanta dig med journalister-

nas arbetsprocess (nyhetskriterier, 
vinkling etc.) och de journalistiska 
yrkesreglerna som styr journalis- 
ternas arbete.

 u Ha förståelse för att journalister 
arbetar under hård tidspress.

 u Sträva efter en dialog, isolera dig 
inte i rädsla för kritik eller miss- 
förstånd.

 u Samarbeta med journalisten för 
bästa slutresultat.

 u Om du får möjlighet, delta i en 
mediekurs för forskare.

Inför och under en intervjusituation:
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 u Vem gjorde forskningen och i 
vilket syfte gjordes den?

 u Är informationen fortfarande 
       aktuell?

 u Vilken typ av studie är det och 
        vilken metod har använts?

 u Hur och var insamlades data?

 u Hur ser den studerade populati-
onen ut, vilka representeras och i 
hur stor omfattning?

 u Vem finansierade studien, finns 
det en intressekonflikt?

 u Kunde finansiären påverka vilka 
resultat som publicerades?

 u Av hurdan nivå och kvalitet är 
forskningen?  

 u Var publicerades forskningen?

forskarens tips till Journalisten

När du läser ett pressmeddelande eller annan text om 
forskning, fundera på:
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 u Lyssna inte enbart på de röster 
som hörs mest – vem är expert?

 u Ha respekt för att en del forska-
re enbart vill uttala sig om sina 
forskningsresultat medan andra 
gärna också uttrycker egna åsik-
ter.

 u Bygg upp ditt inslag så att det 
tydligt framgår vad som är fakta 
och vad som är åsikt.

 u Inkludera gärna en faktaruta om 
studien som beskrivs.

 u Fundera på i vilken kontext du an-
vänder vox pop, det vill säga in-
tervjuer med mannen på gatan, 
och hur du formulerar frågorna.

 u Undvik slentrianmässig, stereo-
typiserande bildsättning.

Tänk också på detta:
 u Forskning är ett kumulativt, 

långsiktigt arbete – resultat av 
enskilda studier är inte alltid kor-
rekta.

 u Ordval har ett stort inflytande på 
hur läsaren uppfattar temat.

 u Det finns meningsskiljaktigheter 
forskare emellan – var kritisk.

 u Granska också projekt med ett till 
synes gott syfte, exempelvis anti- 
drogkampanjer som inte upp- 
fyllde sitt syfte.

 u Var kritisk mot förutbestämda 
uppfattningar om alkohol- och 
narkotikabrukare. 

 u Missbruksproblem ska i de allra 
flesta fall ses som en del av kom-
plexa sociala problem. Ifall du är 
osäker om ditt reportage fångat 
komplexiteten, konsultera gärna 
forskare med expertis på områ-
det. 

 u Om du är intresserad: det finns 
kurser i forskningsmetodik som 
du kan gå för att få bredare kun-
skap.

Då du intervjuar och producerar journalistiska alster:
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Termer och begrepp 
inom forskningen
Inom forskningen används många begrepp och termer som har en avgörande 
roll då du ska ta del av forskningsresultat och undvika missförstånd. I listan 
på nästa sida har vi lyft fram några exempel som kan hjälpa dig på vägen.
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Grundforskning: Systematiskt och 
metodiskt sökande efter ny kunskap.

Tillämpad forskning: Att utveckla sätt 
som tillämpar befintlig forskning.

Utvecklingsarbete: Att använda forsk-
ningsresultat till olika utvecklings- 
syften.

Utredning: Att beskriva befintliga för- 
hållande, forskning och insatser inom 
ett givet område.

En vetenskaplig artikel skall följa det 
accepterade formatet för en veten- 
skaplig publikation och den skall 
vara vetenskapligt granskad (peer-re- 
viewed). Vetenskapliga tidskrifter kan 
klassificeras med hjälp av en impakt 
faktor, det vill säga det årliga anta-
let citerade artiklar som publicerats 
i en viss tidskrift. Inom vetenskapen 
betraktas impakt faktor som en indi-
kator för hur betydelsefull en tidskrift 
är inom sitt specifika område och 
många forskare ser impakt faktor 
som en indikator för kvalitet.

En meta-analys är en studie som 
genomlyser och analyserar den sam-
lade vetenskapliga forskningen på 
ett område och drar samlade slut-
satser på basis av genomlysningen. 
Kvantitativa forskningar är ofta 
präglade av lite direktkontakt till den 
undersökta gruppen eller populatio- 
nen. Resultaten baserar sig främst 
på att den undersökta populationen 
är tillräckligt stor och på att obser-
vationerna gäller hela populationen 
och inte marginella undantag. Exem-
pel på kvantitativa data är enkätun-
dersökningar, indirekta observati-
oner eller strukturerade intervjuer. 
Även undersökningar som baserar sig 
på register som till exempel sjuk- eller 
socialvårdsregister kategoriseras som 
kvantitativa. 

Kvalitativa forskningar fokuserar på 
ett antal individer och ger en 
fördjupad förståelse om ett visst 
ämne. Forskningen är ofta flexibel 
och forskaren kommer i betydande 
grad i kontakt med forskningsper-
sonerna eller forskningsgrupperna. 
Exempel på kvalitativa material är 
individuella intervjuer eller gruppin-
tervjuer, fallstudier och deltagande 
observation.
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Både kvalitativa och kvantitativa 
forskningar har som mål att producera 
kunskap. Oberoende av metodik skall 
rapporteringen och analysen vara 
objektiv och argumentationen skall 
vara både trovärdig och saklig. 

Falsk balans uppstår i journalistisk 
rapportering då en irrelevant mi-
noritetsopinion ställs som en andra 
åsikt mot till exempel ett välgrundat 
forskningsresultat i syfte att skapa 
ett balanserat reportage.

Intressekonflikter uppstår då skri-
benten har en koppling som kan 
påverka textens objektivitet. Intres-
sekonflikter kan vara personliga, 
kommersiella, politiska, akademiska 
eller ekonomiska och de kan leda till 
situationer där skribentens professio-
nella omdömesförmåga ifrågasätts. 
För att undvika sådana situationer 
är det viktigt att skribenter redogör 
för alla intressekonflikter. Inom rus-
medelsområdet är risken för intres-
sekonflikter särskilt stor i och med 
finansiärer som alkoholindustrin, to-
baksindustrin, medicinska industrin, 
och otaliga intresseorganisationer.

Roffarförlag publicerar ofta flera rof-
fartidskrifter. Roffarförlag och rof-
fartidskrifter tar betalt av författa-
re som önskar publicera sina artiklar 
utan att erbjuda de tjänster som as-
socieras med legitima vetenskapliga 
tidskrifter. Roffarförlag kan igenkän-
nas av att de ofta har bristande el-
ler falsk information om vem som 
är tidskriftens chefredaktör och om 
redaktionsrådet, artikelpriser, digital 
arkivering, hemort etc.
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