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Abstract
Between 2002 and 2006, an ongoing conflict surrounding Umeå-based biotech com-
pany UmanGenomics and the Medical Biobank at Umeå University played out in the 
media. The conflict involved researchers, business leaders, politicians, the university 
board, journalists and the general public. 

The purpose of this dissertation is to examine the public media-mediated conflict 
surrounding UmanGenomics and Medical Biobank from a media and communication 
sciences perspective and thereby contribute to research into Science Journalism and me-
dia-mediated science-related conflicts. The questions examined by the study are as fol-
lows: how was the conflict portrayed in local and national newspapers, respectively, and 
how did these portrayals change over time? Were there any similarities, or was there any 
relationship between the media-mediated conflict and the »internal« debate, which are 
able to be traced via the events registered in Umeå University’s journal of daily events? 
Which parties elected to involve themselves in the conflict and did their descriptions of 
what happened differ? Were there any particular aspects of the conflict that were por-
trayed by the media as »failures«, and if so, what was it that was considered a failure?

In total, 654 texts from the local and national media were analysed, as well as the 
university’s journal. The study has largely been carried out using quantitative content 
analysis, supplemented by general argumentation analysis. The study’s theoretical bases 
are taken from research on the relationship between science and the media, from rhet-
oric research, but also from Science and Technology Studies (STS) in a broader sense.

This dissertation shows that the conflict was reported on differently depending 
on the newspaper’s proximity to the conflict itself, and on which arena the conflict 
was played out in. This also demonstrates that the conflict, most especially as played 
out in local news coverage, can be divided into different phases. While the media re-
ports include many instances of those involved laying blame at each other’s feet, it is 
the market and the conflict that are considered to have been the primary factors in 
UmanGenomics’ ultimate demise.

This study presents five suggestions as to what lessons can be learnt from this me-
dia-mediated conflict. The first is that the conflict provides an example of mutual ex-
ploitation: the media exploited the events surrounding the conflict in order to produce 
newsworthy, sensational and descriptive stories. Whereas within the university, the 
main figures embroiled in the conflict used the media as a front to either introduce or 
support their own points of view. The second is that the conflict should have given the 
»university world« an inducement to discuss media strategies and its transparency pol-
icies in greater depth. The third suggestion is that the media’s ability to make citizens’ 
opinions on science-related questions heard is problematic. Fourthly, many of those in-
volved used the conflict to try to position themselves in relation to a rival counterpart, 
rather than to try to provide the general public with a clear and accurate picture of the 
conflict. Finally, it is suggested that the use of the »goldmine« metaphor, used to refer 
to both UmanGenomics and Medical Biobank, may have played a part in limiting me-
dia debate on the issue within the confines of a certain type of rhetoric. 

Keywords: UmanGenomics, Medicial Biobank Umeå, Umeå University, media-medi-
ated controversy, local newspapers, national press, university records, rhetorics, arenas, 
accusations, metaphor
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förord
Det har många gånger under min doktorandtid slagit mig att 
doktorandens tillvaro är mer föränderlig än vad den på papperet 
ser ut att vara. Inte bara för att ens forskningsansatser är i kon-
stant förändring, utan också för att man i olika sammanhang lär 
känna och inspireras av kollegor och personer som inte nödvän-
digtvis är direkt kopplade till avhandlingsarbetet. Jag vill därför 
ta tillfället i akt att tacka de som följt med mig på denna stund-
tals improviserade, överraskande och outstakade väg.

Först och främst min familj: min fru Ingela som varit med 
mig hela vägen och vidare. Alva, Anton och Maja – ni var små, 
eller inte ens födda, när jag påbörjade denna resa. Nu är »boken« 
klar och under tiden har ni blivit allt äldre och förståndigare. 
Min förhoppning är att ni, när ni blir ännu lite äldre, kommer se 
denna avhandling som ett bevis för att er gaggiga pappa en gång 
i tiden lyckades åstadkomma något genomtänkt och begåvat.  
Jag älskar er.

En stor kram går till mina dorkpolare som varit en aldrig sin-
ande källa till kontemporär distraktion och som med spänning 
följt med på resan från forskningsax till medielimpa. Jag minns 
också med glädje Jesper Enbom, Patrik Häggqvist och Fredrik 
Andersson i Lunchgruppen för submodernt leverne. Alla eller 
många av våra lunchmöten är fortfarande oöverträffade.

Tack alla friskvårdande akademiker jag misshandlat inneban-
dybollar med, alla studenter för att ni fått mig både att våndas och 
glädjas. Tack även alla trevliga universitetspedagogiska kollegor 
som öppnat en spännande värld av tankar om undervisning.

I skuggan av dessa irrfärder är följande personers insatser 
ännu mer remarkabla. Tack Humanisthusets husservice för att ni 
sett till att arbetsmiljön aldrig varit något hinder och att ingen-



ting varit omöjligt. Tack till alla ämneskollegor och övriga semi-
narie- och symposiumdeltagare som under åren tagit sig tid att 
läsa eller lyssna och komma med synpunkter. Mina doktorand-
kollegor inom Mkv: Jesper Enbom, Eric Carlsson, Piotr Urniaz, 
Mattias Sylwan och Patrik Häggqvist har vid olika tillfällen gett 
synpunkter och bidragit till trevlig samvaro. Tack till filosofie 
doktor Fredrik Andersson som läst och gett uppmuntrande stöd. 
Tack till docent Stefan Sjöström som gjorde slutseminariet till 
två mycket konstruktiva timmar. Tack Liv Saga Bergdahl för an-
teckningarna. Professor Anders Öhman läste och gav kommen-
tarer. Docent Kristina Lundgren läste två gånger och hade kloka 
synpunkter som gav avhandlingen det lilla extra lyftet i slutet. 
Tack till prefekt Karin Ljuslinder och lektor Annelie Bränström-
Öhman för era punktinsatser. Tack alla korrekturläsare: Ingela 
Lindenius, Mattias Gunéll, Andreas Back, Liv Saga Bergdahl, 
Björn Palmberg, Ulf Johansson, Helena Pettersson och Eric 
Carlsson. Ett extra tack också till Daniel Nordström på Väster-
bottens Folkblad som besparade mig flera veckors arbete och sjö-
sjuka i mikrofilmsarkivet.

Min handledare, professor Inga-Britt Lindblad har med sin 
fingertoppskänsla för språklig stringens förmått mig att foku-
sera på det som var viktigt i avhandlingstexten.

Särskilt tack till min handledare, docent Christer Nordlund 
för förnuftiga tankar kring avhandling, skrivande och allt som 
hör forskningen till. Det har varit elva intensiva, men helt ovär-
deliga månader. De har betytt mer för mig än du anar.

Till sist. Kjell Jonsson, tack för att du läste två gånger i slu-
tet och för att du och de andra från huMliv-gruppen en gång i 
tidernas begynnelse – sisådär den 3 mars 2003 – gav en helt an-
nan Erik chansen att utvecklas till den Erik han är idag.

Umeå den 17 augusti 2009
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1 inledning
Den molekylärgenetiska forskningen i Umeå vilar på 
en guldgruva. Må vara att den inte ser ut som något av 
hålen i skelleftefältet 15–20 mil norrut, men den kan 
gott och väl få samma betydelse när den nu börjar explo-
ateras. Generna från generationer av väl kartlagda väst-
erbottningar kan visa vägen till helt nya kunskaper och 
läkemedel. Den nutida varianten av 1800-talets guld 
och gröna skogar förvaras i kvalitetssäkrade frysboxar 
någonstans i Norrlands universitetssjukhus och kallas 
Medicinska biobanken. (Fällman 2000 i Aktum)

1999 beskrevs Uman Genomics som en guldgruva. I 
går försatte Umeå tingsrätt bolaget i konkurs. Med 
en [sic] antal miljoner i skulder och med bara ytterst 
blygsamma tillgångar. Idén verkar vara stendöd […]. 
(Västerbottens-Kuriren 061006)

Ovanstående citat är på flera sätt illustrativa för det material 
som ligger till grund för denna avhandling. Det första citatet 
beskriver ett forskningsområde med stor ekonomisk potential. 
Det andra beskriver ett döende företag bortom räddning. Läser 
man enbart dessa två citat förefaller de inte höra samman – det 
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första nämner en biobank och det andra ett kommersiellt bo-
lag. Det enda gemensamma verkar vara metaforen guldgruva. I 
denna avhandling följer och analyserar jag – med hjälp av ett 
mediematerial från tidpunkten för det första citatet till tidpunk-
ten för det andra – en konflikt som uppstod kring Medicinska 
biobanken och bioteknikföretaget UmanGenomics.1 I denna 
avhandling visar jag hur de två ovanstående citaten, sett ur ett 
medieperspektiv, hör ihop i många olika bemärkelser, i synner-
het vad gäller ovan nämnda metafor. Metaforen guldgruva kom 
under konfliktens gång att få många olika medie- och veten-
skapsretoriska betydelser och stundtals även upphöra att an-
vändas som beskrivning för både Medicinska biobanken och 
UmanGenomics. Jag har utifrån detta perspektiv valt att ge 
denna avhandling titeln Guldgruvan som försvann?

• • •

Ovan citerade artikel från Umeå universitets personaltidning 
Aktum handlar inte bara om Medicinska biobanken – som under 
nästan femton års tid hade hunnit samla in cirka 80 000 vävnads-
prov samt donationshandlingar och enkäter om livsföring från 
cirka 60 000 donatorer – utan främst om företaget UmanGeno-
mics, som bildades 1999.2 Syftet med företaget var, kortfattat be-
skrivet, att exploatera materialet i den Medicinska biobanken.

1 Två olika stavningar av UmanGenomics förekommer i materialet – med el-
ler utan särskrivning av Uman och Genomics. I de flesta journalistiska tex-
ter, och därmed återkommande i citat, stavas det särskrivet. Jag har dock 
valt att i avhandlingstexten använda den stavning som står i företagets års-
redovisningar (1999–2005) – UmanGenomics.

2 Det exakta antalet vävnadsprov och donatorer för Medicinska biobanken 
omges av motstridiga uppgifter. Vid tidpunkten för UmanGenomics bild-
ande och konfliktens start varierar till exempel uppgifterna på antalet vävnads-
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Biobanken och företaget hade en speciell relation till varan-
dra. Det som gjorde UmanGenomics tämligen unikt sett i en 
svensk kontext, var att företaget hade kommersiell ensamrätt på 
Medicinska biobankens prover. Denna ensamrätt förutspåddes, 
i personaltidningar vid Umeå universitet såväl som i lokalpress, 
skapa en stor potential för arbetstillfällen och intäkter i Väster-
botten. Men inte nog med det. I lokal och nationell press, liksom 
i internationella vetenskapliga tidskrifter, lyftes UmanGenomics 
fram som ett etiskt föredöme i en allt mer kommersialiserad bio-
banksbransch. Skälet till detta var att man använde tydliga dona-
tionshandlingar där donatorerna efter så kallat »informerat sam-
tycke« skrev under att de tillät forskning på sina vävnadsprov.

Det fanns dock ett problem för UmanGenomics. Eftersom 
företagets aktiemajoritet låg hos Umeå universitet och Väster-
bottens läns landsting (Abbot 1999; Rose 2006) tvingades före-
tag som ville investera i genetiska prover från Medicinska bio-
banken att direkt återföra alla forskningsresultat och blodprover 
till banken. Och i och med att universitetet och landstinget var 
offentliga myndigheter innebar det att även alla forskningsre-
sultat skulle offentliggöras. UmanGenomics ledning beklagade 

prover från 80 000 (dn 990308; Fällman 2000) till 100 000 (Starendal 1999; 
Nilsson/Rose 1999). Antalet blodgivare har uppgivits vara 60 000 (Staren-
dal 1999; Nilsson/Rose 1999), 70 000 (Sellberg 2002), 80 000 (Aftonbladet 
990414), 85 000 (Dagens Forskning 021021), 87 000 (Rose 2006), 90 000 
(Aftonbladet 000224) och 100 000 (Dagens Forskning 020513) västerbott-
ningar. Vid senare delen av konflikten syns uppgifter om 140 000 (Stigbrand 
et al. 2005, s 2769) eller 150 000 blodprover (vk 060208). De motstridiga 
uppgifterna torde bero på att antalet donatorer förväxlas med antalet vävnads-
prover. En annan orsak kan förmodligen härledas till att Medicinska bioban-
ken är en sammanslagning av flera olika typer av kohorter (jämför Laage-
Hellman 2003, s 68 och Stigbrand et al. 2005, s 2770) eller att uppgifterna 
inte är inhämtade under exakt samma tidpunkter. Det exakt korrekta antalet 
vid en given tidpunkt är dock inte viktigt för resultatet av denna studie.
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sig i medierna över att detta inte var kommersiellt lockande för 
de potentiella investerarna, eftersom deras konkurrenter direkt 
skulle kunna få tillgång till den offentliga informationen (vk 
020410; även Eriksson 2003, s 170).

För att komma runt problemet ville UmanGenomics att de 
två huvudägarna, universitetet och landstinget, skulle skapa ett 
nytt avtal där de släppte sin aktiemajoritet i företaget till för-
mån för privata ägare. Det nya avtalet skulle därmed ge Uman-
Genomics möjlighet att erbjuda de potentiella medicinföretag, 
som önskade göra studier på Medicinska biobankens material, 
»en exklusiv 20-årig kommersiell rätt till de unika samlingar av 
blodprover, patienthistoria och tillhörande register« (Årsredo-
visning 2003) utan någon offentlig insyn.

Det nya avtalsförslaget röstades först ner i landstingsstyrelsen 
i april 2002, men efter en snabb korrigering av avtalet röstades det 
därefter igenom. Dessa två beslut i landstingsstyrelsen fick mycket 
stor uppmärksamhet i lokaltidningarna. I dessa utkristalliserades 
snart olika läger: de som var för UmanGenomics, de som var emot 
och de som förhöll sig neutrala. På förespråkarnas sida fanns för-
utom ledningen för UmanGenomics även företrädare för Umeå 
universitet och landstinget. På motståndarnas sida fanns först och 
främst Medicinska biobanken och dess personal. Detta innebar 
med andra ord att Medicinska biobanken, den forskningsresurs 
som skulle utgöra underlag för UmanGenomics kommersialise-
ring, vägrade acceptera sina egna överordnades beslut.

Under de efterföljande åren uppstod en mycket infekterad de-
batt mellan främst UmanGenomics förespråkare och deras mot-
ståndare, som inte bara fördes innanför Umeå universitets och Väs-
terbottens läns landstings väggar utan även till stor del var synlig 
i såväl lokala som nationella medier. Konflikten i medierna kom 
under dessa år att involvera många aktörer. Förutom universitetet, 
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landstinget, UmanGenomics och biobankens forskare gjorde 
även politiker, utomstående forskare, journalister, finansiärer, fö-
retagare, blodgivare och allmänhet sina röster hörda.

Den 5 oktober 2006 gick UmanGenomics i konkurs efter att 
ha kämpat med ekonomiska problem under några år. I lokaltid-
ningarna, som nästan varje månad hade bevakat, och låtit publi-
cera insändar- och debattexter om, konflikten sedan dess uppbloss-
ande år 2002, kunde konkursförvaltaren krasst konstatera att det 
fanns »inga möjligheter att betrakta bolagets avtal angående Medi-
cinska biobanken vid Norrlands universitetssjukhus som en till-
gång« (vk 061026). UmanGenomics, företaget som 1999 bildades 
för att exploatera guldgruvan Medicinska biobanken, var inför 
sin konkurs helt utan ekonomiskt värde.

1.1 Syfte och frågeställningar

Min första bekantskap med konflikten kring UmanGenomics 
och Medicinska biobanken gjorde jag under 2003 när jag genom-
förde en inventerande studie. Allt eftersom jag inhämtade infor-
mation relaterad till biobanken kom jag att fascineras över det 
avtryck konflikten gjort, inte bara för de aktörer som var direkt 
delaktiga i händelserna, utan även för andra typer av forskare vid 
Umeå universitet i stort. Under materialinsamlingen framkom 
också att konflikten inte bara var något som involverade och 
engagerade akademiker, utan även en mångfald samhällsaktö-
rer, som alla föreföll ha starka åsikter i frågan. För mig framstod 
snart konflikten kring UmanGenomics och Medicinska bioban-
ken ha uppstått vid en tidpunkt då en mängd ekonomiska, po-
litiska, etiska och inte minst vetenskapsrelaterade förändringar 
sammanföll. Dessa kolliderade sedan i ett och samma projekt – 
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UmanGenomics, vars syfte var att kommersialisera den Medi-
cinska biobanken. Inriktningen på föreliggande avhandling har 
präglats av en vilja att studera hur dessa spänningar kom till ut-
tryck i medierna.

Det övergripande syftet med denna avhandling är att stu-
dera den offentligt medierade konflikten kring UmanGenomics och 
Medicinska biobanken utifrån medie- och kommunikationsveten-
skapliga perspektiv och därmed lämna ett bidrag till forskningen 
om vetenskapsjournalistik och medierade vetenskapsrelaterade kon-
flikter. Medierna har en viktig demokratisk uppgift i att bidra 
med information till medborgarna, och jag vill visa hur en kon-
flikt av denna typ kan te sig för tidningsläsare utanför konflik-
tens egen sfär. Undersökningen är till största delen kvantitativ 
och baserad på texter av två skilda slag, dels »externa« texter i lo-
kala och nationella medier och dels »interna« texter som före-
kommer i Umeå universitets diarium, det vill säga in- och ut-
gående handlingar som har arkiverats. Den senare texttypen 
används för att ge perspektiv på den förra.

För att uppnå syftet har jag utgått från följande frågeställ-
ningar: Hur framställdes konflikten i de lokala respektive natio-
nella tidningarna och hur förändrades dessa framställningar över 
tid? Fanns det några likheter eller samband mellan den medie-
rade konflikten och den »interna« debatt som kan följas via de 
handlingar som registrerades i Umeå universitets diarium? Vilka 
aktörer engagerade sig i konflikten och hade dessa olika beskriv-
ningar av vad som hände? Framstår någon aspekt av konflikten 
som ett »misslyckande« i medierna och vad var det i sådana fall 
som ansågs vara misslyckat?
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1.2 Forskningsläget

Det finns en del studier som specifikt berör Medicinska bioban-
ken och UmanGenomics. De har i regel inriktats mot någon form 
av etisk eller juridisk aspekt av företaget eller biobanken. Här 
kan nämnas artiklar av Abbott (1999) och Nilsson/Rose (1999). 
Vetenskapsjournalisten Michael Lövtrup (2003) diskuterar sin 
bevakning av UmanGenomics och Medicinska biobanken i sitt 
examensarbete Drömmen som frös inne – A Wester Botten Story. 
Vetenskapssociologen Hillary Rose bevakar konflikten i Nature 
(2003; 2006). Antropologen Klaus Hoeyer publicerade 2004 (se 
även Hoeyer et al. 2005) sin avhandling Biobanks and Informed 
Consent – An Anthropological Contribution to Medical Ethics, där 
han bland annat redogör för ett urval av Medicinska biobankens 
bloddonatorers förhållande till informerat samtycke.

Det finns också studier av svenska biobanker i största all-
mänhet där även UmanGenomics eller Medicinska biobanken 
ingår. Jens Laage-Hellman (2001), forskare i industriell mark-
nadsföring, gör en kartläggning av den industriella biobanksan-
vändningen i Sverige i rapporten Kommersialisering av svenska 
biobanker – ett näringspolitiskt perspektiv. Etiska, sociala, ekono-
miska och juridiska aspekter av biobanker diskuteras i Hanssons 
(red. 2001) The Use of Human Biobanks och senare även i Hansson 
och Levins (red. 2003) Biobanks as Resources for Health. Den is-
ländska antropologen Gisli Pálssens verk Anthropology and the 
New Genetics (2007) inkluderar UmanGenomics som ett av sju 
företag med forskning på biobanksmaterial som affärsidé och 
diskuterar hur dessa har förhållit sig till frågor om hälsa, offent-
lighet, forskning och kommersialisering.
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Den internationella litteraturen som behandlar livsvetenskap 
ur medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv är om-
fattande och nästintill oöverskådlig.3 Därför har jag valt att när-
mare inrikta mig på den typ av studier som är utförda i en svensk 
kontext. Även här finns ett brett utbud av medie- och kommu-
nikationsvetenskapliga undersökningar, om än skrivna inom flera 
olika discipliner. Kommunikationsvetaren Ann-Sofie Bakshis av-
handling Tilltro och misstanke – Genteknik och fosterdiagnostik i 
det offentliga samtalet (2000) är en kvalitativ studie av texter om 
fosterdiagnostik och hur ämnet beskrivits i medierna. Medie- 
och kommunikationsforskaren Kerstin Engström (2008) skriver 
i avhandlingen Genus & genrer om hur dagspressen konstruerar 
kön när den använder forskning som stöd eller utgångspunkt. 
Idéhistorikern Jenny Eklöf analyserar i Gene Technology at Stake 
(2007) det komplexa förhållandet mellan politik, etik, ekonomi 
och genteknologi mellan åren 1980 och 2000. Etnologen Malin 
Idelands (2002) avhandling Dagens Genyheter – Hur massme-
dier berättar om genetik och genteknik fokuserar på hur berättel-
ser kring genteknik iscensätts, organiseras, dramatiseras, repre-
senteras och förmedlas. Sociologen Anna Olofssons avhandling 
Waves of Controversy – Gene Technology in Dagens Nyheter 1973–
1996 (2002) analyserar den svenska mediebevakningen av gentek-
nologi och visar att den genomgick fyra faser under den senare 
delen av 1900-talet. Sociologen Susanna Öhman (2002) resone-
rar i avhandlingen Public Perceptions of Gene Technology bland 
annat kring mediernas ökade roll för allmänhetens syn på forsk-
ning kring genteknik. Genusforskaren Cecilia Åsberg studerar 
populärvetenskapliga bilder i avhandlingen Genetiska föreställ-
ningar (2005). Journalistikforskaren Thorsten Thurén diskuterar 

3 Livsvetenskap är en »informell sammanfattande benämning på vetenskaper 
som studerar levande organismer« (ne.se 090804) såsom medicin och biologi.
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språket vid populariseringen av vetenskap i Populärvetenskapens 
retorik (2000) och David Finer (2005) gör en översikt över svensk 
vetenskapsjournalistik i Fokus forskning – Vetenskapsjournali-
stikens olika roller. Slutligen vill jag också nämna den finska 
kommunikationsforskaren Iina Hellstens (2002) avhandling The 
Politics of Metaphor – Biotechnology and Biodiversity in the Media 
som bland annat studerar hur journalister och forskare använder 
samma vetenskapsmetaforer för olika ändamål.

Mitt intryck av många av de undersökningar som gjorts kring 
förhållandet mellan medier och livsvetenskap i en svensk kontext 
är att de tenderar att inrikta sig på antingen hur framställningar i 
ett specifikt medium förändras över tid (exempel Olofsson 2002) 
eller hur ett specifikt tema återges i ett eller ett flertal olika me-
dier (exempelvis Bakshi 2000 och Engström 2008). Den förelig-
gande studien kan kategoriseras in i båda varianterna. För det 
första använder jag två olika typer av pressmaterial – nationella 
och lokala. För det andra har jag försökt nyansera och kontextu-
alisera mediematerialen genom att tillföra ett sällan använt per-
spektivgivande material: arkiverade handlingar, i detta fall vid 
Umeå universitet. För det tredje undersöker jag både hur debat-
ten förändras över tid och på vilket sätt olika aktörer gör sina 
åsikter synliga. Mig veterligen har inga liknande undersökningar 
inom vetenskaps- och teknikstudier gjorts i Sverige.

Avhandlingen tar ett medieretoriskt helhetsgrepp på den kon-
flikt som utspelade sig i medierna. Min avsikt är inte att komplet-
tera tidigare studiers resultat angående ekonomiska, etiska, soci-
ala eller livsvetenskapliga aspekter av UmanGenomics och/eller 
Medicinska biobanken. Snarare önskar jag att mitt resultat kan 
ge en ökad förståelse för hur konflikten kan ha uppfattats av tid-
ningsläsarna. Jag hoppas också att en studie av konflikten kan bi-
dra till att förmedla en insikt i hur komplicerade dispyter inom 
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akademin kan vara; det är inte enbart mellan två aktörer, två ve-
tenskapliga inriktningar eller mellan forskare och journalister som 
meningsstrider sker, utan de kan innefatta ett flertal aktörer som 
alla har olika motiv för att engagera sig. Konflikten lämnar också 
vittnesmål om det rådande ekonomiska, vetenskapliga och etiska 
samhällsklimatet, vilket även gör denna studie till ett dokument 
över den tidsanda som rådde åren kring millenieskiftet.

1.3 Konflikten – en översikt

I detta avsnitt beskriver jag den samtidshistoriska bakgrunden 
till Medicinska biobanken och UmanGenomics samt redogör i 
stora drag för hur konflikten kring dem utvecklades över tid.

1.3.1 Forskning, biobanker och företag
Konflikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken 
uppstod som sagt i ett skede då ekonomiska, politiska, etiska och 
vetenskapsrelaterade förändringar i samhället sammanföll. En 
av de centrala förändringar som skedde inom den akademiska 
världen var att universitet, från att primärt ha varit en plats för 
utbildning och forskning, vid millenieskiftet allt mer inriktades 
mot entreprenörskap (Etzkowitz 2003; Etzkowitz/Webster 1995). 
Konflikten utspelades alltså i ett skede när samverkan mellan uni-
versitet, stat och industri allt mer framstod som ett nödvändigt 
krav för att ett universitet skulle räknas som framgångsrikt.4

4 Samarbete mellan universitet och kommersiella företag har visserligen funnits 
under förhållandevis lång tid, men det är inte förrän under de senaste årtion-
dena som det börjat anses vara en legitim form av forskningssamarbete. Denna 
samverkansmodell, där de tre aktörerna universitet, stat och företag spelar lika 
stor roll för att skapa framgångsrika hybridföretag och innovationer, brukar ib-
land benämnas »Triple Helix« (Etzkowitz 2003; Mirowski/Sent 2008, s 668ff)
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Samtidigt med denna förändrade syn på akademins samarbets-
former, förändrades genetikforskningen liksom den uppmärk-
samhet den fick i medierna. I mitten och slutet av 1970-talet, 
när gentekniken låg i sin vagga, kom debatten i medierna till 
stor del att handla om risk och säkerhet (Olofsson 2002, s 96ff; 
Eklöf 2007, s 169); risk för de effekter en ny och potentiellt okon-
trollerbar teknologi kunde få och säkerhet främst för persona-
len som skulle hantera den. En andra fas inleddes kring 1983 
och den avhandlade främst etiska problem. Insändare och artik-
lar i tidningar handlade om huruvida forskare skulle få använda 
till exempel mänskliga embryon som forskningsmaterial. Även 
industriell utveckling inom genteknologin diskuterades (Olofs-
son 2002, s 100ff; Eklöf 2007, s 169). En tredje fas, vilken hade 
sin topp kring 1989, berörde olika former av restriktioner och 
politiska aspekter av genteknologi (Olofsson 2002, s 106) samt 
huruvida genteknologin var en förutsägbar och hanterbar verk-
samhet (Eklöf 2007, s 170). Den fjärde och sista fasen nådde sin 
kulmen kring 1995 och fokuserade på hur gentekniken kunde 
bli lönsam inom medicin och andra kommersialiserbara områ-
den (Olofsson 2002, s 107; Eklöf 2007, s 170).

Gemensamt för de tre första faserna var att det i deras köl-
vatten inte sällan följde en mängd negativa texter i medierna, 
oftast i form av insändare eller andra typer av opinionsartiklar. 
Den sista fasen innebar däremot en avsevärd ökning av artiklar 
som förhöll sig enbart positiva till forsknings- och innovations-
området. Denna attitydförändring berodde på att det vid mit-
ten av 1990-talet hade uppstått en »mognad« där teknologin 
blivit tillräckligt bekant för att inte behöva förklarande artik-
lar som antingen häpnade eller förfärade sig över nya upptäck-
ter (Olofsson 2002, s 114f ).
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Vid slutet av 1990-talet, när genteknikforskningen blivit för-
hållandevis accepterad och »rumsren« (jämför Fjæstad et al. 2003, 
s 25), började kommersiella biobanker få fotfäste runt om i värl-
den.5 Icke-kommersiella biobanker var då redan en utbredd och 
etablerad företeelse. Kring millenieskiftet fanns biobanker vid 35 
medicinska institutioner i Sverige, och till en del av dessa hade 
prover samlats sedan 1940-talet (Laage-Hellman 2001, s 19). De 
första biobankerna i Sverige bestod av material från kliniska ruti-
ner; i samband med undersökningar av patienter sparades vävnads-
prover för referensbruk i samband med senare provtagningar. Ett 
exempel är det rikstäckande PKU-registret i Sverige som innehål-
ler blodprover tagna från i princip alla nyfödda barn sedan mitten 
av 1970-talet. Syftet med denna insamling har bland annat varit 
att ta reda på om nyfödda barn har vissa medfödda sjukdomar.

Under 1990-talet inriktades medicinsk forskning allt mer mot 
dna-sekvenser – gener (Laage-Hellman 2003, s 53). Den fortskri-
dande kartläggningen av det mänskliga genomet ledde till allt 
större förhoppningar om att generna innehöll svaret på hur svåra 
sjukdomar uppstod och därmed även kunde förhindras. Detta 
innebar att det blev allt viktigare att finna den eller de gen(er) 
som innehöll information som var användbar för medicinsk 
forskning. Ur kommersiell synvinkel blev biokemiska markörer, 
eller så kallade »drug targets« (specifika gener som kan användas 
för att skapa nya läkemedel), speciellt viktiga (Fällman 2000, s 
12f ). Människans vävnad började i medierna allt mer liknas vid 
en kommersiell guldgruva (Lundin 2002, s 104). Den potenti-
ellt lukrativa forskningen på det mänskliga genomet ledde snart 
till en situation där forskare, istället för att generöst dela med sig 

5 Biobanker definieras enligt Nationalencyklopedin som en »samling av bio-
logiskt material som förvaras kortare eller längre tid och som är avsedd för 
forskning« (www.ne.se 080625).
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av sina fynd till andra forskare, tenderade vakta sina upptäckter 
med misstänksamhet och rädsla för informationsstöld eller ex-
ploatering av sitt lands genetiska material (jämför Olsson 2002). 
Vetenskapssociologen Dorothy Nelkin beskriver redan i mitten 
av 1990-talet hur »The growing commercial interest in biotech-
nology products and the expansion of industry-university colla-
boration in this field have become a source of disputes over pa-
tenting and property« (Nelkin 1995a, s 450).

År 1996 grundades det isländska genomikföretaget decode 
(Laage-Hellman 2003, s 51).6 Företaget inriktade sig till en början 
på att samla in blodprover från personer med multipel skleros 
men två år senare, 1998, lyckades det få ett avtal med isländska 
staten om att tillsammans med det schweiziska läkemedelsbo-
laget F. Hoffman-LaRoche få kommersialisera insamlade blod-
prover från hela Islands population (Rose 2006, s 185). Avtalet 
gav decode 70 miljoner dollar och kring 2002 hade företaget 
650 anställda (Laage-Hellman 2003, s 63). Även i England, ge-
nom UK Population Biomedical Collection (senare kallad UK 
Biobank), och Estland, genom Estonian Genome Project, bör-
jade stora biobanker växa fram. Snart utvecklades även liknande 
biobanker i bland annat USA, Lettland, Canada och Singapore 
(Tutton/Corrigan 2004, s 4f ). Hand i hand med etableringen av 
denna typ av storskaliga biobanker, följde ofta utfästelser om att 
den biobanksbaserade forskningen skulle stärka den nationella 
ekonomin och utveckla den inhemska medicinska forskningen. 
Retoriken hade en närmast patriotisk karaktär (Pálsson 2007, s 
112; Chekar/Kitzinger 2007).

6 Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se 081107) är genomik »vetenskapen 
om hela genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion i en organism«. 
Begreppet genomikföretag används ofta i pressens titulering av UmanGe-
nomics och hädanefter använder även jag den beskrivning för företaget.
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En av de mer omdebatterade etiska aspekterna av den »nya 
biologin« handlade om vem, om någon, som skulle få äga den 
information som hade börjat utvinnas ur människans dna. När 
kartläggningen av det mänskliga genomet – det så kallade hugo-
projektet – närmade sig sitt slut vid millenieskiftet, annonse-
rade det privata företaget Celera Corporation att de kunde ut-
föra samma studier av det mänskliga genomet både billigare och 
snabbare samt att de ämnade söka patent för tusentals av de gener 
de funnit (Pálsson 2002, s 33).7 Företagets agerande väckte bland 
annat frågan om det överhuvudtaget skulle vara möjligt och till-
låtet att ta patent på genetiska beståndsdelar som varje människa 
bestod av (Olsson 2002, s 44). Andra problematiska etiska och 
moraliska aspekter som diskuterades vid denna tidpunkt var hu-
ruvida vävnadsprov skulle räknas som mänskliga organ och om 
de därmed var olagliga att kommersialisera (Pálsson 2002, s 33), 
och om det skulle vara möjligt att patentera forskningsmetoder 
som kunde bota svåra sjukdomar som till exempel bröstcancer 
(Åkesson 2002, s 72). Samtidigt menade analytiker av vetenskap 
att det hade skapats uppblåsta förväntningar om hur nära före-
stående nya genterapeutiska mediciner låg (Holzmann/Marteau 
2000). Bara för att forskare funnit korresponderande gener till 
sjukdomar som Alzeimers, diabetes och cancer, så ansågs den 
biomedicinska forskningen på intet sätt ha närmat sig ett bote-
medel – kanske snarare tvärtom (Koch 2002, s 93).

7 Förutom själva kartläggandet av det mänskliga genomet, var hugo-pro-
jektets syfte även att »befrämja samarbetet på en internationell nivå mellan 
forskare« (ne.se 090330) och att dela med sig fritt av de data som utvanns 
(Pálsson 2002, s 33).
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1.3.2 UmanGenomics och  
Medicinska biobanken grundas och etableras
Enligt vissa bedömare hade forskningsetiken kring studiet och för-
varingen av mänsklig vävnad inte riktigt hunnit med den snabba 
vetenskapliga utvecklingen. Läkemedelsföretag, universitet och 
sjukhus hade under årtionden samlat in miljontals vävnadsprov 
i Sverige och det fanns inget regelverk som reglerade vem som 
hade rättighet till dessa prover (Lundin 2002, s 110). I Sverige pu-
blicerades i april 1999 en artikelserie i Aftonbladet där det nystar-
tade Umeåföretaget UmanGenomics uppmärksammades för att 
det »till skillnad från alla andra svenska biobanker har […] frågat 
patienterna om lov för lagring« (Aftonbladet 990414).

Det som Aftonbladet och andra tidningar ansåg vara unikt 
för UmanGenomics var att alla vävnadsgivare till Medicinska 
biobanken hade skrivit under en donationshandling i samtycke 
om att proverna skulle få användas för framtida vetenskapliga 
syften (Aftonbladet 990414; Starendal 1999, s 26). Eftersom dona-
torerna inte på förhand kunde veta vilken typ av forskning som 
skulle utföras på proverna i framtiden ansågs det viktigt att de gav 
sitt medtycke. I och med att inga etiska riktlinjer fanns i svensk 
lagstiftning kring vävnadsdonation och kommersialisering sågs 
UmanGenomics på många sätt som en förutseende föregångare 
(Hoeyer 2004 s 6f ). Inte bara svensk dagspress var imponerad av 
det etiska system som användes i Umeå. I den renommerade ve-
tenskapliga tidskriften Nature framhölls – om än inte helt utan 
motstånd – att »Sweden sets ethical standards for use of gene-
tic ›biobanks‹« (Abbott 1999; se även Gulcher/Stefansson 1999, 
Hauksson 1999, Sigurdsson 1999; Rosell 1999).

År 1999 talade alltså mycket för att UmanGenomics hade ett 
framgångsrikt koncept. Företaget betraktades som en etisk före-
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gångare, hade ett omfattande biobanksmaterial att tillgå från en re-
dan etablerad biobank samt befann sig inom en bioteknikbransch 
som förutspåddes en lysande framtid. Sju år senare sattes företaget 
i konkurs. För att följa företagets resa från uppgång till fall behöver 
ytterligare en aktör introduceras – Medicinska biobanken.

Grunderna till biobanken lades i Norsjö 1986 då ett veten-
skapligt projekt, Västerbottens hälsoundersökningar, startades 
av professor Göran Hallmans vid Enheten för näringsforskning 
vid Umeå universitet. Biobanken hämtade sina vävnadsprover 
från tre olika studier (Hallmans et al. 2005): Västerbottens Inter-
vention Program (VIP), Monica-studien (startad 1985, se Steg-
mayr/Asplund 2002) och Mammarscreeningsstudien. År 1987 
godkände Västerbottens läns landsting att ett extra blodprov, 
även kallat sparprov, fick tas i samband med landstingets hälso-
undersökningar (dnr 105-926-03).

Alla prover förvarades, anonymiserade genom streckkods-
märkning, på Norrlands universitetssjukhus, det vill säga i 
landstingets lokaler. För att kunna administrera det ökande an-
talet prover i biobanken, bildades 1988 Stiftelsen Kost och Hälsa. 
Stiftelsens huvudsakliga funktion var att »fungera som arbetsgi-
vare för den personal som i början anställdes för att bygga upp 
Medicinska biobanken« (dnr 103-3581-05). År 1994 övertogs 
denna arbetsgivande funktion av Stiftelsen Stegen.

Som tidigare nämnts hade ett flertal biobanker börjat kommer-
sialieras vid slutet av 1990-talet. Detta förfarande var inte heller 
främmande för forskarna vid Medicinska biobanken, som började 
undersöka möjligheterna att kommersialisera delar av sin verksam-
het, främst på grund av en »krass ekonomisk verklighet« (dnr 
192-1058-03). Den ekonomiska verkligheten bestod bland annat 
av att allt fler bioteknikföretag registrerades på Stockholmsbörsen 
(Lundin 2002, s 104). I andra delar av Sverige var man med andra 
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ord redan i full färd med att bygga upp en omfattande företags-
verksamhet kopplad till livsvetenskapliga innovationer, patent 
och läkemedelsföretag.8 I Uppsala hade till exempel ett omfat-
tande »kluster« av biomedicinföretag bildats, som under 2001 
marknadsfördes i bland annat Nature (Waluszewski 2004).

Den 9 februari 1999 bildades aktiebolaget UmanGenomics 
(Årsredovisning 1999) och den forne forskningschefen inom lä-
kemedelsföretaget Astra, professor Sune Rosell, som tidigare 
också varit ordförande i Medicinska biobanken, tillsattes som 
vd. I samband med bildandet av UmanGenomics blev även 
namnet Medicinska biobanken etablerat, efter att biobanken 
till en början hade gått under namnen Blodbanken och därefter 
Medicinska banken (Hoeyer 2004, s 7; dnr 100-3004-04).

UmanGenomics ledning hade tre visioner (Laage-Hellman 
2001, s 77f ). Den första var att fler små bioteknikföretag skulle 
växa upp i UmanGenomics kölvatten och att det skulle leda till 
att de duktiga forskare som fanns i Umeå skulle kunna stanna 
kvar på orten och inte bli »headhuntade« av företag och sjukhus 
från större orter. Den andra visionen var att hälso- och sjukvår-
den inom regionen skulle förbättras och den tredje var att »ge-
netiskt baggböleri« – att den statliga och offentliga forskning 
som drevs i Umeå, mot låg ersättning, blev exploaterad av stora 
icke-regionala företag – skulle förhindras. Pengarna skulle med 
andra ord stanna kvar i regionen.

Aktiebolaget ägdes initialt av den statliga Teknikbrostiftelsen 
i Umeå och togs under år 2000 över av Umeå universitets hol-
dingbolag Uminova Holding AB (Laage-Hellman 2001, s75; Års-
redovisning 2002). UmanGenomics affärsidé var att

8 År 1999 hade de två största läkemedelsföretagen i Sverige, AstraZeneca och 
Pharmacia Corporation, en omfattande verksamhet med över åtta respek-
tive fem tusen anställda (Sandström et al. 2001, s 28).
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identifiera och verifiera gener och proteiner som har 
att göra med utveckling av olika folksjukdomar så-
som diabetes, hjärtinfarkt och cancer. Kunskapen 
om dessa gener och proteiner skall utnyttjas för att 
utveckla prognostika, diagnostika samt läkemedel. 
Bolagets verksamhet är ett tidigt led i utvecklingen 
av dessa produkter. (Årsredovisning 2002)

UmanGenomics beskrevs som »en kund med ett exklusivt nytt-
jandeavtal« (Fällman 2000, s 15) som av universitetet och lands-
tinget fått ensamrätt på att sälja vidare kunskap baserad på 
forskning på donationsmaterialet i Medicinska biobanken. Mål-
gruppen var framför allt stora läkemedelsföretag och bioteknik-
företag i Europa, USA och Japan (Årsredovisning 2002).

Redan vid företagets startskede fanns dock ett missnöje hos 
Medicinska biobankens ledning över hur UmanGenomics bli-
vit etablerat (Laage-Hellman 2003, s 69). Medicinska bioban-
ken, som initialt var drivande i kommersialiseringsprocessen, 
började snart uttrycka oro över att man förlorade kontroll över 
företagets utveckling. I ett arbetsdokument från oktober 1999 
skriver företrädare för Medicinska biobanken att »Hanteringen 
av Uman Genomics har gått snett! Just nu styr företaget oss och 
inte vise versa [sic]« (dnr 100-3004-04).

1.3.3 Det nya avtalet, överklaganden och varsel
Det regelverk som inledningsvis reglerade den offentliga insy-
nen i UmanGenomics var problematiskt för företaget. Därför 
arbetade företaget för att få till stånd en ändring av det rådande 
avtalet, bland annat genom att föreslå att kraven på återföring 
och därmed även offentliggörande av information skulle avskaf-
fas. Den 9 april 2002 röstades dock detta förslag, med minimal 
marginal, ner i landstingsstyrelsen.
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Reaktionerna i lokalpressen på landstingsstyrelsens avslag 
lät inte vänta på sig. En del av de källor som intervjuades var 
nöjda över beslutet och menade att det var otänkbart att blod-
proverna i Medicinska biobanken skulle »säljas ut« till stora pri-
vata läkemedelsföretag samt att den fortsatta kontinuiteten och 
kontrollen skulle göra donatorerna lugnare. Andra menade att 
detta skulle vara spiken i kistan för Umeå som bioteknikstad, en 
dödsstöt för UmanGenomics och att en konkurs för företaget i 
princip var oundvikligt (vk 020410).

De politiker som inte godkände förslaget menade bland annat 
att »det offentliga ägandet är en garant för den etik som krävs när 
man handskas med frivilligt lämnade prover« (vk 020410). Det 
anmärktes också på den osedvanligt korta beredningstiden för 
ärendet som de beslutande hade fått (se vk 020412 och 020413), 
något som också påpekas i ett brev från Hallmans till dåvarande 
rektorn för Umeå universitet, Inge-Bert Täljedal: »Den tidspress 
ni satt på ärendet ger politikerna små möjligheter att sätta sig in i 
en mycket komplicerad problematik« (dnr 105-1019-02).

Snart utkristalliserades ett antal aktörer som sedermera kom 
att bli tydliga förespråkare antingen för eller mot avtalet kring 
UmanGenomics. De som i lokaltidningarna framställdes som 
förespråkare till det nya avtalet var bland annat UmanGenomics 
ledning, dåvarande landstingsdirektören samt rektorn för Umeå 
universitet. De som framställdes som motståndare var först och 
främst Medicinska biobankens ledning och i viss mån biobankens 
övriga anställda samt de politiker som röstat mot det nya avtalet.

Måndagen den 23 april 2002, mycket snart efter att avtalsför-
slaget blivit nedröstat i landstingsstyrelsen, låg ett nytt och modi-
fierat förslag på styrelsens bord. Detta nya förslag klubbades ige-
nom med klar majoritet. Skillnaden mellan det tidigare förslaget 
och det modifierade var att två forskningsetiska nämnder hade 
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lämnat in yttranden och att en skärpning i skrivningen hade 
gjorts så att den inte skulle kunna tolkas som att Medicinska bio-
banken användes i vinstsyfte eftersom landstinget – på pappret 
ansvarig för biobankens lokaler – som myndighet inte tilläts vara 
inblandad i kommersiella aktiviteter (Rose 2006, s 187). Vidare 
fanns ett förtydligande om att så snart ett patent uppnåtts på en 
produkt skapad från biobanksmaterial skulle detta resultat åter-
rapporteras och därmed bli offentligt (vf 020423).

Godkännandet av det nya modifierade förslaget innebar på in-
tet sätt att konflikten var över. Under maj 2002 rapporterade lo-
kalpressen att inte mindre än sju överklaganden av avtalet hade 
lämnats in till länsrätten. Motiveringarna var bland annat att dona-
torerna inte hade tillfrågats om de godkände kommersialiseringen, 
att bara landstingsstyrelsen och inte landstingsfullmäktige hade fått 
yttra sig, att kommunallagen förbjöd riktade stöd till enskilda nä-
ringsidkare om det inte finns särskilda skäl, att landsting och uni-
versitet saknade rätt att sälja ut de kommersiella rättigheterna utan 
stöd från de forskare som ansågs ha byggt upp biobanken, att avta-
let stred mot transplantationslagens förbud att sälja delar av männi-
skokroppen i vinstsyfte och att landstinget brutit mot lagen om off-
entlig upphandling genom att ge ett privat företag ensamrätt till 
kommersialiseringen (vk 020514). I oktober samma år avslog dock 
länsrätten samtliga överklaganden (Eriksson 2003, s 171).

I lokalpressen uttryckte nu UmanGenomics företrädare för-
hoppningar att locka stora avtal, eftersom det beräknades behö-
vas uppemot 200 miljoner kronor för att få till stånd en funge-
rande verksamhet (Laage-Hellman 2003, s 69). Pengarna uteblev 
dock och redan i februari 2003 rapporterade lokalpressen (vf 
030205) att UmanGenomics hade varslat samtliga anställda. För 
att lösa krisen sökte företaget 35 miljoner i utvecklingsbidrag 
från Nutek. Ansökan godkändes dock inte (vk 030218).
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Samma vår meddelade landstinget att Göran Hallmans inte 
fått förnyat förtroende som Medicinska biobankens chef och att 
en ny styrgrupp för biobanken skulle tillsättas. Motreaktionerna 
kom snabbt. Personalen på biobanken började skriva insändare i 
lokalpressen där de ifrågasatte både landstingsledningen och den 
nya styrgruppen. Dessutom vägrade den gamla styrelsen för bio-
banken att avgå, vilket innebar att det plötsligt fanns två olika 
styrgrupper. En vecka efter att den nya styrgruppen blivit tillsatt, 
skickade den gamla styrgruppen ut ett dokument till en mängd 
olika tillsynsmyndigheter där »Medicinska Biobanken åberopar 
Codex och Helsingforsdeklarationen mot Umeå Universitet och 
Västerbottens Läns Landsting« (dnr 105-1152-03).9

I dokumentet påpekade den gamla styrgruppen att det skett 
brott mot, överträdelser av eller åsidosättanden av: god sed i forsk-
ningen, upphovsrättslagen, Sui Generis, eg-rätten, tidigare in-
gångna kontrakt, konkurrenslagsstiftningen, avtal med enskilda 
donatorer, kvalitetskrav i avtal, korrigeringar av fel, Helsingfors-
deklarationen, Medicinska forskningsrådets forskningsetiska rikt-
linjer för nyttjande av biobanker, forskningsetisk policy samt 
transplantations- och biobankslagen (dnr 105-1152-03).10 Samti-
digt kritiserade även universitetets etikkommitté både landstinget 
och universitetet för att inte bemöta den gamla styrgruppens kri-
tik. Universitetet och landstinget dementerade dock alla anklag-
elser. Därmed fortsatte konflikten utan någon lösning i sikte.

9 Codex innebär att en ämbetsman på en myndighet är skyldig att slå larm 
för att avstyra brister och eventuella brott som deras överordnande är iblan-
dade i (dnr 105-1152-03).

10 Sui Generis (sfs 1960:729 49§) är en del av upphovsrättslagen om litterära 
och konstnärliga verk som säger att »Den som har framställt en katalog, en 
tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har samman-
ställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering har uteslutande rätt 
att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten«.
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1.3.4 Ägarstrid, utredningar och anklagelser
Den 1 januari 2003 trädde en ny svensk biobankslag (2002:297) 
i kraft. Den nya lagen stipulerade att biobanker skulle registreras 
i ett offentligt register under Socialstyrelsens tillsyn (dnr 503-
948-03). I och med detta startade Socialstyrelsen en utredning 
om biobanken i Umeå som avslutades i mitten av oktober 2003. 
Utredningen utföll till landstingets favör och fastslog att »det 
inte är möjligt för enskilda forskare att registreras som huvud-
man för en biobank« och att »Västerbottens läns landsting är att 
anse som huvudman« (dnr 503-948-03). Beslutet överklagades 
till länsrätten av Hallmans, som bland annat menade att Medi-
cinska biobanken inte var en biobank i lagens bemärkelse utan 
snarare att »forskarna tillsammans med två stiftelser formellt 
inrättat biobanken« (dnr 503-948-03) och att biobanksmate-
rialet sålunda skulle klassificeras som ett forskningsmaterial. 
Länsrätten valde dock att inte ta upp ärendet på nytt.

Men enligt biobankslagen behövde landstinget inte bara 
Socialstyrelsens tillåtelse, utan även intyg från den regionala etik-
nämnden som skulle utreda om ändamålet för biobanken var 
etiskt försvarbart. Nämnden gav ett nekande svar, vilket lands-
tinget överklagade till Centrala etiknämnden. Denna nämnd 
menade dock att inget beslut kunde tas förrän »landstinget har 
kommit med en domstolsdom eller ett förlikningsavtal som visar 
att tvisten är avgjord« kring huvudmannaskapet (vk 040701).

Fortfarande var alltså tvisten kring huvudmannaskapet inte 
löst. Den komplicerades ytterligare när Patent- och registre-
ringsverket i mars 2004 lät Stiftelsen Kost och Hälsa i Norrland 
(se 1.3.3) registrera »Medicinska Biobanken – Medical Biobank« 
som ett varumärke. Både universitetet och landstinget såg sig 
tvungna att invända mot detta, eftersom
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[r]isken för förväxling mellan den verksamhet som 
under namnet Medicinska Biobanken – Medical Bio-
bank bedrivits i samarbete mellan Umeå universitet 
och Västerbottens läns landsting och den verksamhet 
som enligt registreringen avses bedrivas under namnet 
Medicinska Biobanken – Medical Biobank är uppen-
bar. (dnr 105-1523-04)11

Samtidigt som stridigheterna kring Medicinska biobankens orga-
nisation och huvudmannaskap pågick initierades ett antal mer 
personknutna utredningar och anklagelser. I slutet av 2003 påbör-
jades en utredning från universitetets rektor för att reda ut eventu-
ella otillåtna bisysslor som Göran Hallmans haft (dnr 390-4320-
03). Detta skulle visa sig bli en omfattande och utdragen process 
som sträckte sig från rektors anmodan den 22 december 2003 och 
ända till den 12 juni 2005, då rektor beslutade att det inte fanns 
tillräckliga skäl för Hallmans att avbryta sina bisysslor. 

Den andra konflikten var av ekonomisk art. I februari 2004 
fakturerade Umeå universitetet Hallmans kostnaderna för en 
icke universitetssanktionerad juridisk utredning, som Hallmans 
låtit beställa åt Medicinska biobanken. Hallmans protesterade 
och en ny utredning påbörjades. Ärendet, och därmed även uni-
versitetets återbetalningskrav, lades dock ner i juni 2004 (dnr 
290-387-04). I universitetets dokumentation går det inte utläsa 
någon tydlig motivering till beslutet.

Under hösten 2004 skrev den, vid denna tidpunkt, före detta 
vd:n för UmanGenomics – Sune Rosell – som representant för 
Innate Pharmaceuticals (dnr 190-3285-04) ett brev till kommun-
styrelsen i Umeå där det påpekas att »ledarskapet för bioban-
ken inte fungerar, och en av styrgrupperna, den som Göran 

11 Den 8 oktober 2008 gav PRV Umeå universitet och Västerbottens läns 
landsting rätt i överklagandet (prv 2004/0066/0001).
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Hallmans sitter i, pekas ut som den felaktiga« (vk 041013). Som 
följd av det undermåliga ledarskapet, ansåg Rosell, skulle ett 
tvåmiljonersbidrag från Wallenbergkonsortiet till Medicinska 
biobanken vara i farozonen. Detta dementerade dock represen-
tanter från Wallenbergkonsortiet i lokalpressen.

I december 2004 inlämnades ett brev till universitetsstyrel-
sen av Hallmans och ordföranden för den gamla styrgruppen, 
Torgny Stigbrand, där Umeå universitets rektor Inge-Bert Tälje-
dal anklagades för trakasseri av biobankens personal. Täljedal 
replikerade att anklagelserna var felaktiga, något som universi-
tetsstyrelsen också höll med om.

1.3.5 UmanGenomics mot konkursen 2006
I september 2003 blev UmanGenomics åter nyhetsstoff i lokal-
pressen när den stora lokala fastighetskoncernen Balticgruppen 
köpte aktier i genomikföretaget. Trots att det i lokaltidningarna 
uttrycktes hopp om att uppköpet skulle locka nya investerare, 
fortsatte de ekonomiska bekymren för företaget under hela 2003 
och in i 2004. Som följd av detta bad UmanGenomics att få 
slippa en årlig avgift på två miljoner kronor som de enligt det 
nya avtalet var ålagda att betala till Medicinska biobanken för 
att få använda deras prover (Laage-Hellman 2003, s 77).

Detta uppskov godkändes av landstingsstyrelsens arbetsut-
skott, vilket snart ledde till att lokalpressen kunde rapportera 
om ytterligare protester. Till exempel vände sig en småföretagar-
förening till länsrätten för att söka upphäva arbetsutskottets be-
slut. De ansåg att »sådana här affärer får vi småföretagare aldrig 
med landstinget« och att »det är anmärkningsvärt och oaccep-
tabelt att landstinget efterskänker pengar till ett privat företag« 
(vk 040519). Samma invändningar hade tre skellefteåföretagare 
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när de anmälde Umeå universitet till Justitiekanslern. De ville 
veta huruvida »universitetet har överskridit sina befogenheter 
och följt statsreglerna när de efterskänkt pengar till ett konkurs-
mässigt företag« (vk 040701).

I mitten av 2004 satte UmanGenomics igång det första pro-
jektet sedan företaget startades. I lokaltidningarna utmålades 
UmanGenomics nya ägare Balticgruppen som den store rädda-
ren av genomikföretaget (vk 040824). Men samtidigt som det 
tändes hopp om att nya pengar skulle börja rulla in, så började 
tidningarna även spekulera i att UmanGenomics hade börjat 
förlora sin unika särställning i biobanksvärlden. I lokalpressen 
rapporterades till exempel om hur bland annat England hade 
initierat Biobank UK och att även Estland satsade medel för att 
bygga upp en nationell biobank (vk 050504).

Lokalpressens rapportering om Medicinska biobanken och 
UmanGenomics avtog under sommaren 2005. I början av 2006 
blev dock företaget på nytt synligt i lokaltidningarna. Det rappor-
terades då att bolaget än en gång blivit befriat från sina årliga av-
gifter till Medicinska biobanken (vk 060120). I nära samband 
med detta publicerades också en artikel om hur den nye universi-
tetsrektorn Göran Sandberg hade lanserat ett förslag på omorga-
nisation av UmanGenomics och Medicinska biobanken (vk 
060208). Detta förslag kom dock aldrig att sättas i verket. Den 
26 juni föreslog UmanGenomics styrelse inför bolagsstämman 
att företaget skulle likvideras. Den 5 oktober 2006 försatte så 
Umeå tingsrätt UmanGenomics i konkurs (vk 061006). Medi-
cinska biobanken, däremot, fortsatte med sin verksamhet. I ett 
avtal formulerat den 7 november 2006 (dnr 243-4007-06) skiss-
erade Umeå universitet och Västerbottens läns landsting ett nytt 
avtal om biobankens organisation som löper fram till 2009.
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1.4 Avhandlingens disposition

I detta kapitel har jag introducerat konflikten kring UmanGenom-
ics och Medicinska biobanken och presenterat avhandlingens syfte 
och positionering inom den svenska medievetenskapen. Kapitel 2 
redogör för hur urvalsprocessen av forskningsmaterialet har gått till 
och presenterar de två metoder – kvantitativ innehållsanalys och 
argumentationsanalys – som har använts för att undersöka materi-
alet. Det avslutas med en diskussion om mina etiska ställningstag-
anden. I kapitel 3 går jag igenom de teoretiska perspektiv jag haft 
som utgångspunkter för de efterkommande analyskapitlen.

I kapitel 4, Nyhetsvärdering, närmar jag mig materialet utifrån 
först och främst publikationsfrekvens. Jag jämför mediematerialet 
med ett perspektivgivande material (diariet) för att kunna dis-
kutera vilken typ och omfattning av uppmärksamhet konflikten 
har fått. Kapitel 5, Teman, aktörer och källor, inriktar sig på vilka 
som var inblandade i konflikten och vilken tematik de händelser 
som genomsyrade konflikten hade. I kapitel 6, Debatter, under-
söker jag vilka typer av både uttalade och underförstådda åsikter 
som ventilerades under konflikten i lokaltidningarnas debattar-
tiklar. I kapitel 7, Beskyllningar, analyserar jag skuldbeläggande i 
konflikten och försöker synliggöra såväl vem eller vilka som till-
skrevs skulden som den eller de som starkast definierar skuldfrå-
gan. I det sista analyskapitlet, »Guldgruvan«, studeras och disku-
teras hur metaforen guldgruva användes under konfliktens gång.

Jag vill gärna se de fem analyskapitlen i avhandlingen som 
en »tratt«, från det första analyskapitlet som har ett övergripande 
perspektiv på textproduktionen under alla år som avhandlings-
empirin täcker och till det sista analyskapitlet som detaljstu-
derar frekvensen och definitionen av ett enskilt ord. I kapitel 
9, Avslutande reflektioner, erbjuder jag ett helhetsperspektiv på 
konfliktens komplexitet utifrån mediernas strukturella förutsätt-
ningar såväl som aktörernas språkval. Jag ger också några förslag 
på vad studien kan lära oss.
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2 Metoder  
och Material

En medie- och kommunikationsvetenskaplig studie av konflikten 
kring UmanGenomics och Medicinska biobanken skulle kunna 
genomföras på flera olika sätt. Till att börja med finns två olika 
metodologiska traditioner att förhålla sig till. Den ena traditionen 
går ut på att studera organisationskommunikation till exempel ge-
nom deltagande observation i kombination med djupintervjuer. 
Den andra traditionen går ut på att studera medier och den kom-
munikation som förmedlas och konstrueras genom dem.

Om jag haft förmånen att på nära håll kunna följa konflik-
ten från dess upprinnelse och samtidigt vetat att den skulle »av-
slutas« inom ramen för den tid som jag har haft till mitt förfo-
gande, hade en organisationskommunikationsstudie sannolikt 
varit fruktbar. Men eftersom mina frågeställningar handlar om 
hur konflikten fördes och framställdes i medierna har det va-
rit givet att välja den senare traditionen. Att konflikten kring 
UmanGenomics och Medicinska biobanken i någon mån avslu-
tades i och med UmanGenomics konkurs är – utifrån mitt per-
spektiv – en bonus, som innebär att jag kan betrakta den med 
»facit i hand«.
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Som framgår av mina frågeställningar i första kapitlet är jag 
dock inte bara intresserad av den offentliga massmediala debat-
ten utan också av hur konflikten återges inom Umeå universitet 
samt hur dessa två tämligen disparata »arenor« förhåller sig till 
varandra. Det har medfört att jag behövt två olika typer av mate-
rial som bör vara så jämförbara som möjligt. För att kunna be-
svara frågeställningarna har jag även valt att använda två olika, 
men kompletterande, medievetenskapliga metoder: innehålls-
analys och argumentationsanalys. I detta kapitel presenterar jag 
först, i avsnitt 2.1, dessa metoder och redogör sedan, i avsnitt 
2.2, för det material som har studerats och hur jag har gått till-
väga för att samla in detta empiriska underlag. Kapitlet avslu-
tas i 2.3 med en diskussion om de etiska ställningstaganden jag 
gjort utifrån föreliggande material och metoder.

2.1 Metoder

2.1.1 Innehållsanalys
Innehållsanalys har traditionellt definierats som en forskningsme-
tod som medger objektiva, systematiska och kvantitativa beskriv-
ningar av ett bestämt kommunikationsinnehåll (Berelson 1952, 
s 18). Det är en metod för att erhålla en kvantifierbar överblick 
över ett stort empiriskt material (se även Findahl/Höijer 1981). 
Jag har genomfört en sådan innehållsanalys genom att »översätta« 
det tillgängliga textmaterialet till variabler som i sin tur innehåller 
ett urval variabelvärden. Variabelvärdena har numrerats och suc-
cessivt införts i ett excel-dokument allt eftersom texterna har 
analyserats. I kommande analyskapitel summeras och kontextua-
liseras utfallet av dessa variabelvärden.
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Genom att söka efter kvantifierbara variabler (Nilsson 2000, 
s 124) går det att analysera ett omfattande material på ett över-
siktligt sätt. Jag har funnit detta användbart eftersom empirin 
till denna avhandling inte bara innehåller texter som sträcker sig 
över relativt lång tid, utan även består av olika typer av textmate-
rial med gemensamma beröringspunkter. I min innehållsanalys 
har jag använt mig av totalt 13 olika variabler (se Appendix A för 
komplett lista över variablerna och deras variabelvärden). Vilka 
variabler som applicerats har till viss del varit beroende av vilken 
typ av material jag studerat. I pressmaterialet kodas till exempel 
sidnummer och vilken typ av tidning texten kommer ifrån, vil-
ket inte görs med diariematerialet. Diarematerialet kodas istäl-
let efter diarienummer, medietyp, ämneskategori och avsändare 
respektive mottagare. Skillnaden i omfång och variabelvärden 
mellan de olika materialen är, paradoxalt nog, något jag upp-
levt har stärkt behovet av kvantitativ innehållsanalys. Inte nog 
med att skillnaden i variabelvärden konkret belyser skillnaderna 
mellan universitetsdokument och journalistiska texter, det visar 
också vilka likheter som finns.

Medieforskaren Denis McQuail (2000, s 327; även Berelson 
1952, s 19) har varnat för risken att innehållsanalysen lägger ett 
»raster« på texterna, ett raster som är fabricerat inom en helt 
annan kontext än den som texterna skapades och konsumera-
des i från början. Eftersom innehållsanalysen ofta sammanfat-
tar många texter med få variabler så kan den tolkning som utlä-
ses ur resultatet alltså skapa en ny betydelse av texterna som inte 
går att utläsa ur någon av de enskilda texterna. Jag anser dock 
att detta inte är problematiskt i min undersökning, eftersom jag 
de facto eftersträvar ett sammanfattande och övergripande per-
spektiv snarare än en analys av varje enskild text.
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En annan form av kritik handlar om att den kvantitativa ana-
lysen fäster för stor vikt vid kvantifieringen av nyheter, det vill 
säga att det finns en risk att man bortser ifrån att en specifik ar-
tikel mycket väl kan ha starkare genomslag än många små noti-
ser. Här önskar jag dock sälla mig till journalistik- och mediefors-
karen Bengt Johanssons motargument att det är »rimligt att anta 
att studier av långsiktiga dagordnings-, kunskaps- och åsiktsef-
fekter borde vara beroende av hur mycket detta innehåll upp-
repas om det skall påverka en ›masspublik‹ över tid« (Johansson 
1998, s 46). Tilläggas kan att ovanstående form av kritik i regel 
utgår från ett effektteoretiskt perspektiv. Utmärkande för detta 
perspektiv är att stor vikt läggs vid det genomslag som varje en-
skild text eller grupp av texter har på en viss publik. Eftersom jag 
är mer intresserad av att studera hur konflikten formeras och for-
muleras i text än det genomslag som texterna fick, har jag inte 
konstruerat några variabler som försöker mäta texternas effekter.

Ytterligare kritik mot metoden är att den bortser från det 
implicita och underförstådda i texter, och att den i regel använ-
der sig av traditionella, snarare än materialanpassade, variabel-
värden (McQuail 2000, s 493). En del av variablerna i förelig-
gande undersökning, som till exempel »publikationsdatum« och 
»sidnummer« har i de flesta fall varit direkt avläsbara i materialet. 
Vissa andra variabler, som »Tema«, »Avsändare« eller »Beskyllan«, 
har bestått av ett flertal variabelvärden som utarbetats och an-
passats till materialet under loppet av ett flertal genomläsningar. 
En del variabelvärden sammanfaller med variabelvärden som 
använts i andra innehållsanalyser på mediematerial, medan an-
dra är resultatet av de specifika förutsättningar som rådde kring 
konflikten och dess aktörer. Till variabeln »tema« förekommer 
till exempel tre variabelvärden som Johansson (2004b, s 159) 
presenterar i antologin Svensk samhällsorganisation i förändring: 
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ekonomi, organisation och person/politik.1 Jämte dessa valdes 
även variabelvärdena juridik, etik och forskning.

McQuail (2000, s 327) pekar också på att innehållsanalysen 
kan användas som ett redskap för tolkningar av texter – till priset 
av en lägre »objektivitet« – om man rör sig bort från de strikta 
kraven på reliabilitet och närmar sig mer öppna, tvetydiga och 
svårtolkade variabler som teman, attityder eller positionering. Ett 
problem med detta är att variabelvärdena kan bli ganska breda, 
vilket leder till att texter med tämligen stora nyansskillnader ges 
samma variabelvärde. Denna reduktion av nyanser kan leda till 
en skev bild av materialet (Johansson 1994, s 2). I min under-
sökning använder jag variabler med hög reliabilitet, till exempel 
»tidning« och »sidnummer«, såväl som lägre reliabilitet, till ex-
empel »tema« och »beskyllningar«. Till den senare typen av vari-
abler har jag försökt använda åtminstone en handfull olika vari-
abelvärden för att minimera stora nyansskillnader.

2.1.2 Argumentationsanalys
För att kunna studera hur debatten om konflikten kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken har förts på ett mer (mass-
medie)retoriskt plan, har jag även använt argumentationsanalys 
som metod. En argumentationsanalys görs ofta genom en upp-
ställning i två spalter där textens tes presenteras som en rubrik 
och eventuella villkor för och alternativ till tesen placeras under 
denna. Argument för tesen placeras därefter i en kolumn och argu-
menten mot tesen placeras i en annan kolumn. Vid mer detalje-
rade analyser delas därefter varje kolumn i sin tur in i huvudar-
gument och underargument där underargumentens funktion är 
att stödja och underbygga huvudargumenten. Dessa kan däref-
ter fördelas i ytterligare nivåer av underargument (se till exempel 

1 Den sistnämnda benämns dock enbart som »politik« i min studie.
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Hellspong/Söderberg 1975, s 173ff) men också i underförstådda 
argument, så kallade premisser. Premisser kan sägas vara en typ av 
påståenden som inte är argument utan snarare förutsättningar för 
att den övriga argumentationen skall vara relevant (Björnsson et 
al. 1994, s 31). Ibland uttrycks dessa förutsättningar explicit i tex-
ten, men i många fall anser författaren medvetet eller omedvetet 
att den fullständiga resonemangskedjan är för uppenbar för att 
behöva skrivas ut (Hellspong/Söderberg 1975, s 170f).

En analys på denna nivå är dock tidskrävande och i mitt 
tycke för detaljerad för att ge svar på de frågeställningar som an-
getts för denna avhandling. För mig har det varit viktigare att få 
en överblick över de sex år som materialet spänner över. Jag gör 
därför i kapitel 6, där metoden används, en sorts storskalig argu-
mentationsanalys av samtliga debatt- och ledarartiklar samt in-
sändare i lokalpressen. Istället för att kartlägga alla argument i 
varje text har jag valt att fokusera på vad som är varje texts tes 
och vilka premisser, underförstådda eller explicita, som den ut-
trycker kring UmanGenomics och Medicinska biobanken.

Inom argumentationsanalys förekommer även två olika tra-
ditioner för att strukturera och sortera argument (Næss 1959, s 
84ff). Den ena metoden kallas pro et contra (för och mot) och 
den andra pro aut contra (för eller emot). Pro et contra, vilket 
är den variant som jag använder i denna avhandling, kan sägas 
vara en deskriptiv metod som i princip innebär att de argument 
som används för respektive mot textens tes ställs upp på var sin 
sida för att skapa överblick över vad som förts fram som posi-
tivt och negativt. De olika argumenten vägs aldrig mot varandra 
och ett och samma argument kan således bokföras både som pro 
och contra om båda sidorna har använt sig av det.

Vid den mer normativa pro aut contra-analysen får översik-
ten däremot inte innehålla någon inbördes motsägelse, det vill 
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säga inget argument får finnas på båda sidorna. Det får heller 
inte finnas någon inbördes konflikt mellan argumenten för en 
speciell sida. Pro-argumenten ska med andra ord inte innehålla 
utsagor som säger emot varandra. Næss motiverar denna vari-
ant på följande sätt:

Kontrahenterna är ofta till synes oeniga i »allt«, 
medan en närmare analys kanske visar att deras olika 
inställning till [tesen] kan föras tillbaka till kontro-
verser i samband med ett ganska litet antal argument. 
Resten beror kanske på motsägelselust, självhävdel-
sebehov, originalitetsjäkt, bristande kännedom om 
motståndaren, osv. (Næss 1959, s 89)

Indelningen i pro aut contra utifrån de grunder som Næss be-
skriver är i mitt tycke problematisk och metoden har inte hel-
ler fått stå utan kritik (jämför Sigrell 2001, s 51). Till exempel är 
resonemanget ovan skenbart objektivt, eftersom det är omöjligt 
för mig som forskare att veta avsändarens sanna syfte (se även 
McQuail 2000, s 328). Avsändarens motsägelselust kanske är 
det viktigaste. Vidare förefaller metoden ta för lite hänsyn till 
kontext. Jag anser att ett arguments betydelse i en medierad de-
batt är avhängigt hur väl det tas emot och inte hur stor innebo-
ende styrka eller logisk stringens det finns i det. Alltså, ett argu-
ment som till synes verkar vara trivialt eller missriktat, kanske i 
själva verket är ett viktigt, kraftfullt och genomtänkt argument i 
den kontext det presenteras.

På grund av kontextens betydelse har jag stundtals funnit 
min argumentationsanalys vara problematisk vad gäller att fast-
ställa texternas teser. Jag håller det för troligt att en del av de 
texter jag analyserat har haft syften som enbart varit uppenbara 
för, eller riktade till, ett fåtal insatta aktörer. Jag har dock i min 
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analys valt att helt bortse från eventuella dolda avsikter (jämför 
Rydstedt 1993, s 221) och istället fokusera på de argument, teser 
och premisser som är synliga i texten. Jag anser att fördelen med 
detta angreppssätt är att jag hamnar närmare hur läsarna utanför 
konfliktens sfär möjligen kunde uppleva och tolka konflikten.

2.2 Urval och avgränsningar

2.2.1 Val av materialkategorier
För att kunna genomföra innehålls- och argumentationsanalyser 
behövs ett material som ger tydliga och någorlunda säkra utslag 
och som är lätt att kategorisera. En fördel är också om materialet 
är tillgängligt och offentligt. Vidare har min önskan varit att ha ett 
jämförbart perspektivgivande material till mediematerialet. Tidi-
gare forskning har visat att det är vanligare att forskare förekom-
mer i tryckta medier än i etermedier (J:son Lönn 1995). Jag har 
därför som mediematerial enbart valt presstexter. Det passar även 
väl med att Umeå universitets arkiv till största delen innehåller text-
baserad dokumentation. Till pressmaterialet har jag således valt att 
uteslutande använda texter som perspektivgivande material.

Empirin för denna avhandling kan sålunda delas in i två 
huvudkategorier: presstexter och diariematerial. Presstexterna 
består av artiklar, insändare och debattexter från lokalpress, na-
tionella tidningar och tidskrifter samt pressmeddelanden och 
personaltidningar från Umeå universitet. Diariematerialet be-
står uteslutande av handlingar från Umeå universitets registra-
tur och interna arkiv.

Större delen av presstexterna samlades successivt in under pe-
rioden 2003–2008, medan diariematerialet samlades in under pe-
rioden 2006–2007. Detta material kompletterades därefter med 
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ytterligare texter och ärenden från referenser i det befintliga mate-
rialet allt eftersom analysarbetet pågick.

En rimlig kronologisk avgränsning för avhandlingsempirin 
hade kunnat vara att starta 1999 när UmanGenomics bildades 
och sluta 2006 när företaget gick i konkurs. Hela denna period 
har dock inte studerats. Ett par av de databaser som jag använde 
när jag började materialinsamlingen visade sig inte vara kom-
pletta för tiden före år 2000, och därför valde jag att flytta fram 
startpunkten. Det hade förvisso varit teoretiskt möjligt att ma-
nuellt samla in artiklar från åren före 2000 men eftersom jag då 
hade behövt gå igenom flera tusen tidningar var det inte genom-
förbart i praktiken.

Materialavgränsningen bestämdes till sist till perioden 2001–
2006, detta dels för att skapa ett hanterbart materialomfång och 
dels för att få någorlunda säkra sökningar i de databaser som 
användes. Jag bedömde också att ett år var en tillräckligt lång 
»startsträcka« inför händelserna i landstingstyrelsen i april 2002. 
Stoppdatum för empirin har varit oproblematiskt att välja. I 
och med att UmanGenomics gick i konkurs i oktober 2006 kan 
detta år ses som det »officiella« slutet på konflikten kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken – även om biobanken i 
allra högsta grad fortfarande existerar och det med jämna mel-
lanrum sker utspel i kölvattnet efter de tidigare händelserna.

2.2.2 Materialsökningar
De fyra databaser som i huvudsak har använts vid materialinsam-
lingen är Affärsdata (www.ad.se), Mediearkivet (www.retriever-
info.com), Presstext (www.presstext.se) och Umeå universitets 
egen diariedatabas (diarie.umu.se). Fyra sökord har använts i data-
baserna: »Medicinska biobanken«, »UmanGenomics«, »Göran 
Hallmans« och »biobanken Umeå«. Dessa fyra sökord har, med 
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diverse stavningsvariationer som till exempel mellanslag mellan 
Uman och Genomics, genererat ett sökresultat där endast ett fåtal 
träffar behövts sorteras bort. Jag har i materialet valt att ta bort alla 
texter där fenomenet biobanker behandlas i största allmänhet utan 
att UmanGenomics eller Medicinska biobanken nämns specifikt. 
Texter som inkluderats är sådana där Medicinska biobanken om-
skrivs med andra ord (som till exempel »biobanken vid Norrlands 
universitetssjukhus«) och där det utifrån kontexten är tydligt att 
det som åsyftas är Medicinska biobanken, till exempel genom hän-
visningar till relaterade forskare eller andra typer av aktörer.

Vad gäller tidningsartiklar skulle det kunna invändas att även 
texter, som behandlar biobanker mer som ett generellt samhäl-
leligt fenomen, har betydelse för hur Medicinska biobanken 
och UmanGenomics framställs i medierna. Det finns till ex-
empel ett antal artiklar om det isländska företaget decode som 
publicerades i anslutning till debatten kring det nya avtalet för 
UmanGenomics (se till exempel vk 020607) liksom insändare i 
nationell press där forskare, däribland från Medicinska bioban-
ken, protesterar mot den nya biobankslagen (dn 020327). Dessa 
exempel skulle kunna antas ha beröringspunkter med konflikten i 
Umeå. En faktor som omöjliggör denna typ av urval är min öns-
kan att kunna jämföra publikationsfrekvens mellan lokala och 
nationella tidningar. Förekomsten av texter i nationell press som 
nämner biobanker är oöverskådlig, och att försöka avgöra vilka 
av dessa artiklar som har någon sorts beröring med konflikten 
kring UmanGenomics och Medicinska biobanken skapar defi-
nitionsproblem. När börjar till exempel de journalistiska tex-
terna om biobanker i allmänhet åsyfta Medicinska biobanken i 
synnerhet? Jag har därför valt att bortse från artiklar som enbart 
indirekt kan kopplas till konflikten eller dess aktörer.
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Databassökningarna har inte skett utan svårigheter. Artikel-
databaserna saknar nämligen två viktiga faktorer. Förutom pro-
blemet med tidsomfång som tidigare nämndes har även täck-
ningen varit undermålig. Endast Affärsdata har inkluderat texter 
– och då endast ett fåtal – från lokaltidningen Västerbottens 
Folkblad. Texter från den tidningen har därför inhämtats ge-
nom en sökning på sökorden »Uman Genomics« i tidningens 
interna redaktionsdatabas, kompletterande manuella sökningar 
i mikrofilmsarkiv och i ett tidigt stadium även via sökfunktio-
nen på Västerbottens Folkblads hemsida (www.folkbladet.nu). 
Mikrofilmsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek har främst 
använts vid kompletteringssökningar som fokuserat på de två 
mest medieintensiva åren 2002 och 2003 samt kring de perioder 
som frekvent refereras i empirin.

Fördelning mellan medietexter som inhämtats via databa-
ser respektive genom manuell sökning har ej bokförts vid insam-
lingen, vilket innebär att jag inte kan ange hela omfattningen av 
de tre mediedatabasernas ofullständighet i siffror.2 Säkert är också 
att nästan alla insändare i avhandlingsempirin – med några un-
dantag från sökningen i Västerbottens Folkblads interna artikelda-
tabas – har inhämtats via mikrofilmssökningar eftersom insändare 
inte läggs in i mediearkiven. Jag hade tidigt en uppfattning om att 
insändartexterna fyllde en viktig roll i debatten kring konflikten 
och frånvaron av dessa texttyper i de digitala databaserna var det 
jag upplevde vara mest problematiskt under insamlingsfasen.

Umeå universitets diarium har inte heller varit problemfritt 
att bearbeta eftersom de flesta handlingar före 2005 är inscannade 
bildfiler i tiff-format snarare än textfiler (pdf-, eller word-doku-

2 Vid ett tillfälle har en jämförelse av databasernas bortfall gjorts. Av 13 artik-
lar i tidningen Dagens Forskning som var relaterade till konflikten var 5 re-
presenterade i databaserna.
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ment). Det innebär att innehållet i handlingarna före 2005 inte 
har varit sökbara med hjälp av dator, utan jag har endast kunnat 
söka på ärendets titel. Det är således möjligt att jag har missat 
ärenden som enbart »i förbifarten« omnämner UmanGenomics 
eller Medicinska biobanken. Originalsökningen kompletterades 
därför genom namnsökningar på mottagare och avsändare, lik-
som med hjälp av referenser i de handlingar som blev tillgäng-
liga vid originalsökningen.

2.2.3 Materialöversikt och avgränsningar
Det empiriska material som använts i denna avhandling består 
av totalt 654 texter som är fördelade på fem olika korpus: lokal-
press, nationell press, Umeå universitets diarium, intern press 
vid Umeå universitet och universitetets pressmeddelanden. Två 
andra materialtyper som skulle kunna vara intressanta att un-
dersöka, om det fanns en möjlighet att på ett konkret och en-
kelt sätt samla in underlag, är informationsmaterial och inter-
nationell press.

Det informationsmaterial från biobanken som vid en snabb 
sökning gick att få tag på var en broschyr från 2004, som bland 
annat informerar om den nya biobankslagen rörande informerat 
samtycke. Detta är dock den enda text av detta slag som tydligt 
går att datera. Jag har vidare funnit ett antal informationsblad 
och därtill är biobankens hemsida lättillgänglig. Dessa käl-
lor saknade dock tydliga datumangivelser och eftersom en av 
mina frågeställningar har varit hur konflikten förändras över tid 
i materialen har jag valt att bortse från denna typ av material. 
Internationell press erbjuder möjligen en rik flora av relevanta 
texter. Antalet källor, inklusive tusentals olika facktidsskrifter på 
ett flertal olika språk, utgör emellertid ett alltför omfattande 
material för att kunna undersökas på ett effektivt sätt.
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De exakta begränsningarna av det empiriska materialet har 
varierat beroende av innehållets karaktär. Lokalpressen represen-
teras av de två morgontidningarna Västerbottens-Kuriren (vk) 
och Västerbottens Folkblad (vf ). I rapporten Kommunstorlek och 
demokrati skriver Johansson att »avgörande för mängden kommu-
nala nyheter är om kommunen är utgivningsort« (Johansson 
2007, s 119). I och med att de båda lokaltidningarna ovan har 
sina huvudredaktioner i Umeå borde det innebära goda förut-
sättningar för bevakning av konflikten kring UmanGenomics 
och Medicinska biobanken.

De nationella tidningar som förekommer i materialet är Afton-
bladet, BioTech Sweden, Dagens Forskning (nedlagd 2003), Dag-
ens Industri, Dagens Medicin, Dagens Nyheter, Forskning & Fram-
steg, Göteborgsposten, iva-aktuellt, NyTeknik, Svenska Dagbladet 
och tt. Urvalet av nationell press har avgränsats till de tidskrifter 
och nyhetsbyråer som representeras i Mediearkivet (retriever-
info.com), Presstext (presstext.se) och Affärsdata (www.ad.se) 
samt via referenser i befintligt material. I och med att Dagens 
Forskning endast publicerades varannan vecka under två år, har 
denna tidskrift kunnat genomsökas manuellt. Webbplatser, an-
dra lokala tidningar och nationella etermedier har bortfallit, som 
till exempel Vision Online (nedlagd ca 2002), Norra Västerbotten 
(huvudredaktion i Skellefteå), Upsala Nya Tidning, Vetenskaps-
radion Sveriges Radio p1 (till exempel www.sr.se 030415), Sveriges 
Television och norska Aftenposten (010424).

Berelson (1952, s 20) framhåller att allt material i en innehålls-
analys bör ha samma vikt. Därför har en viss gallring skett inför 
kodningen av tidningstexterna. Alla förstasidespuffar, rättelser, 
faktarutor, bildtexter och textsatta illustrationer har ej medräk-
nats. Av samma anledning har vox pop-enkäter3 räknats som en 

3 En sådan enkät är en »kort intervju med folk i vimlet« (ne.se 090107). Det 
är oftast en fråga ställd till mellan tre och fem personer (med en medföl-
jande porträttbild).
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text. Även bilder och illustrationer i presstexterna har borträknats. 
Detta dels eftersom sådana ytterst sällan förekommer i diariekorp-
uset vilket minskar reliabiliteten vid översiktliga jämförelser och 
dels för att bilderna inte är särskilt varierande bland presstexterna. 
En stor del av bilderna består av små porträttbilder eller olika labo-
ratoriebilder som ofta återanvänds. Min bedömning har varit att 
en bildanalys troligen skulle leda till en diskussion om bildredak-
tionella eller formgivningsestetiska val, vilket inte alls skulle vara 
relevant för studiens syfte.

I resultatredovisningen för såväl lokal som nationell press 
har respektive korpus räknats som en enhet istället för två (i lo-
kaltidningarnas fall) eller tretton (för de nationella). Det kan 
hävdas – särskilt vad gäller det nationella presskorpuset – att 
det är problematiskt att slå samman så disparata tidskrifter som 
dagspress och fackpress, som är förhållandevis olika vad gäller 
läsekrets såväl som redaktionell inriktning, till en enda kategori. 
Jag har valt att bortse från dessa olikheter till förmån för tre, i 
mitt tycke, fördelar med detta tillvägagångssätt. För det första 
resulterar sammanslagningen i ett mer omfattande material för 
de två tidningskorpusen, vilket ökar möjligheten till ett tydli-
gare utslag samt minskar effekten av eventuella icke funna ar-
tiklar. För det andra kompletterar de enskilda tidningarna var-
andra vad gäller läsekrets.4 För det tredje anser jag att analysen 
skulle inriktas allt för mycket mot en jämförelse mellan de res-
pektive lokala och nationella tidningarna sinsemellan. Jag har 

4 Detta innebär bland annat att vid de sju tillfällen lokaltidningarna publice-
rar samma insändare eller debattartikel så räknas de separat, dels för att de 
oftast publiceras under olika datum och med små variationer i texten, dels 
för att de ger en bra indikation på att mediernas intresse av konflikten va-
rit hög under denna tidsperiod (så hög att båda tidningarna ansett texterna 
vara av intresse för allmänheten).
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med andra ord inriktat min studie på hur ofta och på vilket sätt 
en västerbottnisk morgontidningsläsare respektive läsare av na-
tionella tidskrifter får ta del av konflikten i förhållande till hur 
konflikten konstrueras inom Umeå universitets diarium, snarare 
än hur två västerbottniska respektive tretton nationella tidningar 
vinklar eller gör sitt nyhetsurval jämfört med varandra.

Utöver presstexter har jag som sagt även använt diarieförda 
handlingar vid Umeå universitet. Enligt Tryckfrihetsförord-
ningen (sfs 1949:105) har varje svensk medborgare rätt att ta del 
av allmänna handlingar.

För att en handling skall betraktas som allmän krävs 
att den uppfyller vissa kriterier, nämligen att hand-
lingen förvaras hos myndigheten och är inkommen 
till eller upprättad hos denna. (www.umu.se/student-
centrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/univer_
som_myndighet.htm (080604))

Umeå universitet faller under denna lagstiftning, vilket inne-
bär att det är skyldigt att registrera utgående och inkommande 
dokument. Dessa dokument förvaras och kategoriseras i univer-
sitetets diarium. Det bör noteras att det finns ett flertal andra of-
fentliga/potentiellt tillgängliga arkivmaterial att tillgå som för-
modligen skulle varit minst lika givande att använda sig av som 
universitetsdiariet. Eftersom jag valt att låta den »interna« kom-
munikationen vid Umeå universitet stå i fokus som jämförande 
material, har jag av avgränsningskäl valt bort Medicinska bio-
bankens respektive UmanGenomics arkiv. Av samma orsak har 
Västerbottens läns landstings diarium är också bortvalt. 

Som jag redan antytt i metodbeskrivningen (se avsnitt 2.1.1) 
är de två materialkategorierna inte helt jämförbara. Medan de tid-
ningar som studeras i föreliggande avhandling är professionella 
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produkter där varje text tillkommit under en redaktionell process, 
är diariet mer av en »smältdegel« för alla upptänkliga texttyper 
som inkommer eller utgår från myndigheten. Jag menar dock att 
även så pass skilda texttyper i diariet, som till exempel en inbjudan 
att nominera representanter i en expertgrupp och ett protokoll 
från universitetsstyrelsen, kan vidröra en tematik eller omnämna 
en händelse som korrelerar med presstexter. Det skulle även kunna 
hävdas att de handlingar som registrerades i diariet endast är »top-
pen på ett isberg« vad gäller de diskussioner som fördes kring kon-
flikten och att den del som finns i diariet således kan vara missvis-
ande. Det är troligen sant, men det problemet gäller, enligt mitt 
tycke, även för mediematerialen eftersom dessa till exempel inte 
återger redaktionella samtal eller intervjusituationer med källor. 
I den bemärkelsen, menar jag, är mediematerialet såväl som dia-
riematerialet lika goda utsnitt av eventuella journalistiska respek-
tive vetenskapsrelaterade praktiker. Även om diariet inte fångar 
upp personliga samtal, stödanteckningar eller arbetsdokument så 
är det alltså så nära det går att komma de åsiktsutbyten mellan 
universitetet och andra aktörer som gjordes vid tidpunkten kring 
konflikten vid sidan om det som utspelades i medierna.

Antalet diarienummer – hädanefter kallat ärenden – som 
berör Medicinska biobanken och UmanGenomics uppgår till 
45. Det mest omfattande ärendet (dnr 390-4320-03) i korpu-
set innehåller uppemot femtio olika enskilda texter – hädan-
efter kallat handlingar – och en del av dessa handlingar består 
i sin tur av uppemot 30 sidor. Ett snittärende innehåller en el-
ler två originalhandlingar och därjämte en stor andel bilagor. I 
denna avhandling tas dock ingen hänsyn till huruvida en text 
är en originalhandling eller bilaga, utan vikt har istället lagts 
på huruvida handlingen är unik eller inte. Detta innebär att 
ungefär ett tjugotal återkommande handlingar (dubbletter) har 
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borträknats. Likaså borträknas handlingar som enbart består av 
anmärkningar eller uppmaningar till diariet, till exempel att re-
gistrera en bifogad handling. Totalt innehåller de 45 ärendena 
328 unika handlingar (se tabell B2.2.3 i appendix för en jämfö-
relse mellan ärenden och handlingar).

De ärenden som spänner över en lång tid täcker ofta flera års 
korrespondens och handlingar. Detta är särskilt tydligt i ärendet 
kring Hallmans bisysslor (dnr 390-4320-03), där den första hand-
lingen diariefördes den 22 december 2003. Medan majoriteten av 
ärendets handlingar därefter administrerades under 2004 avslu-
tades inte ärendet förrän under sommaren 2005. I teorin skulle 
även ärenden före år 2001 kunna innehålla handlingar som ad-
ministrerats under flera påföljande år, det vill säga inom avhand-
lingens avgränsningar. Efter att ha följt upp alla ärenden från 1999 
och framåt, visade det sig dock att så inte skett.5

För att kunna hantera de 328 handlingarna på ett överskådligt 
sätt, har liten hänsyn tagits till ärendenas diarenummer och fo-
kus har istället lagts på varje enskild handling. Sålunda har varje 
handling daterats och kodats enskilt. Ett fåtal handlingar i vissa 
bilagor har dock saknat datummärkning. I dessa fall har bilagan 
daterats efter samma datum som originalhandlingen. Detsamma 
gäller bilagor med material som inte är dokument som produ-
cerats inom universitetet, till exempel vetenskapliga artiklar, tid-
ningsfaksimiler eller informationsutdrag och reklam. Även om 
dessa typer av handlingar har en egen datering, ibland utanför av-
handlingens tidsavgränsningar, blir de inte del av diskussionen 
vid universitetet förrän den tidpunkt de bifogas en handling.

5 Det finns senare ärenden (till exempel dnr 401-2692-08) som innehåller 
handlingar daterade inom avhandlingens tidsramar. Dessa handlingar är 
dock, vid tidpunkten för konflikten, mig veterligen inte en del av diariet 
och räknas därmed inte heller som en del av den konflikt som pågick kring 
UmanGenomics och Medicinska biobanken mellan 2001 och 2006. 
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I korpuset intern press ingår Umeå universitets personal- och 
informationsskrifter Aktum och MedVetet/Medodonten. Antalet 
träffar är få vilket har inneburit att materialet endast kommer att 
användas vid ett begränsat antal tillfällen under analysen. Den 
begränsande användningen i analysen gäller även de 13 press-
meddelanden från Umeå universitet som nämner Medicinska 
biobanken och/eller UmanGenomics.

Till sist: det bör påtalas att alla handlingar och texter i mitt 
material inte nödvändigtvis handlar om konflikten kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken per se. Alla texter och 
handlingar skall däremot ses som en viktig del av kontexten till 
konflikten. Att försöka särskilja exakt vilka texter och handlingar 
som representerar konflikten skulle förmodligen skapa svåra de-
finitionsproblem. Jag har antagit att sådana »metodologiska öv-
ningar« snarare skulle ta bort fokus från de mer övergripande 
diskussionerna kring hur konflikten skildras i medierna.

2.3 Etiska ställningstaganden

Det material som ligger till grund för denna avhandling berör 
aktörer och institutioner som i hög grad fortfarande är aktiva 
när denna avhandling skrivs. Så sent som den 12 december 2008 
rapporterade till exempel Västerbottens-Kurien om hur perso-
nal vid den Medicinska biobanken polisanmält landstinget för 
att ha tagit över biobanksverksamheten under »bedrägliga och 
oredliga former« (vk 081212).

Med anledning av avhandlingsmaterialets aktualitet har jag, 
så långt det är möjligt, försökt att anonymisera de aktörer som 
förekommer. Denna metod har, till viss mån, varit omöjlig att 
följa vad gäller de mest tongivande aktörerna. Här har jag dock 
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ansett att dessa personers framträdanden i medie- och universi-
tetsmaterialet har skett i egenskap av deras professionella yrkes-
roll vid offentliga myndigheter och inte som privatpersoner.

Konflikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken 
pågick under en lång tidsperiod och innehöll många olika typer 
av motsättningar mellan ett flertal olika typer av aktörer. Det 
känns i ljuset av detta inte orimligt att anta att konflikten var en 
viktig fråga för flera av de inblandade. Jag föreställer mig att den 
har diskuterats och ventilerats i många olika sammanhang – inte 
minst av personalen vid de arbetsplatser som direkt berördes av 
händelserna. Jag förutsätter också, utifrån det material jag haft 
tillgång till, att konflikten utan tvekan varit både engagerande 
och slitsam för de inblandade. Det har därför varit viktigt för mig 
som utomstående forskare att försöka undvika att ta ställning el-
ler välja sida i konflikten, utan snarare försöka hålla mig till en 
så neutral, saklig och symmetrisk framställning som möjligt. Det 
innebär till exempel att allt mitt källmaterial är hämtat från olika 
former av offentligt tillgängliga dokument – tidningsartiklar, uni-
versitetshandlingar eller vetenskapliga verk. Ingen personlig redo-
görelse från någon av de inblandande aktörerna har inhämtats.

Eftersom aktörerna inte haft möjlighet att bemöta eventu-
ella påståenden kring deras roll i konflikten har jag eftersträvat 
noggranhet med att endast redogöra för slutsatser kring konflik-
tens orsak och ursprung som redan är uttryckta i det offentliga 
materialet som jag har studerat. Eftersom mitt material till stor 
del består av texter som producerats av aktörer som på ett eller 
annat sätt investerat mycket i konflikten, måste jag dessutom 
anta att mitt källmaterial till stor del kan vara partiskt.

Nackdelen med att enbart använda mediematerial är givet-
vis att det finns en mängd detaljer och viktiga händelser som sä-
kerligen gått förlorade. Men denna avhandling gör inte anspråk 
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på att avgöra en komplicerad dispyt, sätta sig till doms över nå-
gon aktör eller försöka avslöja eventuella intriger »bakom kulis-
serna«. Avhandlingen använder snarare konflikten som fall för en 
studie för att visa hur en vetenskaplig konflikt yttrar sig »på sce-
nen«. Den text som föreligger är en undersökning av hur en ve-
tenskapsrelaterad konflikt ter sig som medieretoriskt fenomen – 
och ingenting annat.
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3 teoretiska 
perspektiv

Min undersökning av den medierade konflikten kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken har inspirerats och väg-
letts av flera olika teoretiska utgångspunkter och perspektiv. 
Dessa är hämtade från forskning om förhållandet mellan ve-
tenskap och medier, från retorikforskning men också från kva-
litativa vetenskaps- och teknikstudier (STS) i en bredare bemär-
kelse. I detta kapitel redogör jag för dessa utgångspunkter och 
perspektiv. Det första avsnittet, 3.1, tar upp studier om veten-
skapsrelaterade konflikter och normer. Avsnitt 3.2 redogör för 
några studier av forskares syn på vetenskapsjournalistik samt 
hur journalistiska praktiker och nyhetsvärderingsprinciper på-
verkar vetenskapsrapporteringen. I avsnitt 3.3 introduceras en 
serie analytiska begrepp som jag använder för att belysa hur 
gränser mellan olika aktörer konstrueras i materialet.
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3.1 Vetenskapsrelaterade  
konflikter och normer

I detta avsnitt kommer jag först att introducera det forsknings-
fält som inriktar sig mot vetenskapliga kontroverser, och placera 
in min egen studie i det.1 Därefter presenterar jag några förkla-
ringsmodeller om varför vetenskapliga konflikter uppstår. Till 
sist redogör jag för hur jag förhållit mig till och definierat den 
konflikt som står i fokus för föreliggande studie.

Det finns en omfattande forskning om vetenskapliga kon-
flikter. Sociologerna Brian Martin och Evelleen Richards (1995) 
har i en översiktsartikel indelat studiet av dylika kontroverser i 
fyra typer, som baseras på skilda teoretiska perspektiv. Det ena 
perspektivet är »positivistiska« studier, där man inriktar sig på 
att förklara konflikten utifrån antagandet att det finns en fak-
tisk och korrekt lösning och att alla avvikelser därfrån har psy-
kologiska eller sociala orsaker. Det andra perspektivet är den 
»gruppolitiska« analysen, där forskaren exempelvis studerar de 
politiska, ekonomiska, sociala resurser som olika grupper har till 
förfogande och hur dessa kommer till uttryck i konflikten. Det 
tredje perspektivet är det »konstruktivistiska«. Där utgår forska-

1 Inom vissa vetenskapliga traditioner görs åtskillnad mellan begreppen kontro-
verser, konflikter och dispyter (se till exempel Nordlund 2001, s 26; McMullin 
1987, s 51ff). I denna avhandling har jag behandlat dem synonymt med var-
andra. Vidare, i och med att avhandlingen inriktar sig på ett mediematerial 
är det främst medierade konflikter som jag avser när begreppet konflikt an-
vänds. Kommunikationsforskarna Kepplinger med flera (1991) definierar en 
medierad konflikt som en kontrovers mellan åtminstone två opponenter 
som utbyter information om ett omdebatterat ämne via massmedier inför en 
publik. McMullin menar, att för att en vetenskaplig konflikt skall definieras 
som sådan krävs att båda sidorna tar konflikten seriöst (1987, s 53).
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ren från att konflikten och dess eventuella utfall sker inom en 
social kontext och att alla aktörers åsikter och värderingar är re-
levanta att ta hänsyn till i analysen. Det fjärde perspektivet är 
»socialstrukturell« analys där faktorer som klass, genus och na-
tionalitet och deras påverkan på konflikten studeras.

En viktig skillnad mellan de fyra teoretiska perspektiven är 
synen på konflikters avslut (closure). Det positivistiska perspekti-
vet utgår oftast från att en konflikt avslutas på grund av »över-
lägsna« fakta och det gruppolitiska från att någon gruppering har 
överlägsna politiska/ekonomiska/sociala resurser. Det konstruk-
tivistiska perspektivet utgår från att den som går »segrande« från 
konflikten oftast besitter »Superior persuasiveness or network-
ing ability in the micropolitics of the scientific community« 
(Martin/Richards 1995, s 519), medan det socialstrukturella per-
spektivet utgår från att den dominanta hegemoniska strukturen 
besitter en maktposition som påverkar utgången.

Jag har i denna studie primärt utgått från ett konstruktivis-
tiskt perspektiv. Jag tillämpar dock också det gruppolitiska per-
spektivet i den mån att jag undersöker konflikten utifrån aktörs-
variabler. I och med att jag inte jämför grupperingarnas resurser 
kommer dock det gruppolitiska perspektivet endast att tilläm-
pas utifrån (den konstruktivistiska) utgångspunkten att grupp-
ernas agendor på olika sätt formar konflikten i medierna. Vad 
gäller konfliktens avslut, har jag utgått från att den inföll i och 
med UmanGenomics konkurs. Denna händelse behöver dock 
på intet sätt innebära att de olika inblandade aktörerna har över-
gett sina meningsskiljaktigheter – det vill säga att någon har 
»vunnit« dispyten. Min avsikt med studien är dock, som jag 
nämnt i tidigare kapitel (se avsnitt 1.2), inte att spekulera om or-
sakerna till UmanGenomics konkurs utan att visa hur de olika 
aktörerna förhöll sig till den i medierna.



– 58 –

guldgruvan soM försvann?

Vad gäller vetenskapliga kontroverser mer specifikt, är dessa 
inget nytt fenomen. En av de mest kända dispyterna i vetenskaps-
historien är konflikten mellan Newton och Leibniz om vem 
som hade rätt att få äran för upptäckten av differentialkalkylen. 
Newton drog sig inte för att publicera en anonym redogörelse 
för dispyten där han själv frammålades som en ärbar och genial 
Englandspatriot, medan Leibniz framställdes som en omoralisk, 
intellektuell tjuv och internationell intrigör (Gross 1990, s 170). 
Newtons argumentation innehöll en typ av retorik som är van-
lig även vid nutida kontroverser. Motståndare i sådana konflik-
ter beskylls inte sällan för ovetenskaplighet, dålig moral, illegi-
tima intressen och för att vara orsak till negativa ekonomiska 
konsekvenser (Brante/Norman 1995, s 99ff).

Vetenskapliga kontroverser kan uppstå av flera olika orsa-
ker. Vetenskapssociologen Thomas Brante menar att en av or-
sakerna till att denna typ av konflikt uppstår är att de olika si-
dorna i en debatt inte har samma utgångspunkter, vilket gör att 
de talar förbi varandra.

En orsak till motsättningar i sakfrågor och faktaupp-
gifter är helt enkelt bristande kommunikation. I de 
oftast vackra och inbördes logiskt konsistenta argu-
mentationer som tycks leda till ovedersägliga men dia-
metralt motsatta slutsatser finner man ofta att kontra-
henterna egentligen talar om olika saker, man talar 
förbi varandra. Man utgår från olika premisser, och 
motsättningen skulle kunna lösas av en utomstående, 
eller genom ett sakligt samtal. (Brante 1984 s 141)

Även om jag inte delar Brantes åsikt att en konflikt behöver tyda 
på »brister« i kontrahenternas kommunikationsförmåga eller att 
sakliga samtal löser alla kontroverser, så håller jag det för troligt 
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att aktörerna mycket väl kan ha olika infallsvinklar till samma 
händelse och därför inte diskuterar utifrån samma utgångspunk-
ter. Denna diskrepans gäller till exempel forskares syn på livs-
vetenskapernas kommersialisering (Owen-Smith/Powell 2002) 
och förmodligen i ännu högre grad när många olika typer av ak-
törer är inblandade i en konflikt. Jag föreställer mig till exempel 
att de olika aktörernas utgångspunkter, i den konflikt jag stude-
rar, sällan baseras på forskningsmetodologiska preferenser, utan 
snarare har sitt urspung i sociala, politiska eller ekonomiska fak-
torer. Det är med andra ord inte självklart att de olika aktörerna 
primärt strävar efter att förstå varandra. Det kan finnas andra 
motiv att ge sig in i en konflikt.

En annan grund till vetenskapliga konflikter är de normer 
som är associerade till akademikerns yrkesroll. Den västerländ-
ska vetenskapen har dels en lång tradition och en »intern« kul-
tur som kan skilja sig från förutsättningarna för utomstående be-
slutsfattare och andra intressenter i samhället. Dels finns många 
inomvetenskapliga normer som kan förstärka eller försämra 
forskares trovärdighet gentemot konkurrenter såväl som kolle-
gor, beroende på vilka normer som för tillfället anses vara efter-
strävansvärda. Sådana normer började kategoriseras av veten-
skapssociologen Robert Merton redan under 1940-talet (Prelli 
1989, s 48), och ytterligare normer har identifierats senare (Storer 
1966, s 80ff). Den första normen är universalism som betyder att 
de vetenskapliga teorierna skall fungera i alla sammanhang och 
inte vara isolerade till snäva förutsättningar. Den andra är kom-
munism som innebär att forskningen och dess resultat skall till-
höra alla. Den tredje normen är oegennytta, som syftar på att 
forskare inte skall eftersträva ekonomisk vinning eller popula-
ritet bland allmänheten. Den fjärde normen, organiserad skep-
ticism, står för att forskare alltid skall förhålla sig skeptiska till 



– 60 –

guldgruvan soM försvann?

framlagda teorier tills alla fakta ligger på bordet. Den femte och 
sista normen är emotionell neutralitet – forskaren får inte vara så 
engagerad i sina eller andras vetenskapliga metoder så att de för-
blindar honom eller henne.

Det finns dock gott om paradoxer och motsägelser inbyggda 
i akademiska organisationer (se till exempel Sörlin 1996; Ehn 
2001; Owen-Smith/Powell 2002). De normer Merton och Storer 
identifierade är inga undantag. Ekonomiforskaren Ian Mitroff 
(1974) har påvisat att motsatt beteende till ovan nämnda nor-
mer ibland kan vara att föredra för forskare; partikularism is-
tället för universalism, privat ägande snarare än kommunism, 
egennytta istället för oegennytta, dogmatism istället för skepti-
cism och emotionell affektivitet istället för neutralitet. En fors-
kare som till exempel inte är djupt engagerad i sina projekt kan-
ske inte lyckas utveckla sina teorier. Lika viktigt är det att ibland 
vara hemlighetsfull med sina upptäckter, så att ingen annan 
forskare orättmätigen kan ta åt sig äran.

Det är idag inte enkelt för forskare att förhålla sig till de 
så kallade mertonska normerna. Förhållandet kan beskrivas 
som en balansgång mellan olika ideal. Privat ägande kan upp-
muntras, men var går gränsen mellan att vara forskare och säl-
jare; mellan emotionell affektivitet och spektakulära känsloytt-
ringar; mellan egennytta och för mycket maktbegär; mellan att 
inte vända kappan efter vinden och att inte vara dogmatisk i sitt 
sätt att argumentera? Merton har senare kallat denna balans-
gång mellan normernas två olika poler för »sociologisk ambi-
valens« (Brante 1984 s 108). Min utgångspunkt är att ett sådant 
vågspel mellan olika norm-par har haft betydelse för konflikten 
kring UmanGenomics och Medicinska biobanken. Detta i och 
med att många olika typer av aktörer har varit inblandade och 
att de forskare som varit delaktiga har tvingats förhålla sig till 
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olika typer av normer beroende på vilka aktörer de vänt sig till 
och vilket medium de har använt.

Konflikter som handlar om vetenskap och forskning behö-
ver inte nödvändigtvis vara något som enbart involverar fors-
kare och forskningens praktiker per se. I lika hög grad ingår den 
akademiska kultur som forskningen är en del av och som även 
inbegriper till exempel ansökningar, styrelsemöten och hand-
lingar som inkommer eller lämnar universitetet. Nutida kon-
flikter kan även involvera intressenter utanför akademin. Strider 
kring den idéella upphovsrätten till vetenskapliga resultat, likt 
den mellan Newton och Leibniz, liksom andra vetenskapsrelate-
rade frågor involverar nuförtiden så vitt skilda aktörer som fors-
kare, företag, akademiska institutioner, lobbygrupper, politiker 
och ibland till och med hela länder (Etzkowitz/Webster 1995, s 
489).2 Nelkin (1995a, s 447ff) identifierar, bland många olika ty-
per av offenliga dispyter, bland annat spänningar mellan indi-
viduella förväntningar och sociala eller samhälleliga mål. Vid 
denna typ av dispyter ligger fokus, i det som de olika aktörerna 
är oense om, ofta på balansen mellan statlig inblandning och 
den enskilde individens rättigheter. Sådana kontroverser som 
inte främst rör tolkningar av vetenskapliga metoder, teorier eller 
resultat utan inbegriper andra typer av problem, kan benämnas 
»vetenskapsrelaterade kontroverser«

Jag kategoriserar inte konflikten kring UmanGenomics och 
Medicinska biobanken som en renodlad vetenskaplig konflikt. 
Ett flertal olika aktörer har varit inblandande och de möjliga 
teoretiska perspektiv jag skulle kunnat använda i denna stu-
die hade även kunnat lånats från så vitt skilda forskningstradi-
tioner som statsvetenskapliga, företagsekonomiska eller organi-
sationskommunikationsvetenskapliga. Jag anser däremot att det 

2 Hur stor juridisk vikt upphovsrätten har, varierar dock mellan olika länder.
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fall jag studerar kan ses som en vetenskapsrelaterad konflikt. En 
faktor som påverkat mitt val av denna definition är att Medicin-
ska biobanken, som jag uppfattar det, från början var avsett som 
ett forskningsprojekt. En annan faktor är att UmanGenomics 
var ett vetenskapsbaserat företag. Denna studie kan således ur 
ett teoretiskt perspektiv ses som en konstruktivistiskt inriktad 
undersökning av en medierad vetenskapsrelaterad konflikt.

3.2 Vetenskap och medier

3.2.1 Relationer mellan forskare och journalister
Den vetenskapliga identiteten formeras kontinuerligt i förhål-
lande till det övriga samhället. Till exempel har forskare och po-
litiker ett ömsesidigt beroende av varandra. Politiker stödjer en 
del av sina beslut på expertutlåtanden och forskare är i sin tur 
beroende av infrastruktur och ekonomiskt stöd som bekostas 
med offentliga medel. Ändå tenderar forskare att vilja särskilja 
sig från politiska och ekonomiska beslutsfattare. Brante pekar på 
att det vetenskapliga idealet har skilt sig från hur politiker och 
politik uppfattas. Vetenskap skall vara deskriptiv, analytisk och 
värderingsfri medan politik anses vara styrd av normer och sam-
hälleliga värderingar (Brante 1984, s 98).

En annan typ av beroendeförhållande finns mellan vetenskap-
liga utövare och medier (Ekström 2004, s 326; Champagne/Mar-
chetti 2005, s 116ff). För att på ett fördelaktigt sätt kunna expo-
nera sina upptäckter eller intressera finansiärer, krävs att forskare 
och lärosäten har ett gott förhållande till journalister. Men me-
dierna är också beroende av forskningen för att få tillgång till in-
tressant nyhetsstoff. Trots detta beroende av varandra uttrycks 
ibland en utbredd misstro mellan forskare och journalister (jäm-
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för Nelkin 1996, s 1600), en misstro som till exempel mycket väl 
skulle kunna påverka hur en del aktörer uttrycker sig i konflik-
ten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken och vilken 
plattform de väljer för att synliggöra sina åsikter.

En aspekt av misstron är att forskare kan känna sig hotade 
av den makt som journalister har över hur vetenskapliga projekt 
presenteras i medierna. I och med att allmänhetens förståelse av 
forskningsvärlden till stor del erhålls genom medierna så uppstår 
risken att negativa skriverier påverkar människans tilltro till ve-
tenskap.3 Även viktiga finansiärer kan då påverkas (Reed 2001, s 
286). En annan aspekt av misstron mellan forskare och journalis-
ter är att journalister ofta kritiseras för att skriva artiklar som är 
sensationslystna, onyanserade och som innehåller rena faktafel. 
När forskare intervjuas om sitt förhållande till journalister är det 
dock inte eventuella citatfel och misstolkningar som brukar störa 
dem mest. Det som upplevs som mest frustrerande är istället att 

3 En etablerad teori inom medieforskningen är att massmedierna inte nödvän-
digtvis styr vad människor skall tycka och tänka, men däremot vad de skall 
tycka och tänka om (Cohen 1963, s 13; McCombs 2006). Detta gäller även 
allmänhetens reaktioner på vetenskapliga konflikter. Det räcker inte med att 
medierna bara gör enstaka reportage kring händelser från en kontroversiell 
vetenskaplig studie för att läsarna skall kunna bilda sig en uppfattning. Allan 
Mazurs studier indikerar till exempel att »the quantity of media coverage of 
scientific controversy may have more influence on public opinion than its 
quality« (Goodell 1987, s 588). Det är inte heller mediets storlek som behö-
ver vara avgörande för vilket genomslag nyheter får. I avhandlingen Nyheter 
mitt ibland oss (1998) beskriver Johansson till exempel hur nationella me-
dier har liten påverkan på vad invånare i en kommun skall anse vara viktiga 
lokala frågor. Sambandet mellan de lokala mediernas agenda och kommu-
nalmedborgarnas hjärtefrågor är desto större. Johansson understryker också 
vikten av att kvantitativt studera mediernas agendasättande funktion över 
tid och inte enbart söka analysera enskilda händelser vid kritiska tidpunkter. 
Detta eftersom han har funnit, att när pressen skriver mer om ett visst ämne 
så ökade även medborgarnas intresse för frågan (Johanssson 1998, s 166f ).
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journalisterna, i sin iver att skriva en bra och lättförstådd story, 
tenderar att lämna ute de små men viktiga detaljer som sätter in 
forskningsresultaten i rätt perspektiv (Nelkin 1995b, s 146).

Nelkin menar att forskare, ofta på ett defensivt sätt, tenderar 
att tolka kritiska journalistiska artiklar som ett utslag av total 
anti-vetenskaplighet eller till och med som motvilja till det stat-
liga etablissemanget (Nelkin 1995b, s 145). Det som med andra 
ord kanske bara är en prövande journalistisk hållning eller en 
sund skepticism mot användbarheten hos en vetenskaplig upp-
täckt, tolkas ibland som en motvilja till vetenskapen som så-
dan och något som upplevs som en personlig attack mot de in-
blandade forskarna. En bidragande orsak till denna reaktion kan 
vara att det ofta finns en rädsla bland forskare att kritiska jour-
nalistiska artiklar skall uppmuntra till motstånd mot vetenskap-
ens roll som en viktig samhällsinstitution (Nelkin 1995b, s 7f ). 

3.2.2 Vetenskaps- kontra nyhetsvärderingsprinciper
Inom den akademiska kulturen anses forskning bli pålitlig och där-
med nyhetsmässigt intressant om många ämneskunniga forskare 
upprepar och godkänner resultaten (Nelkin 1996, s 1600). Urvalet 
av nyheter i medier styrs däremot i högre grad av mediernas egna 
nyhetsvärderingsprinciper. Dessa principer är oftast oskrivna och 
traderas inom nyhetsredaktionerna utifrån deras erfarenhet av vad 
som tilltalar läsarna eller tittarna. Medieforskare (se till exempel 
Hvitfeldt 1985) har urskiljt vissa mönster kring vad redaktionerna 
anser vara kommersiellt gångbart. Redaktionernas urvalsprinci-
per återfaller ofta på konflikter, relevans (för läsaren), geografisk 
eller kulturell närhet, aktualitet (inte äldre nyhet än ett dygn), 
kontinuitet, sensationella eller överraskande händelser (brott och 
olyckor), elitpersoner som aktörer eller källor, en händelse som 
är enkel att förstå eller övergripa, nyhetens komposition i förhål-
lande till andra nyheter samt negativa inslag (Allan 1999, s 62f).
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Skillnaderna mellan de vetenskapliga respektive nyhetsredak-
tionella måtten på vad som betraktas som intressant och relevant 
forskning att belysa i medierna kan få betydelse i samband med 
mediala konflikter. Kepplinger med flera menar att »in a medi-
ated conflict the success of an opponent may depend more on 
whether his/her behaviour suits the media than whether it is ob-
jectively proper« (Kepplinger et al. 1991, s 267). Detta kan knytas 
till mitt resonemang i avsnitt 2.1.2 om att argument som studeras 
enskilt och isolerat i en argumentationsanalys kan förefalla svaga 
eller underliga, men inplacerade i en mediekontext kan de bli 
både kraftfulla och relevanta. Kepplinger med flera (1991, s 268) 
menar vidare att eftersom mediernas nyhetsvärderingsprinciper 
har stor inverkan på nyhetsurvalet måste aktörerna i en konflikt 
ibland välja huruvida de skall framföra sina argument på ett sätt 
som passar nyhetsvärderingsprinciperna, eller på ett sätt som gör 
deras åsikt i konflikten mest rättvisa. Detta kan ibland leda till 
att en konflikt synes vara löst i medierna, medan den utanför 
mediernas strålkastarljus i själva verket förblivit olöst.

Nelkin menar att när nyhetsredaktioner främst söker efter 
speciella och uppseendeväckande händelser från de forsknings-
projekt som anses intressanta, så tenderar bildspråk ersätta inne-
håll (Nelkin 1995b, s 5f ). Journalisten kan med »breda pensel-
drag« måla fram de känslomässiga aspekterna av forskningen 
snarare än de vetenskapliga förutsättningarna. Detta leder till 
att journalistiska texter långt ifrån alltid beskriver den komplexa 
situation som råder kring ett projekt, eller ens berättar vad pro-
jektet egentligen hade för ursprungligt syfte. Nyhetsläsaren kan 
således uppleva att han eller hon har fått ta del av en komplice-
rad och intressant forskningsrelaterad situation, samtidigt som 
de inblandade forskarna snarare upplever att nyhetsbevakningen 
har riktat fokus bort från studiens (eller konfliktens) centrala as-
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pekter. På samma sätt kan en nyhetsartikel i regel enbart belysa 
resultaten av forskningen, medan forskningsprocessens alla in-
slag av tvivel, bakslag och felgissningar sällan blir föremål för 
granskning eller rapportering. Effekten kan i dessa fall bli att 
forskningen ger sken av att kunna lösa alla problem (Andersen/
Erlandsen 1992, s 8; Gregory/Miller 2000, s 8).

De journalistiska arbetspraktikerna kan även skilja sig radi-
kalt från de vetenskapliga praktikerna vad gäller tidsperspektiv. 
En dagstidning har till exempel, på grund av pressläggning varje 
morgon, ett dygn som återkommande tidsenhet.4 Detta nyhets-
dygn kan kontrasteras mot den vetenskapliga tidscykeln som of-
tast varar under betydligt längre tid (Reed 2001, s 285). Medan 
en journalist har en ny deadline varje dag, kan till exempel en 
projektansökan, ett avtalsunderlag eller en vetenskaplig artikel 
ha några månaders eller års förberedelsetid. Kombineras detta 
med många nyhetsmediers primära uppgift, att tillgodose läsa-
rens ständiga törst efter det senaste (Reed 2001, s 284), och utan 
större krav (eller möjlighet) att redogöra för en historisk kon-
text, kan denna »minneslöshet« leda till att nyhetsmedierna ena 
dagen rapporterar att ett visst forskningsområde är på väg in i en 
återvändsgränd, medan samma forskningsområde nästa dag an-
ses vara lösningen på en obotlig sjukdom (jämför Nelkin 1996, s 
1602; Petersson/Carlberg 1990, s 97).

Malin Ideland (2002) vidrör, i sin avhandling Dagens Gen-
nyheter, ytterligare en tidsrelaterad skillnad mellan press och ve-
tenskap. I och med den korta pressläggningstiden kan journalis-
ter å ena sidan kritisera forskare för att vara för långsamma. 
Forskare å andra sidan kritiserar journalister för att ha för brått-
om. Det paradoxala är dock att den vetenskapliga utvecklingen 

4 Eller ännu mer frekvent om tidningen är nätbaserad. 



kapitel iii | teoretiska perspektiv

– 67 –

ibland kritiseras i medierna för att »gå för fort«. Ideland me-
nar att en av förklaringarna till att vetenskapen stundtals tycks 
»skena iväg« är att journalister tenderar att gå händelserna i för-
väg (Ideland 2002, s 49). Med andra ord, genom att journalis-
tiska texter ständigt tillspetsar, vinklar, polariserar och trappar 
upp händelser så skapas en illusion av att de vetenskapliga rönen 
är stora revolutioner. När rön således publiceras som en serie re-
volutioner förefaller vetenskapen röra sig framåt med snabbare 
och större steg än vad som i själva verket är fallet. På samma 
sätt kan en konfliktsituation som beskrivs i medierna förefalla 
snabbt uppblossad, när den i själva verket kan ha pågått under 
en längre period utanför mediernas sökarljus.

Det är inte ovanligt att forskningsprojekt pågår under långa 
perioder, ofta flera år och ibland som i fallet med Medicinska 
biobanken, till och med flera årtionden. Det är till och med van-
ligt att projekt inte har en tydlig början eller ett slut utan snarare 
bara byter namn, ändrar riktning, slås ihop med andra projekt el-
ler får en ny bidragsgivare. När ett projekt med lång livslängd får 
massmedial uppmärksamhet endast ett fåtal gånger under hela 
sin verksamma tid kan helhetsbilden framstå annorlunda för den 
som följer projektet via nyhetsmedierna än för den insatte del-
tagaren. »Summan« av tidningsartiklarna som blivit publicerade 
kring ett visst projekt kan därmed leda till att projektet kommer 
att framstå som en serie dramatiska händelser (Nelkin 1995b, s 6), 
snarare än ett långt strävsamt projekt som i själva verket har på-
gått under en lång tidsperiod utan större hinder eller dramatik. 
Händelser som av läsaren upplevs som plötsliga, drastiska eller 
överraskande kan med andra ord inom forskningsprojektet vara 
väntade eller till och med planerade sedan länge.
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3.3 Diskursiva gränsdragningar

I detta avsnitt introducerar jag en handfull begrepp som kan an-
vändas för att belysa hur språk bidrar till att skapa och upprätt-
hålla olika typer av sociala maktrelationer: diskurser, arenor, gräns-
dragningsarbete, nodalpunkter, ekvivalenskedjor och antiteser. Jag 
kommer i vissa av de följande analyskapitlen att använda dessa 
begrepp för att analysera och diskutera vilka gränser, gemen-
samma begrepp och avståndstaganden aktörerna skapar och an-
vänder i konflikten kring UmanGenomics och Medicinska bio-
banken. Definitionerna av begreppen har jag hämtat främst från 
Norman Faircloughs (1992) och Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffes (1985) diskursteorier, retorikforskaren Jeanne Fahne-
stocks (1999) beskrivningar av retorik samt sociologen Thomas 
F. Gieryns (1999) redogörelser för kulturell kartografi. Jag har 
valt dessa begrepp bland annat för att de teoretiska traditioner 
de kommer ifrån sätter in begreppen i både ett mikro- och ett 
makroperspektiv. Med andra ord kan begreppen användas för 
att analysera språk både ur ett textnära perspektiv och ur ett kul-
turellt och socialt perspektiv.

3.3.1 Diskurser, arenor och gränsdragningsarbete
Statsvetaren Bernard C. Cohen (1963) menar att de ord som jour-
nalister, redaktörer eller andra typer av textförfattare väljer i sina 
beskrivningar av olika händelser är viktiga för hur mottagarna 
av texterna kommer att förstå sin omgivning. Detta konstruk-
tivistiska perspektiv är en viktig utgångspunkt för den betydelse 
jag anser att presstexterna i mitt avhandlingsmaterial kan ha haft 
för de olika läsarnas förståelse av konflikten kring UmanGeno-
mics och Medicinska biobanken. Även om både vetenskapliga 
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och journalistiska texter avser att beskriva verkligheten så nära 
som möjligt, så sker alltid ett språkligt urval vid dessa beskriv-
ningar (jämför Laclau/Mouffe 1985, s 108).

Gieryn menar att på många typer av mediala arenor, där oen-
ighet finns kring lösningen eller förklaringen till någonting, på-
går omfattande trovärdighetskamper mellan de experter som re-
presenterar de olika perspektiven i kontroversen (Gieryn 1999, 
s 2). Inom retoriken motsvaras bruket av trovärdighetsanspråk 
i en text av begreppet ethos.5 Jag kommer även använda båda 
dessa begrepp. Trovärdighetskamper kan till exempel utspe-
las mellan två forskare som är oeniga om lämpliga vetenskap-
liga metoder eller vilka studier som bäst adresserar och förklarar 
det aktuella problemet, eller som i fallet med konflikten kring 
UmanGenomics och Medicinska biobanken, även mellan fors-
kare och politiker eller mellan forskare och universitetsledning.

Trovärdighet handlar ofta om att följa regler och riktlinjer 
för hur man bör bete sig. För att få trovärdighet inom ett visst 
gebit måste en person följa de kulturella, sociala och språkliga 
regler och riktlinjer – en dominerande diskurs – som finns. Föru-
tom att trovärdighet ständigt måste omförhandlas och modi-
fieras allt eftersom samhället förändras, så finns även begräns-
ningar för vad som är möjligt för en enskild aktör att förändra 
inom diskursen. Han eller hon hela tiden är beroende av de be-
fintliga sociala strukturerna för att göra sig förstådd (Fairclough 
1992, s 103, Fowler 1991, s 70).

Det speciella med den konflikt som studeras i denna av-
handling är att flera av aktörerna var tvungna att röra sig mellan 

5 Ethos, Logos och Patos är retorikens tre grundläggande sätt att argumen-
tera. Om ethos kan sägas vara synonymt med begrepp som trovärdighet, 
status, självsäkerhet och kunnighet handlar logos om att på en resonerande 
sätt presentera fakta, vädja till förnuftet och det »objektiva«. Patosargument 
söker beröra mottagaren känslomässigt.
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många olika diskurser – vetenskapliga och journalistiska såväl 
som samhällsekonomiska, politiska och etiska – för att kunna 
bemöta och förhålla sig till andra aktörer som gjorde anspråk 
på att vara delaktiga. Utöver detta utspelade sig konflikten på 
minst två arenor: universitetets och pressens.6 Jag föreställer mig 
att aktörerna i konflikten hela tiden behövde förhålla sig till vil-
ken av de två arenorna som det var viktigast för dem att för-
stärka sin trovärdighet i.

Om en aktör vill vara trovärdig samtidigt som han eller hon 
vill göra andra aktörer mindre trovärdiga inom en diskurs, så kan 
aktören försöka »definiera bort« sina motståndare genom språk-
ligt gränsdragningsarbete (boundary work). Gieryn (1999, s 15ff) 
identifierar tre olika typer av »gränsdragningar« vid vetenskap-
liga dispyter: uteslutning (expulsion), expansion och självständig-
het (protection of autonomy).7 Uteslutning är en typ av gräns-
dragningsarbete som förekommer när flera olika aktörer försöker 
framstå som den främsta eller enda giltiga vetenskapliga auktori-
teten. Uteslutning handlar med andra ord inte om att ifråga-
sätta vetenskapen per se, utan om en form av »social kontroll« 
där gränslinjerna både placeras ut och bevakas för att förhin-
dra andra aktörers tillträde till den vetenskapliga arenan och de 
arbetsuppgifter och förmåner som följer med det omstridda om-
rådet. Gränsdragningsarbete kan även uppstå när två olika typer 
av auktoriteter försöker expandera sina vetenskapliga anspråk till 
att omfatta ett nytt område som traditionellt tillhört en annan 

6 Precis som jag tidigare nämnt, så håller jag det för troligt att konflikten ut-
spelats på en mängd olika platser och sammanhang. Föreliggande avhand-
ling studerar dock endast dessa två arenor.

7 Även om Gieryn här enbart använder dessa begrepp för att diskutera inom-
vetenskapliga gränsdragningar avser jag använda samma terminologi för 
att beskriva konflikten mellan de aktörer som deltog i konflikten kring 
UmanGenomics och Medicinska biobanken.
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auktoritet, som till exempel området etiska riktlinjer (Gieryn 
1999, s 16f ). I ett sådant fall strider inte aktörerna om vad som 
skall definieras som vetenskapligt, utan snarare om vem som skall 
få, eller inte få, definiera det området som sitt. Självständighet, 
den tredje typen av gränsdragningsarbete, sker ofta som ett resul-
tat av utomstående krafters inverkan. Självständighetsarbetet ut-
förs när forskare försöker avskriva sig etiketter eller dålig publi-
citet som de fått från andra typer av aktörer, som till exempel 
politiker, finansiärer eller medier. Det är också, enligt Gieryn, 
en vanlig strategi för forskare som sammankopplas med negativa 
händelser eller konsekvenser som de vill rentvå sig från.

3.3.2 Nodalpunkter och ekvivalenskedjor
En av grundprinciperna för diskursbegreppet är att varje språk-
användare hela tiden förhandlar med sin omgivning om vil-
ken betydelse och definition olika ord och fraser skall ha. Dessa 
ord eller frasers betydelse associeras och omförhandlas i relation 
till andra ord och fraser. Winter Jørgensen och Philips beskri-
ver detta som att en diskurs är »en reducering av möjligheter. 
Den är ett försök att hejda tecknens glidning i förhållande till 
varandra och därmed ett försök att skapa entydighet« (Winter 
Jørgensen/Philips 2000, s 33). Ju mer »etablerad« diskursen är 
som språkanvändaren befinner sig i, desto mindre möjlighet har 
denne att påverka språkets definitioner eftersom antalet möjliga 
alternativ redan har hunnit reduceras inom diskursen.

I analysen kommer jag att försöka identifiera vilka ord eller 
fraser, nodalpunkter, som har någon typ av särställning i konflik-
ten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken och hur 
aktörerna i konflikten förhåller sig till dessa. Symtomatiskt för 
nodalpunkter är att de ofta är innehållslösa ord eller fraser som 
inte säger någonting om sig själva (Laclau/Mouffe 1985, s 112). 
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Nodalpunkter behöver därför andra ord, begrepp eller fraser som 
kopplas samman med dem i så kallade ekvivalenskedjor (Winter 
Jørgensen/Philips 2000, s57f ). Nodalpunkten »vetenskap« i en 
vetenskaplig diskurs förknippas till exempel med begrepp som 
»noggrannhet«, »systematik« eller »verifiering«, vilket ger begrep-
pet betydelse och mening för dem som befinner sig inom den ve-
tenskapliga diskursen.

Antropologen Klaus Hoeyer skriver, i sin studie av synen på 
informerat samtycke vid donering av vävnadsprover till Medicin-
ska biobanken, att »While policymaking attempts to fixate mean-
ing, the practices installed through the policy remain open for 
reinterpretations« (Hoeyer 2004, s 106), vilket jag anser väl be-
lyser betydelsen av att studera och problematisera nodalpunkter. 
Även om alla aktörer i en konflikt, med till synes självklarhet, 
hänvisar till samma honnörsord, kan dessa ord ändå tolkas olika 
av de aktörer som deltar i konflikten (jämför även Hall 1980).

När två eller flera aktörer är inblandade i en trovärdighets-
kamp är nodalpunkterna de viktiga och strategiska ord som ak-
törerna behöver förhålla sig till och helst lyckas »ladda« med 
fördelaktiga associationer – ekvivalenskedjor – som gynnar ar-
gumentationen rörande vad som är viktigt och rätt. Starka ek-
vivalenskedjor kan enkelt begränsa och styra diskussioner i en 
(o)önskad riktning. Ett exempel på en nodalpunkt med en stark 
ekvivalenskedja i samband med etikdebatten kring donation av 
blodprover till Medicinska biobanken är »informerat samtycke«. 
I citatet nedan från Hoeyers avhandling beskrivs hur samtycket 
var så intimt förknippat med etiska frågeställningar att det blev 
svårt att förhålla sig till det som en ekonomisk, vetenskaplig el-
ler politisk fråga.
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[A] temporary fixation of debates about stored tissue 
has transformed the biobank routines through incre-
ased emphasis on informed consent, and it has been 
suggested that in the course of negotiating access to 
blood samples, political transformations take place 
relating to benefit sharing, solidarity, obligations 
and duties. The transformations are articulated in an 
ethical idiom, however, which acquires a symbolic 
power that tends to block off further debate. (Hoeyer 
2004, s 107)

De två viktigaste nodalpunkterna i denna avhandling är »Uman-
Genomics« och »Medicinska biobanken«. Jag föreställer mig att de 
aktörer som är delaktiga i konflikten försöker styra vilka andra be-
grepp som skall förknippas med dessa två ordbildningar. En stra-
tegi som en del aktörer använder är att på juridisk väg förbinda ord 
eller personer med företaget eller biobanken, till exempel genom 
att registrera varumärken eller protestera mot beslut. Den strategi 
jag främst studerar genom innehålls- och argumentationsanalys är 
hur aktörerna retoriskt försöker positionera sig, UmanGenomics 
och Medicinska biobanken på en offentlig arena.

3.3.3 Antiteser
Om nodalpunkter och ekvivalenskedjor handlar om hur ord 
och fraser knyter an till andra ord och fraser genom ett associa-
tionsskapande, är antiteser ett sätt att ur ett retoriskt perspek-
tiv uttrycka en distinktion mellan två aspekter – tes och antites. 
Retorikforskaren Jeanne Fahnestock beskriver hur antiteser har 
använts för att systematisera och definiera vetenskapliga förkla-
ringar allt sedan den moderna vetenskapens födelse (Fahnestock 
1999, s 59ff).
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Motsatsparen behöver inte nödvändigtvis ha ett logiskt mot-
satsförhållande till varandra, som svart kontra vit, de kan också 
ha en antingen-eller-relation, svart eller blå. Den andra typen 
av motsatspar benämner Fahnestock som en falsk antites (Fahne-
stock 1999, s 71). Oavsett om antiteserna kategoriseras som »fal-
ska« eller »sanna«, är deras funktion densamma. Ur ett gräns-
dragningsperspektiv skulle denna funktion kunna beskrivas 
som en retorisk strategi för att definiera/utpeka aktörer som till 
exempel gör korrekt eller fel, har ett vetenskapligt eller politiskt 
perspektiv respektive handlar etiskt eller oetiskt.

Skillnaden mellan olika motsatspar har betydelse för hur vi 
definierar vår omgivning. Stuart Hall (1997) menar till exem-
pel att »Everything we say and mean is modified by the interac-
tion and interplay with another person. Meaning arises through 
the ›difference‹ between the participants in any dialogue« (Hall 
1997, s 235f ). När antiteser, som de ovan nämnda, används i re-
toriska sammanhang som till exempel i debattartiklar, tende-
rar det finnas en maktrelation mellan de två dikotomierna (Hall 
1997, s 235) där en av polerna associeras till normer och värde-
ringar som i samhället anses vara mer »normala« och »korrekta«; 
etisk forskning är bättre än oetisk, korrekta slutsatser är bättre 
än felaktiga och så vidare.

Om antiteserna snarare används som ett »filter« för forskare 
att sortera och kategorisera behöver de dock inte nödvändigtvis 
uttrycka en maktrelation. När antiteser används i diskussionerna 
i slutet av analyskapitlen är deras funktion att vara ett redskap för 
mig att kategorisera och strukturera de ideal och avståndstagan-
den som uttrycks i materialet.
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4 nyhetsvärdering

I detta första analyskapitel ämnar jag skapa en överblick över den 
medierade konflikten kring UmanGenomics och Medicinska 
biobanken. Detta gör jag genom att studera hur ofta texter om 
konflikten publicerades i lokala och nationella medier såväl som 
i personaltidningar och pressmeddelanden. För att få perspektiv 
på hur mediernas nyhetsvärdering eventuellt har påverkat det 
som publicerats jämför jag också vilka händelser medierna lade 
mest fokus på med förekomsten av konfliktrelaterade handlingar 
i diariekorpuset.

I avsnitt 4.1 definierar jag de centrala begrepp som används 
i kapitlet och redogör för några liknande studier som undersökt 
hur vetenskapsrapportering förändras över tid. I avsnitt 4.2 jäm-
för jag förekomsten av texter respektive handlingar mellan de 
tre stora avhandlingskorpusen – lokalpress, nationell press och 
diariet. I avsnitt 4.3 definierar jag sedan fyra nyckelhändelser i 
konflikten och jämför i vilken utsträckning och på vilket sätt de 
kommer till uttryck i de olika korpusen. Kapitlet avslutas med 
sammanfattning och diskussion i avsnitt 4.4.
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4.1 Definitioner  
och jämförbara studier

I detta kapitel använder jag begreppet frekvens i ett antal olika 
konstellationer. Med begreppet publikationsfrekvens avser jag 
den omfattning som texter relaterade till konflikten publicera-
des över tid. Till skillnad mot texter i press och pressmeddelan-
den, som är en medveten »aktiv« publikation av en redaktion 
eller informatör, är diariematerialet mottagande och »passivt«. 
Avsändarfrekvens hade därför måhända varit en mer korrekt 
term för det material som diariekorpuset utgörs av. Jag använder 
dock, av enhets- och tydlighetsskäl, publikationsbegreppet för 
samtliga fem korpus – även om det till viss del är missvisande. 
Vidare använder jag begreppen årsfrekvens, månadsfrekvens och 
dagsfrekvens. Dessa avser den genomsnittliga publikationsfrek-
vensen under ett visst år, månad respektive dag. Ett värde på 1 
innebär att endast en text publicerats eller avsänts vid tidsenhe-
ten. Ju högre värde, desto fler texter och handlingar publiceras 
respektive avsänds per tidsenhet. En hög frekvens indikerar så-
ledes att det vid en specifik tidpunkt inträffar en eller flera hän-
delser som på ett eller annat sätt tilldelats stor uppmärksamhet 
eller omsorg. Även begreppet textproduktion används, vilket 
avser det tillfälle en text publiceras eller handling avsänds.

Nelkin (1996, s 1600) menar att nyhetsvärdet för en veten-
skaplig upptäckt är beroende av samhällskontexten och inte 
av upptäckten per se.1 Ett stort teoretiskt genombrott inom ett 
forskningsområde kan få mindre rubriker än undersökningar 
som till exempel bekräftar fördomar eller är gjorda på spektaku-

1 Här jämställer jag vetenskapliga upptäckter med vetenskapliga händelser.
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lärt försöksmaterial. Richard Holliman (2004) visar att veten-
skapliga artiklar kring kloning fick relativt liten uppmärksam-
het i medierna innan kloningen av fåret Dolly lyftes fram. För 
att den framforskade tekniken skulle ges högt nyhetsvärde kräv-
des inte bara en sorts »personifiering« i form av fåret Dolly, utan 
även att många typer av (elit)aktörer, som politiker, forskare, 
vetenskapliga tidskrifter och journalister, samtidigt engagerade 
sig i frågan (Holliman 2004, s 121).

replacement experiments conducted at the Roslin Institute, Scotland (in association with
PPL Therapeutics). These experiments produced two sheep cloned from embryos, called
Morag and Megan.13 A total of 40 articles (37 newspaper articles and three television news
bulletins) reported on Morag and Megan. Of these, 33 articles were published in March
1996, another four articles in May 1996 and three articles in 1997, the latter three reporting
that these sheep were pregnant (for example, see Derbyshire, 1997b).

The coverage raises many issues relevant to further reporting of cloning in the
sample, suggesting that the media template for cloning was reconstructed over the two-
year period. For example, this coverage reported the prospects for human cloning and
its associations with science fiction and political extremism (for example, see Palmer,
1996; BBC 1 Nine O’clock News, 7 March 1996; ITN News at Ten, 7 March 1996),
ethical considerations (for example, see Johnson, 1996), explanations of the experi-
mental techniques (for example, see Highfield, 1996), the financial implications of the
work (for example, see Kahn, 1996), and concerns over animal welfare (for example,
see Connor, 1996; Wilkie, 1996b).14 One issue that is unique to the coverage of Morag
and Megan, however, is the implications of these experiments for agriculture (for
example, see Radford, 1996).

In February 1997, almost exactly a year after Morag and Megan, a further cloning
experiment conducted at the Roslin Institute (again, in association with PPL Thera-
peutics) generated coverage. In this case, the Roslin Institute scientists were publishing
the results of cell nucleus replacement experiments that had produced a cloned sheep
(Dolly) from a somatic cell.15 As Figure 1 clearly shows, this was an event that
generated extensive media coverage in February and March 1997, totaling 189 articles.
(Eight of these were television news bulletins. The remainder were newspaper articles.)
Of these, 155 articles (approximately 52% of all media coverage in the two-year
sample), were published in the 16 days following the first media coverage.16 Notably,
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Figure 1. Distribution of media coverage of cloning, 1 January 1996 to 31 December 1997
(n = 300).
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Diagram 4.1 Diagram från Holliman 2004, s 114

Diagrammet ovan visar hur mediebevakningen av kloning var 
stor under en kort tidsperiod i samband med elitaktörernas ut-
spel kring fåret Dolly. Därefter sjönk nyhetsmediernas intresse 
mycket snabbt. Gäller samma typ av publikationskurvor i annan 
journalistisk bevakning av vetenskapliga områden? Anna Olofs-
son (2002) har gjort en översikt över publikationsfrekvensen för 
texter med anknytning till genteknik i Dagens Nyheter mellan 
åren 1973 och 1996. Olofssons (2002, s 91f ) resultat är att Dagens 
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Nyheters bevakning av genteknik tenderade att gå i vågor. Hon 
drar slutsatsen att »Even though different media do not neces-
sarily say the same thing at the same time, they tend to agree in 
the intensity of attention given to a particular issue« (Olofsson 
2002, s 92). Med andra ord så verkar det gå ett sorts »mode« i 
vad som rapporteras om, och nyhetsmedierna följs åt vad gäl-
ler vilket vetenskapligt område som skall bevakas. Däremot väl-
jer de olika redaktionerna inte nödvändigtvis samma infallsvin-
kel till nyhetsberättelsen.

I Nära nyheter – studier om kommunjournalistisk jämför jour-
nalistik- och medieforskaren Bengt Johansson hur frekvent ar-
tiklar med konfliktinnehåll används i lokal och nationell press. 
Johanssons studie visar att konfliktnivån är lägre i lokala tid-
ningar än i nationella och att orsaken till detta är en kombina-
tion av att negativa nyheter har högt nyhetsvärde samtidigt som 
det är mer trångt om utrymme i nationella tidningar än i lokala. 
Eftersom det trånga utrymmet leder till konkurrens om upp-
märksamheten är det »rimligt att både aktörer och medier fo-
kuserar på konflikter och tillspetsning« (Asp et al. 1997, s 93). 
Ett liknande förhållande mellan lokal och nationell press gäller 
sjukvårdsrapportering. Statsvetaren Bo Hagström (2002) skriver 
i studien Svensk sjukvård i och under press att rikstäckande och 
regionala storstadstidningar har en hälso- och sjukvårdsrapporte-
ring som »till sin omfattning väsentligt överstiger landsortstid-
ningarnas« (Hagström 2002, s 109).
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4.2 Publikationsfrekvens

Det totala antalet källtexter som jag har studerat i denna avhand-
ling uppgår till 654 stycken, fördelade på fem korpus. Utfallet, 
indelat efter korpus och år, illustreras i tabell 4.2a nedan.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Lokalpress 12 98 68 15 14 18 225

Nationell 3 28 38 5 5 4 83

Diarium 11 38 97 139 32 11 328

Personal 2 - 2 1 - - 5

Pressmed. 2 3 1 2 - 5 13

Totalt 30 167 206 162 51 38 654

Tabell 4.2a Publikationsfrekvens för hela avhandlingsmaterialet

Tabellen visar att korpusen personaltidskrifter och pressmeddelan-
den är förhållandevis små. Därför kommer de endast undantags-
vis att diskuteras i detta analyskapitel. Störst fokus läggs istället 
på de tre numerärt största korpusen – lokalpress, nationell press 
och diarium. Diagram 4.2 nedan visar hur publikationsfrekven-
sen för dessa tre korpus har en vågform som påminner om de 
som Holliman (2004) och Olofsson (2002) beskriver. De tre kor-
pusens toppar uppvisar också ett liknande utfall vad gäller ande-
len av det totala antalet texter/handlingar i det egna korpuset. 
Dessa likheter skulle kunna tolkas som att de tre korpusen styrts 
av samma mekanismer. Det vill säga, den »interna« kommuni-
kationen vid universitet sker – liksom vid mediebevakningen av 
vetenskap – i vågor där ett visst område får stor uppmärksamhet 
vid en viss tidpunkt men att intresset därefter snabbt minskar.
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Diagram 4.2 Publikationsfrekvens i förhållande till det totala antalet  
texter/handlingar i eget korpus: Lokal och nationell press samt diarium

De tre kurvorna avviker dock från varandra i två avseenden. Dels 
inträffar de tre publikationstopparna med ett års förskjutning och 
dels har kurvorna till viss del olika karaktär vad gäller hur de stiger 
mot respektive sjunker efter toppen. Diagrammet ovan illustre-
rar hur lokalpressen ökar sin artikelfrekvens kraftigt från 2001 till 
2002, därefter avklingar kurvan långsamt under 2003 för att sedan 
mellan 2004 och 2006 snabbt återgå till en låg men jämn nivå. 
Den nationella pressen ökar tämligen snabbt under 2002, därefter 
planar ökningen ut 2003 för att sedan snabbt sjunka till en låg 
frekvens från 2004 och framåt. Diariet har en någorlunda jämn 
ökning från 2001 fram till 2004 för att därefter avklinga snabbt. 
Det faktum att topparna inträffar olika år antyder att medierna 
förefaller ha omfattande bevakning av något som inte röner mot-
svarande aktivitet inom universitetets interna kommunikation.

De årsindelade frekvenserna ger ett svårtolkat utfall. För att 
kunna säga något mer om skillnaden mellan de två tidningskor-
pusen och diariekorpuset behövs en mer detaljerad skala. Tabell 
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4.2b nedan visar spridningen av textproduktion månadsvis i de 
tre stora korpusen under de 72 månader som studien spänner 
över. Det nationella presskorpuset omfattar texter under 33 av 
72 månader, vilket är drygt två tredjedelar av motsvarande må-
nadsspridning för lokalpresskorpuset. Det här innebär att det 
nationella presskorpuset, trots att det har en publikationskurva 
som liknar lokalpresskorpusets och diariekorpusets kurvor sett 
på årsbasis, uppvisar en bevakning som är utspridd på färre må-
nader och därmed förmodligen inte med samma frekvens fångar 
upp turerna kring konflikten som de lokala tidningarna. Detta 
behöver dock inte innebära att alla nationella tidskrifter hade en 
knapphändig bevakning av konflikten. Det nationella presskor-
puset innehåller texter som har långa och detaljerade redogörel-
ser som täcker de flesta av konfliktens alla turer (se till exempel 
Dagens Forskning 020514 och 030426).

Lokal Nationell Diarium
Antal texter 225 83 328
Textproducerande månader 48 (67%) 33 (46%) 50 (69%)
Månadsfrekvens 4,7 2,5 6,6

Tabell 4.2b Textproduktion och månadsfrekvens

Vid de månader som bevakningen av konflikten kring UmanGeno-
mics och Medicinska biobanken sker i nationell press, publiceras 
tämligen få artiklar. Månadsfrekvensen är nästan hälften så hög 
(2,5) som lokaltidningarnas bevakning (4,7). Räknar man därtill 
med antalet olika tidningar som är inblandade (se 2.2.3), så får de 
två lokaltidningarna ett snitt på 113 artiklar, vilket motsvarar 1,6 
texter för varje tidning varje månad under den period som av-
handlingen spänner över. De 13 nationella publikationerna har ett 
snitt på 6 artiklar, vilket motsvarar en artikel per år och tidning.
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Lokalpress- och diariekorpuset har en nästan likvärdig må-
nadsvis fördelning av textproduktion med 48 respektive 50 av to-
talt 72 månader. Det indikerar att lokaltidningarna har haft en 
lika omfattande »bevakning« av konflikten som den registrerade 
»aktiviteten« vid universitetet har varit. Diariekorpuset har visser-
ligen högre månadsfrekvens, men jag tolkar detta som ett resultat 
av att diariet har andra förutsättningar vad gäller textproduktion. 
Förutom att många handlingar i diariet har bilagor som drar upp 
månadsfrekvensen, sker även en annan typ av informationsut-
byte till exempel i form av tvåvägskommunikation via e-post. 

Genom att ändra analysskalan från årsfrekvens till månads-
frekvens går det att se hur bevakningen i nationell press avvikit 
från hur bevakningen i lokalpress varit. Lokalpressen förefaller ha 
följt konflikten mer frekvent över tid, medan de nationella tid-
skrifterna publicerat artiklar vid betydligt färre tidpunkter. Det 
går dock fortfarande inte att skilja lokalpress- och diariekorpusens 
innehåll från varandra. Texter i lokalpresskorpuset och handlingar 
i diariekorpuset förekommer i princip under lika många måna-
der, vilket skulle kunna indikera att innehållet i de två korpusen 
motsvarar ungefär lika många och förmodligen samma händelser. 
Tidigare nämnda publikationsvågor (se diagram 4.2) hade dock 
toppar vid två vitt skilda år (2002 respektive 2004), vilket tyder på 
en förskjutning i tyngdpunkt mellan vad pressen anser vara vik-
tigt att rapportera om och de ärenden i den interna universitets-
kommunikationen som föranleder mest informationsutbyte.

Fortfarande förefaller de mekanismer som påverkar »aktivi-
teten« i lokalpressen och diariet fungera efter liknande principer 
i och med att de två korpusen har liknande publikationskurvor. 
För att kunna finna indikationer på att produktionsfrekvensen 
för texter och handlingar i konflikten styrts av olika mekanismer 
behövs en än mer finsmaskig skala. Tabell 4.2c nedan visar till ex-
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empel att de två presskorpusen liknar varandra vad gäller dags-
frekvensen per textproduktionsdag.2 Båda har högst dagsfrek-
vens år 2002 och åren därutöver ett förhållandevis lågt värde. 
Lokalpressens påtagliga stigning i publikationsfrekvens (se dia-
gram 4.2) under 2002 i kombination med den höga dagsfrek-
vensen antyder en journalistik som tenderar ha mer omfattande 
bevakning av konflikten vid vissa tidsperioder, vilket i sådana 
fall stämmer väl överens med Nelkins (1995b) resonemang att 
tidningsrapportering tenderar fästa tonvikten på ett antal drama-
tiska händelser snarare än projekt som pågått över lång tid utan 
större hinder eller dramatik.

Lokalpress 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Antal texter 12 98 68 15 14 18
Antal dagar 12 45 50 12 12 12
Dagsfrekvens 1 2,2 1,4 1,3 1,2 1,5

Nationell press 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Antal texter 3 28 38 5 5 4
Antal dagar 3 22 33 5 5 4
Dagsfrekvens 1 1,3 1,2 1 1 1

Diarium 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Antal handlingar 11 38 97 139 32 11
Antal dagar 7 27 67 76 22 5
Dagsfrekvens 1,6 1,4 1,4 1,8 1,5 2,2

Tabell 4.2c Årsvis dagsfrekvens 2001-2006

2 Den låga dagsfrekvensen för nationell press överlag beror förmodligen till 
viss del på att det är ett större urval av tidningar och att deras publicerings-
rutiner varierar. En del av tidningarna i materialet är dagstidningar, andra 
utges veckovis, varannan vecka eller till och med en gång i månaden.
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En intressant detalj i tabellen ovan är att dagsfrekvensen i dia-
riet är som lägst 2002, det år dagsfrekvensen i korpusen för lokal 
och nationell press är som högst. Viktigast är dock att tabell 4.2c 
visar att handlingarna som registrerats i diariet överlag har en 
dagsfrekvens som är tämligen jämnt fördelad över åren. Bortsett 
från sista året skiljer sig dagsfrekvensen i diariet åt med bara 0,4 
enheter, till skillnad mot lokalpresskorpuset som har 0,8 enhe-
ters skillnad mellan högsta och näst högsta året. Detta indikerar 
att handlingarna i diariet, till skillnad mot pressen, inte »avkla-
rar« en händelse under ett fåtal dagar, utan att det är en process 
som pågår under längre tid.

4.3 Nyckelhändelser

Analysen av den medierade konflikten kring UmanGenomics 
och Medicinska biobanken har hittills haft en statistisk karaktär 
och inte sagt något om innehållet. För att kunna ge en överblick 
över vilka specifika händelser i samband med konflikten, som 
givits mest utrymme i de tre största korpusen, har jag i detta av-
snitt valt att utgå från den månatliga textproduktionen i ett dia-
gram för vart och ett av de tre korpusen. Dessa presenteras i tre 
separata diagram (4.3a-c) på nästa sida som illustrerar den totala 
andelen av korpusets innehåll. Skalan på diagrammens y-axel 
varierar, men jag har dragit en linje i varje diagram som avskiljer 
de tillfällen då en månad innehåller mer än fem procent av sitt 
korpus totala antal texter.

Jag har valt att närmare studera tre nyckelhändelser bland 
de tidpunkter i diagrammen som överstiger femprocentlinjen. 
Dessa utmärker sig genom att de var för sig har det största ge-
nomslaget i något av de tre stora korpusen. De tre nyckelhän-
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Diagram 4.3a Månatlig artikelfördelning i lokalpress

Diagram 4.3b Månatlig artikelfördelning i nationell press

Diagram 4.3c Månatlig handlingsfördelning i universitetsdiariet
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delserna handlar om: det nya avtalet i april 2002, uppsägning-
arna i februari/mars 2003 och utredningen av bisysslor mellan 
2004 och 2005. Därutöver har jag som en fjärde nyckelhändelse 
valt perioden närmast före UmanGenomics konkurs 2006, ef-
tersom den händelsen markerar slutet på konfliken kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken.3 Jag kommer i slutet av 
detta avsnitt även kommentera innehållet i avhandlingens två 
mindre korpus: personaltidskrifter och pressmeddelanden.

4.3.1 April 2002: Det nya avtalet
Som jag tidigare har konstaterat i detta kapitel innehåller inget 
av de tre korpusen särskilt många texter eller handlingar från 
2001. Detta år handlar diariematerialet i princip bara om no-
mineringar av ledamöter till en expertgrupp åt Medicinska bio-
banken (dnr 112-924-01). Lokalpressen publicerar artiklar som, 
oftast i positiva ordalag, omnämner UmanGenomics visioner 
och ekonomi. I nationell press handlar artiklarna om det etiska 
föredöme som UmanGenomics är för den kommersialisering 
biobankerna i Sverige vid denna tidpunkt antas stå inför.

Den 11 april 2002 publiceras så totalt 9 texter i de två lokaltid-
ningarna. Detta är den högsta frekvensen texter under någon dag 
i hela materialet. Totalt publiceras 60 texter i lokalpressen under 
april månad detta år, vilket motsvarar 27 procent av hela lokaltid-
ningskorpuset. I det nationella korpuset publiceras 8 artiklar un-
der samma månad, varav Dagens Nyheter står för tre – två när be-
slutet röstas ned och en när det röstas igenom två veckor senare. 
En av de två artiklarna i samband med nedröstningen, »Hårda 
etiska regler får beröm« (dn 020411), handlar enbart om Uman-
Genomics framgångsrika etik-koncept och ingenting om beslu-

3 Åtminstone vad gäller avhandlingsempirins avgränsningar. Se även avsnitt 
1.4 och 2.2.3.
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tet i landstingsstyrelsen. Tonen och faktaurvalet i texten antyder 
att den var ämnad att publiceras dagen efter landstingsstyrelsen 
röstade igenom avtalsförslaget. Detta antagande stärks av att tex-
ten är skriven av en etablerad dn-journalist, samtidigt som den 
andra nyhetsartikeln: »Tvist om ensamrätt till blodbank« (dn 
020411) är publicerad på samma dag och sida samt är skriven av 
dn:s medarbetare i Umeå, vilket antyder att den tillkom under 
mer oförutsedda och skyndsamma förhållanden.

De händelser som återgavs i medierna kring det nya avtalet, 
har ingen direkt motsvarighet i universitetsdiariet. Ingen handling 
nämner landstingssavtalet innan beslutet tas i landstingsstyrelsen. 
Däremot har en del av handlingarna under denna period ett inne-
håll som har beröringspunkter med de två politiska besluten både 
vad gäller tidpunkten när handlingarna avsänds och vilken typ av 
innehåll de har. Bland annat så uppmanas Medicinska biobankens 
föreståndare den 11 april att lämna in dokumentation på samtliga 
avtal som han skriftligen eller muntligen ingått med olika intres-
senter (dnr 105-1019-02). Diverse finansiärer av Medicinska bio-
banken frågar i juni biobankens personal om hur det nya avtalet 
påverkar de åtaganden som gjorts (dnr 503-1829-02). Medicinska 
biobanken begär också i slutet av juni tillträde till en engelsk över-
sättning av juridiska dokument så att de kan komma utländska 
intressenter och journalister till del (dnr 105-1866-02).

4.3.2 Februari/Mars 2003: Uppsägningar
Under sista halvan av 2002 börjar lokalpressens artiklar inrikta sig 
på två saker: frånvaron av kapitaltillskott i UmanGenomics och 
Hallmans roll som chef för Medicinska biobanken. Påföljande år, 
i februari 2003, rapporterar lokaltidningarna om hur hela perso-
nalstyrkan vid UmanGenomics sägs upp (vf och vk 030205), vil-
ket inom en vecka har följts upp med en handfull artiklar. Måna-
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den därpå, den 5 mars, rapporterar Västerbottens-Kuriren att »Chef 
sparkas« och dagen efter skriver Västerbottens Folkblad att »Chef för 
biobank uppmanas avgå« (vf 030306). Den främsta bidragande 
orsaken till uppsägningen anges vara att chefen (Hallmans) »tagit 
en annan position än huvudmannen, det vill säga landstinget« (vf 
030305). Hallmans menar å sin sida att landstinget inte kan »av-
sätta honom som biobankschef, eftersom detta regleras av andra 
avtal« (vf 030305). Svaret från landstinget blir att i början av april 
tillsätta en ny styrgrupp med en ny ansvarig eftersom »det har ju 
varit ganska oroligt på biobanken med anledning av den position 
som basenhetschefen tagit« (vf 030305).

Under 2003 bevakar de nationella medierna främst två as-
pekter av konflikten. Den första är den falnande biobanksmark-
naden, där UmanGenomics svårigheter används som exempel. 
Den andra är turerna kring Hallmans uppsägning och biobanks-
personalens protester. Särskilt uppmärksammas att »Biobankens 
forskare vägrar lyda order« (Dagens Forskning 030414).

I de handlingar som registrerats i diariet förekommer en lik-
nande diskussion, om än i mindre omfattning, kring biobanks-
chefens roll. Detta är därmed det första tillfället de tre stora kor-
pusens innehåll sammanstrålar. Den 4 mars 2003 skickar rektor 
en skrivelse till Hallmans:

Det tycks mig klart att denna föreskrift i [högskole]-
lagen [om lärares rätt till bisysslor] inte tillåter den 
nära sammanblandning av rollerna som professor, 
anslagstagare och föreståndare för medicinska bio-
banken som Du själv förespåkar. Även det skälet ta-
lar starkt för att Du inte kan förena din anställning 
som professor vid Umeå universitet med uppdraget 
att vara föreståndare för landstingets basenhet Medi-
cinska biobanken. (dnr 100-3333-02)



kapitel iv | nyhetsvärdering

– 8� –

Förutom denna skrivelse följer de registrerade handlingarna i 
diariet inte samma mönster som presstexterna. Däremot följer 
pressen en del av de handlingar diariet registrerar. I april in-
lämnas till exempel skrivelsen »Medicinska Biobanken åbero-
par Codex och Helsingforsdeklarationen mot Umeå Universitet 
och Västerbottens Läns Landsting« (dnr 105-1152-03), vilken ger 
en viss återklang i den lokala såväl som nationella pressen, bland 
annat med artiklarna »›De bryter mot flera lagar‹ – Biobanken 
åberopar Helsingforsavtalet mot Umeå universitet och lands-
tinget« (vf 030408) och »Biobankens forskare vägrar lyda order« 
(Dagens Forskning 030414).

I september rapporterar lokaltidningarna även om en artikel i 
tidskriften Nature av vetenskapssociologen Hillary Rose. Denna 
artikel kommenteras kortfattat i diariekorpuset (dnr 103-1959-
03), men inte förrän i april 2004, i samband med utredningen 
av bisysslor, diskuteras den mer omfattande (dnr 190-1599-04).

4.3.3 År 2004–2005: Bisysslor
Utredningen av Hallmans bisysslor (dnr 390-4320-03), som på-
börjades i december 2003, har en i stort sett obefintlig bevakning 
i lokal och nationell press. En (1) artikel i Västerbottens-Kuriren 
(040630), ett halvår efter det att utredningen har startats, näm-
ner att »Rektor vill granska bisysslor«. Universitetet däremot, 
utreder ärendet under närmare ett och ett halvt år, vilket gör 
det till det största ärendet i diariematerialet. Ärendet inbegriper 
hela 69 handlingar, vilket motsvarar 21 procent av hela korpu-
set. Under år 2004 innehåller diariet också handlingar som be-
skriver resultatet av en stor internrevision av biobanken (dnr 
100-3004-04) samt universitetets överklaganden av Patent- och 
registreringsverkets registrering av varumärket Medicinska bio-
banken för Stiftelsen Kost och Hälsa (dnr 105-1523-04). Det sist-
nämnda ärendet får även viss uppmärksamhet i lokalpressen.
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4.3.4 Konkursen
UmanGenomics konkurs i oktober 2006 får liten uppmärksam-
het i alla tre stora korpusen. Lokaltidningarnas bevakning av 
konflikten är ytterst sporadisk månaderna innan första rappor-
ten om företagets konkurs publiceras 1 juni. Istället skrivs det om 
forskningsresultat gjorda vid studier av material från Medicinska 
biobanken. I februari diskuteras även en eventuell omorganisa-
tion av UmanGenomics. I ett antal ledare i Västerbottens Folkblad 
får konfliken kring UmanGenomics och Medicinska biobanken 
stå som ett exempel för hur kommersialiseringen av vetenskap 
kan misslyckas om alla inte samarbetar. När väl konkursen avi-
serats är dock nyhetsartiklarna få och av tämligen kortfattad och 
osentimental karaktär.

De nationella publikationernas bevakning av konflikten un-
der de sista åren är begränsad. De två sista texterna i korpuset no-
terar i juni (DagensMedicin 060608) respektive augusti (NyTeknik 
060823) att UmanGenomics kommer att läggas ner men ingen 
text vidrör konkursen när den väl verkställs i oktober 2006.

Även antalet handlingar som registreras i diariet under 2006 
är få. Detta år innehåller endast tre stycken ärenden. Två av dem 
består av diverse e-postmeddelanden och det sista ärendet be-
rör »ett förslag till överenskommelse om ledning samt drift och 
forskningsstöd för medicinska biobanken« (dnr 243-4007-06) 
från Göran Hallmans till Umeå universitets nye rektor Göran 
Sandberg. Liksom lokalpressen berör handlingarna i diariekorp-
uset under 2006 alltså förslag på en omorganisation. Konkursen 
omnämns däremot inte alls.
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4.3.5 Personaltidskrifter och pressmeddelanden
De första två texterna i Umeå universitets personaltidskrifter med 
anknytning till UmanGenomics eller Medicinska biobanken är 
daterade kring slutet av 2001. Där nämns Medicinska biobanken 
i medicinsk-odontologiska fakultetens informationsblad Med-
odonten i samband med olika former av utnämningar till expert-
grupper, vilket korrelerar med ett ärende som förekommer i dia-
riet (dnr 112-924-01). Därefter dröjer det till mitten av 2003 
innan universitetets personaltidning Aktum kortfattat kommen-
terar nya avtal kring biobanken samt tre skrivelser om Uman-
Genomics som universitetsstyrelsen avslagit. Under hösten 2004 
nämns Medicinska biobanken i informationsbladet MedVetet 
(tidigare Medodonten), då i en krönika som med raljerande ton 
antyder att konflikten kring UmanGenomics och Medicinska 
biobanken är infekterad. År 2005 och 2006 saknas helt bevak-
ning av Medicinska biobanken och UmanGenomics i de in-
terna personaltidskrifterna. Ingenting nämns till exempel kring 
UmanGenomics konkurs.

Antalet pressmeddelanden från Umeå universitet som be-
handlar Medicinska biobanken eller UmanGenomics uppgår till 
totalt 17 texter. De tidigaste pressmeddelandena från 2001 fram 
till 2003 innefattar ofta inbjudningar till seminarier, föreläsningar 
och debatter kring etik och moral: »Studie från Umeå i bmj: Stor 
villighet tillåta genetisk forskning på prover som har förvarats i bio-
bank« (020920), »Dina gener på banken? Biobanker: Forskning, 
etik och samhälle« (021211), »När blodprover blir varor« (031208). 
Därefter upphör den typen av pressmeddelanden för att från 2004 
till 2006 ersättas av texter där Medicinska biobanken enbart om-
nämns som en resurs i olika typer av vetenskapliga studier.



– �2 –

guldgruvan soM försvann?

4.4 Sammanfattning och diskussion

4.4.1 Sammanfattning
I detta kapitel har jag konstaterat att konflikten fick mest uppmärk-
samhet i lokalpress under 2002, mest i nationell press under 2003 
och att diariet registrerade flest handlingar under 2004. Det har 
också gått att skönja hur den kommunikation kring konflikten 
som registrerades i diariet var en mer pågående process till skill-
nad mot medierna som tenderade publicera artiklar i intervaller.

Handlingarna i diariet har en publikationskurva vars vågform 
påminner om den lokala och nationella pressens publikationskur-
vor. Men vid enbart ett fåtal tillfällen har de registrerade handling-
arna i diariet och texterna i medierna samma typ av innehåll – de 
avhandlar ganska skilda typer av ärenden. Lokalpressen har mest 
omfattande bevakning av avtalskonflikten 2002, men även en stor 
del om uppsägningarna 2003. Nationell press har viss bevakning 
av avtalskonflikten, men mest kring uppsägningarna. Universitets-
diariet mest omfattande ärende är utredningen av bisysslor som 
till största delen pågår under 2004. UmanGenomics konkurs 
2006 får förhållandevis låg bevakning i alla tre korpusarna.

4.4.2 En aktörsorienterad respektive  
händelseorienterad konflikt i de två presskorpusen
Lokalpressen förefaller överlag vara mer ingående i sin bevakning 
av konflikten än vad den nationella pressen är. Detta innebär 
förmodligen att konflikten är av en sådan lokal karaktär att den 
tvärtemot svensk sjukvårdsrapportering i stort (se Hagström 
2002), får liten uppmärksamhet nationellt. Den omfattande be-
vakningen av avtalskonflikten 2002 i lokalpressen torde bero 
på att ett flertal faktorer med högt nyhetsvärde (Hvitfeldt 1985; 
Allan 1999) sammanföll vid denna tidpunkt. För det första be-
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skrivs händelsen som en konfliktsituation mellan politiker men 
också mellan forskare och universitet. Till exempel uttrycker 
biobankens personal missnöje över att beslutet inte är förankrat 
hos dem och en del politiska aktörer är missnöjda över att under-
laget för beslutet var dem för sent tillhanda.

För det andra, i och med att beredandet av styrelsebeslutet den 
9 april 2002 inte hade någon bevakning från lokaltidningarna, fö-
refaller det som beslutet kommit som en överraskning för de ak-
törer som var engagerade eller insatta i UmanGenomics göromål. 
Tidigare artiklar kring UmanGenomics i lokalpressen hade till ex-
empel rapporterat om hur företaget fått »nya friska miljoner« (vf 
010630), »ansöker om gentester« (vk 010206) eller möjligen fort-
farande »har pengar i kassan« (vk 010315) även om medlen börjar 
tryta. I den sista artikeln före april 2002 konstaterar journalisten 
att »Finansiellt står Uman Genomics starkt rustat« (vf 011027). 
Den 10 april 2002 deklarerar lokaltidningsrubrikerna plötsligt 
att ett landstingsbeslut blivit en »Dödsstöt för Uman Genomics« 
(vk 020410). I en artikel i Västerbottens-Kuriren (020411) står att 
»Ledningen för Umeå universitet var helt säker på landstingssty-
relsens positiva beslut om avtal med Uman Genomics«.

För det tredje, i och med att nedröstningen av avtalet kom 
till synes som en överraskning för de flesta inblandade aktö-
rer, torde de flesta lokaltidningsredaktioner bedömt att läsarna 
förmodligen inte heller var insatta i problematiken, vilket såle-
des ledde till att tidningarna publicerade artiklar som informe-
rade och förtydligade de olika aktörernas roller, som till exempel 
»Uman Genomics kräver omprövning av beslut« (vf 020411), 
»Göran Hallmans föreslår stiftelselösning« (vk 020411) och »De 
bestämmer om Uman Genomics« (vk 020412).

För det fjärde förekommer ett flertal kända lokala profiler i 
konfliktsituationen. Såväl Umeå universitets rektor, landstings-
rådet och kommunalrådet som en handfull lokala politiker och 
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forskare kommer till tals under de tre första dagarna. Detta på-
minner om den förutsättning som enligt Holliman (2004) kräv-
des för att kloningen av fåret Dolly skulle få medial uppmärk-
samhet – medverkan av elitaktörer.

För det femte pekar en del aktörer i artiklarna på att beslutet 
påverkar ekonomi och arbete i länet. Med andra ord har nyheten 
en stark geografisk närhet och anknytning till regional ekonomi.

Lokalprofilernas utspel kring landstingsbeslutet som framskrivs 
i lokalpressen har en undanskymd roll i den nationella pressen. I de 
fall politiker omnämns, är det nästan uteslutande i rollen som en 
aktör som röstat ner förslaget. I övrigt förs ingen diskussion kring 
politiska motsättningar. Detta indikerar att den vid denna tid-
punkt begynnande konflikten, ur ett nyhetsvärderingsperspektiv 
för jornalister vid nationella tidningar, saknar många av de fakto-
rer som gör samma händelse nyhetsvärderingsmässigt intressant i 
lokalpress. Händelsen förefaller i nationell press vara intressant ur 
ett forsknings(etiskt) och samhällsekonomiskt perspektiv snarare 
än ur ett politiskt eller elitaktörsperspektiv.

Till skillnad från rapporteringen kring landstingsbesluten i 
april ett år tidigare, publiceras färre artiklar i lokalpressen kring 
uppsägningarna under våren 2003. Ur ett nyhetsvärderingsper-
spektiv kan detta förstås genom att en del av de faktorer som var 
aktuella 2002 inte förblev så under efterföljande år. Konflikten 
var inte längre ny, och tack vare att händelseutvecklingen hade 
hunnit etableras som en sorts följetong, så var de nya händelserna 
inte heller överraskande i samma utsträckning. Likaså hade anta-
let lokalprofiler som var delaktiga i konflikten reducerats till att i 
hög grad omfatta de »närmast sörjande«.

Anledningen till att uppsägningen av Hallmans, och konse-
kvenserna av denna, får mer uppmärksamhet i det nationella 
presskorpuset än vad den politiska striden om UmanGenomics 
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ett år tidigare fick, torde vara att avtalsstriden år 2002 till viss del 
ansågs vara av lokalpolitisk art. När personalen vid Medicinska bio-
banken »vägrade lyda order« var det dock främst en statlig myndighet 
som blev inblandad i konflikten. En sådan händelse kan förmodligen 
ses som mer ovanlig och spektakulär än en lokalpolitisk debatt.

Min slutsats av skillnaderna i nyhetsvärderingen och bevak-
ningen mellan lokal och nationell press är att den förra hade en ak-
törsorienterad bevakning av konflikten medan nationell press hade 
en mer utpräglat händelseorienterad dito. Ytterligare ett tecken på 
att det är händelserna och inte aktörerna som var i fokus för natio-
nell press, är att beskrivningen av konflikten i vissa enstaka fall var 
slentrianmässig, kortfattad och till och med felaktig. I följande no-
tis i veckotidningen Dagens Medicin (030423) förväxlas till exem-
pel Umeå universitetssjukhus med Umeå universitet som delaktig i 
Medicinska biobankens styrgrupp:

Personalen vid Medicinska biobanken i Umeå vägrar lyda 
såväl ledningarna för Västerbottens läns landsting och 
Umeå universitetssjukhus som den styrgrupp som lands-
tinget och sjukhuset tillsatt, skriver Dagens Forskning.4

Denna faktamiss antyder att journalisterna, i detta fall, anser att 
händelsen »personalen […] vägrar lyda order« är det centrala, 
medan aktörerna som de vägrar lyda order från är sekundärt.

4.4.3 De två arenorna
Texter respektive handlingar kring UmanGenomics och Medicinska 
biobanken förekommer i princip under lika många månader i kor-
puset för lokalpress som i diariet. Diariets dagsfrekvens är dock av 
mer jämn karaktär jämfört med de två presskorpusens dagsfrekvens 

4 I den artikel som Dagens Medicin hänvisar till (Dagens Forskning 030414) finns 
däremot en detaljerad och korrekt redogörelse av vilka ledningar som tillsatt 
den nya styrgruppen.
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(antalet texter/handlingar publicerade/sända under samma dag). 
Medan framför allt lokalpressens dagsfrekvens skjuter i höjden 
under 2002, är diariets dagsfrekvens tämligen konstant under de 
år materialet omfattar. Jag anser att detta antyder att både lokal 
och nationell press är mer episodiska än den interna kommuni-
kationen vid Umeå universitet och att pressen lägger särskilt fo-
kus på dramatiska händelser och tidpunkter.

En möjlighet är att medierna återger konflikten kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken på ett sätt som »skuggar« 
konflikten inom universitetet. Men om så är fallet, varför ökar 
diariets kurvor två respektive ett år efter de lokala och nationella 
medierna och inte före dem? Hade pressens bevakning av kon-
flikten till exempel styrts av de ärenden i diariet som hade mest 
aktivitet så borde kurvorna varit mer synkroniserade. En annan 
möjlighet är att konflikten inom universitetet följer en typ av 
mönster som liknar den medierade konflikten i lokal och natio-
nell press men att universitet och press lägger olika tyngdpunkt 
på vad som är viktigt. En tredje möjlighet är att innehållet i 
handlingarna i diariet är helt disparat i förhållande till innehål-
let i pressens artiklar och att det således är en slump som får dia-
riets publikationskurva att likna de två presskorpusens kurvor.

Sett ur ett nyhetsvärderingsperspektiv är den nästan totala från-
varon av mediebevakning av utredningen kring bisysslorna besynn-
erlig, åtminstone utifrån att utredningen är så omfattande i diariet. 
En förklaring skulle kunna vara att utredningen inte knyter an till 
följetongen kring konflikten utan ses som en fristående, perifer och 
ganska intern händelse av nyhetsredaktionerna. Detta stämmer 
dock inte med hur en del av de delaktiga aktörerna i diskussionen i 
diariet tolkar utredningen. Hallmans menar tidigt att utredningen 
»rimligen hör samman med de problem vi just nu har med hante-
ringen av Medicinska biobanken« (dnr 390-4320-03).
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Anledningen till att (framför allt lokal)pressen inte valt att 
bevaka utredningen framgår inte någonstans i empirin. Måhända 
kan det ha berott på en viss »trötthet« i bevakningen av konflik-
ten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken? Både 
Olofssons (2002) och Hollimans (2004) studier indikerar att 
mediebevakningen av vetenskapliga ämnen ofta genomgår en 
vågfas där intresset är högt vid en tidpunkt och sedan snabbt av-
klingar. Utredningen som initierades i slutet av 2003 tillförde 
inget nytt till konflikten, sett ur ett nyhetsvärderingsperspektiv, 
eftersom utredningen i princip enbart cirkulerade kring två per-
soner som redan frekvent förekommit i lokalpressens bevakning 
av händelserna kring UmanGenomics och Medicinska bioban-
ken.5 Utredningen var inte särskilt överraskande, innehöll ingen 
konkret eller tydlig händelse (eftersom den pågick under lång 
tid) och hade ingen uppenbar ekonomisk betydelse för Umeå 
eller länet. I diariet däremot registreras en förhållandevis stor 
mängd handlingar kring utredningen, vilket antyder att detta 
var ett ärende som universitetsledningen lade ner stor möda på. 
Ur det perspektivet torde den även ansett att utredningen var av 
stor betydelse – kanske till och med störst betydelse av alla uni-
versitetsärenden som var relaterade till konflikten.

En av de vetenskapliga normer som Merton lyfter fram är 
oegennytta (Prelli 1989; Storer 1966), som betyder att en forskare 
inte skall eftersträva ekonomisk vinning eller popularitet bland 
allmänheten. I och med att bisyssleutredningen får förhållande-
vis stort utrymme i diariekorpuset antar jag att ämnet spelar en 
viktig roll i den rådande universitetsdiskursen. Det betonas bland 

5 Givetvis involverade utredningen en stor mängd personer. Ser man dock 
endast till vem som initierade och drev utredningen samt vem som blev 
utredd, så är de två: Umeå universitets rektor Inge-Bert Täljedal och Medi-
cinska biobankens ansvarige forskare Göran Hallmans.
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annat att anställda inte tillåts ha personliga sidoprojekt som kon-
kurrerar med universitetets verksamhet. Denna norm, eller sna-
rare spänningen mellan normerna oegennytta och egennytta, fö-
refaller dock i princip vara helt ointressant för nyhetsmedierna.

Om bisysslor var en viktig del av konflikten i diarekorpu-
set men inte i mediekorpusen, så var konkursdiskussionen (ej 
att förväxlas med den faktiska konkursen) raka motsatsen. I lo-
kalpressen konstateras, samma dag som de första artiklarna om 
det nedröstade landstingsavtalet publiceras, att det politiska 
»beslutet innebär troligen konkurs« (vk 020410). En vecka se-
nare skriver en forskare i företagsekonomi att »Om detta sedan 
innebär att Uman Genomics inte ser någon annan lösning än att 
avveckla verksamheten i ett sådant fall är det en normal utveck-
ling för ett företag som misslyckats med sitt affärskoncept« (vk 
020417). I nationella tidskrifter anses konkurs vara en möjlig ut-
gång för genomikföretaget redan tidigt under 2003. I en artikel 
i Dagens Forskning (030526) konstaterar skribenten att »Det är 
osäkert om bolaget [UmanGenomics] kommer kunna räddas«.

Varför förekommer inga insända handlingar i diariekorpuset 
som rör konkurshotet? Hur kommer det sig att det inte anses ha 
relevans på den vetenskapliga arenan samtidigt som akademiker 
inte förefaller vara rädda att tidigt använda konkursbegreppet i 
medierna? Jag tänker mig tre möjliga orsaker. Den ena orsaken 
kan vara att UmanGenomics var ett företag vars verksamhet låg 
tämligen långt borta från Umeå universitets och Medicinska bio-
bankens ordinarie verksamhet, vilket skulle kunna innebära att 
de i den »interna« diskussionen inte hade anledning att förhålla 
sig så noga till UmanGenomics »öde«. UmanGenomics om-
nämns dock tämligen frekvent i diariet, så denna orsak känns 
mindre trolig. Det förklarar inte heller varför så många aka-
demiker i medierna diskuterar företagets möjliga utgång.
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Den andra orsaken kan vara att ordet konkurs associerar till 
en slutgiltig händelse – ett företags »död«. De ordval de akade-
miska aktörerna använder i medietexterna var helt enkelt anpas-
sade till en nyhetsretorik som gärna använder tillspetsningar och 
ytterligheter. Inom den vetenskapliga diskursen, här represente-
rad av de handlingar som registrerades i diariet, tar vetenskapliga 
projekt sällan helt slut utan övergår till exempel till andra pro-
jektformer eller byter namn (se 3.2.2). Medan UmanGenomics 
nedläggning i lokalpressen följaktligen beskrevs som att avslutat 
kapitel fortsatte universitetet, landstinget och Medicinska bio-
banken med sin vanliga verksamhet.

Den tredje orsaken skulle kunna vara att företaget UmanGe-
nomics aldrig var viktigt för universitetet och Medicinska bioban-
ken. Kanske var det snarare idealen kring UmanGenomics som 
var viktiga och som de olika aktörerna var oeniga om. Detta 
skulle i sådana fall innebära att de akademiska aktörerna uppvi-
sar skilda sätt att argumentera och förhålla sig till konflikten på 
olika typer av arenor.

Men om de akademiska aktörerna i konflikten kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken agerar både via ärenden 
vid Umeå universitet och medietexter i lokal och nationell press, 
hur kommer det sig då att lokalpressen och universitetsdiariet 
liknar varandra vad gäller omfång – framför allt antalet måna-
der som handlingar och texter producerades (se 4.2) – men har så 
lite gemensamt innehåll? Min uppfattning är att detta beror på 
att konflikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken 
i själva verket bestod av åtminstone två olika konflikter – kon-
flikten som utspelade sig på lokalpressens arena och konflikten 
som utspelades på universitetets arena – och att dessa var helt el-
ler delvis separata. Jag anser vidare att konflikten kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken inte var en konflikt i na-
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tionell press, eftersom den inte var en arena för opponenter som 
utbyter information om ett omdebatterat ämne via massmedier 
inför en publik (jämför definitionen av medierade konflikter i fot-
not i inledningen av avsnitt 3.1). Snarare redogör journalisterna 
för konfliktens turer och använder dem för att åskådliggöra hur 
hela genomikbranschen är en industriell bubbla som spricker.

     

Lokalpress – En aktörsstyrd konflikt med fokus på landstingsavtalet, uppsägningar 
och konkurs

Diariet – En konflikt med fokus på bisysslor

Mediernas arena
Universitetets arena

Nationell press – En händelsestyrd återgivning av konflikten som används som 
exempel på genomikbranschens status i samhället

Figur 4.4.3 De två arenorna

Inom universitet råder således någon form av konflikt samtidigt 
som medierna väljer att belysa den på ett mer lättillgängligt och 
mer dramatiserat sätt, vilket i sådana fall skulle bekräfta de van-
liga fördomarna som finns kring förhållandet mellan forskare och 
journalister (se avsnitt 3.2.1). Denna slutsats kanske inte förefal-
ler vara särskilt kontroversiell. Problemet med den slutsatsen är 
det faktum att lokalpressen och handlingarna registrerade i diariet 
inte alls verkar lägga tonvikt på samma typ av händelser. Jag före-
slår istället att både lokalpress- och diariekorpuset representerar 
två helt skilda typer av konlikter. För att kunna avgöra om detta 
antagande stämmer behöver jag undersöka närmare vilken typ av 
konflikt som framskrevs i medierna respektive i handlingarna som 
registrerades i diariet och vilka aktörer som var delaktiga i dessa.
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5 teMan,  
aktörer och källor

Detta kapitel behandlar teman, aktörer och källor i den medie-
rade konflikten kring UmanGenomics och Medicinska bioban-
ken. Jag inleder med att i avsnitt 5.1 definiera några av de variab-
ler som jag använt i innehållsanalysen och som jag återknyter till 
i både detta och några av de efterföljande kapitlen. Därefter un-
dersöker jag först, i avsnitt 5.2, vilka teman som dominerar i de 
olika korpusen och sedan, i avsnitt 5.3, aktörernas roll och bety-
delse. I avsnitt 5.4 studeras vilka typer av källor som används och 
åberopas i konflikten. Kapitlet avrundas med en sammanfattning 
och diskussion i avsnitt 5.5.

5.1 Definitioner  
och jämförbara studier

5.1.1 Tema
Varje text och handling i empirin har vid kodningen tilldelats 
ett tema. Ett kriterium för att något skulle få definieras som ett 
tema var att definitionen skulle vara möjlig att applicera på både 
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diariekorpusets handlingar och presskorpusens texter. I och 
med att jag i min forskningsansats eftersträvat att undersöka 
hur konflikten utvecklades över en tidsperiod av sex år snarare 
än hur varje enskild text är uppbyggd, var ett annat kriterium 
att temat skulle vara av så omfattande karaktär att det var möj-
ligt att låta endast ett tema användas för att beskriva textens fo-
kus. Flera teman per text skulle ha medfört en viktningsproble-
matik, som kunde resultera i att olika teman skulle behöva vägas 
mot varandra (utifall det fanns ett huvudtema och andra teman 
som inte var lika framträdande). Det skulle också medfört av-
gränsningsproblem, som till exempel hur många ord/meningar 
med en viss tematisk terminologi som skulle krävas för att tex-
ten skulle anses innehålla detta tema.

Det första temat som jag frilagt är ekonomi. Texter och hand-
lingar vars fokus är på finansiärer, skulder och tillgångar – som 
till exempel »30 friska miljoner till Umam [sic] Genomics« (vf 
010815) eller »Ang Din skrivelse 2005-06-23 gällande finansiering 
av biobanken« (dnr 212-1964-05) – eller texter som diskuterar 
företagande och entreprenörsanda räknar jag till detta tema.

Det andra temat är juridik. Texter och handlingar som jag 
fört till detta tema fokuserar främst på juridiska och byråkratiska 
teknikaliteter som till exempel registreringar, lagförslag och över-
klaganden. I universitetsmaterialet kan det också vara avtalshand-
lingar (såtillvida avtalet inte handlar om till exempel utbetalning 
av medel, vilket hör till det första temat). Exempel på en text 
med juridiktema är »Blodbanksbeslut till länsrätten« (dn 021516) 
som bland annat rapporterar om hur tolv västerbottningar »över-
klagat det omdiskuterade blodbanksbeslutet«. Ett exempel från 
diariet är en handling som rör »Utvecklande av talan angående 
invändning i ärende om registrering av varumärket Medicinska 
Biobanken – Medical Biobank, reg nr 365866« (dnr 105-1523-04), 
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där Umeå universitet skriver till Patent- och registreringsverket att 
det är universitetets »uppfattning att registreringen av varumärket 
Medicinska Biobanken – Medical Biobank […] skall upphävas«.

Politik är den tredje typen av tema. Texter och handlingar 
inom detta tema fokuserar på politiska omröstningar och be-
slut. Ett exempel på en sådan text är nyhetsartikeln »Dödsstöt 
för Uman Genomics – Vänsterpartiets krav på omröstning stop-
pade förslag med minimal marginal« (vk 020410) där en uni-
versitetsaktör konstaterar att det politiska »[b]eslutet är första 
spiken i den kistan som transporterar all molekylärbiologisk 
forskning till södra Sverige«.

Det fjärde temat är etik, som innefattar texter och handlingar 
som lägger tonvikten på frågor om vad som är rätt eller fel ur 
moralisk eller etisk synvinkel. Beskrivningar av beslutsprocesser 
för etiska nämnder och kommittéer ingår också. Exempel på en 
text med etik som tema är artikeln »Svårt för eu komma över-
ens om bioetiska regler« (SvD 010617), som rapporterar från ett 
forskningsetiskt »toppmöte« i Umeå där »det svenska företaget 
Uman Genomics [lyftes] fram som ett gott exempel på hur före-
tag och universitet kan samarbeta kring biobanker«.

Forskning är det femte temat. Det inkluderar texter om un-
dersökningar som använt vävnadsprover från Medicinska bio-
banken, vetenskapliga undersökningar gjorda om biobanken 
och vetenskapliga texter bifogade i handlingar kopplade till kon-
flikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken. Exem-
pel är artikeln »Umeåprofessor fick fina Wyethpriset i medicin« 
(vk 051201), vilken rapporterar om en forskare som genom »sam-
arbete med medicinska biobanken har […] kunnat spåra sär-
skilda antikroppar för ledgångsreumatism«. I diariet finns en bi-
laga till en handling (dnr 390-4320-03) med en ansökan till ett 
vinnova-projekt: »Kan fermenterad rågkli minska förekomsten 
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av Helicobacter pylori; Ett industriellt samverkansprojekt inom 
livsmedelsområdet«. Den typen av handlingar har också förts 
till detta tema.

Till det sjätte och sista temat, organisation, har jag sorte-
rat texter som handlar om tjänster, bisysslor, ledarskap, förtro-
ende eller organisation av arbetsplatser liksom avtal som reglerar 
tjänster eller beslutsordning. Sådana texter och handlingar kan 
handla om ifrågasatt ledarskap, ogiltiga bisysslor, arbetsplatsens 
organisation eller samtliga dessa tillsammans. Som exempel kan 
anföras en inbjudan »att till den 30 maj 2001 nominera ledamö-
ter i medicinska biobankens expertgrupper« (dnr 112-924-01), 
liksom vox-popartikeln »Vad tycker du om rektorns vision?« (vk 
060208), som handlar om ett förslag om hur forskare i framti-
den ska bli mer kommersiella och därmed få »dubbla roller«.

Temakategoriseringen av varje text och handling har skett 
efter en systematisk genomläsning och sammanlagd bedömning 
av vad skribenten har ansett vara viktigast att belysa och vad 
texten innehåller för typ av beskrivningar. Att enbart kategori-
sera tema efter rubriksättningen hade varit problematiskt av två 
anledningar. Det första problemet är att det inte alltid är själv-
klart att rubrikerna stämmer väl överens med texten. Det andra 
problemet är att handlingarna i diariet stundtals har undermå-
lig eller otydlig rubriksättning.

En nackdel med temavariabeln överlag är att den återspeg-
lar »tonen« och inte det faktiska språkliga innehållet i texterna. 
Således, även om en text innehåller ett flertal ekonomiska be-
grepp kan helhetsintrycket vara att texten främst innehåller ett 
juridiskt tema. Jag har valt att prioritera tema framför innehåll 
för att få ett grepp om de övergripande diskursiva och retoriska 
aspekterna av konflikten.
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5.1.2 Avsändare, mottagare och aktörer
Jag har använt två olika typer av aktörsvariabler i min analys. 
Dels har jag använt variabeln »avsändare/mottagare«, vars fyrtio 
variabelvärden omfattar enskilda, eller ibland en kombination av 
flera, personer (se appendix A för fullständig lista). Dels har jag 
använt variabeln »aktörer«, som medger en mer översiktlig indel-
ning i nio olika aktörer (tio om kategorin »övriga« medräknas). 
Den först nämnda variabeln har använts på diariekorpusets hand-
lingar och delvis på de två presskorpusen, men har i de flesta fall 
därefter räknats samman till den andra variabeln för att erhålla 
mer lätthanterliga data.1 I vissa enstaka fall identifierar sig aktö-
rer med två eller fler titlar, till exempel både som politiker och 
forskare. I dessa fall har aktören kategoriserats efter viktning, det 
vill säga vilken av titlarna som textförfattaren förefaller framhäva 
mest. Nedan följer en redogörelse för de nio aktörerna.

De fyra första aktörerna, hädanefter även hänvisade till 
som huvudaktörer, har en särskild position i konflikten efter-
som samtliga är delaktiga i varandras organisationer. Den ena 
av dessa huvudaktörer är Medicinska biobanken. Organisatoriskt 
är denna aktör en enhet inom Umeå universitet, men i den medi-
erade konflikten framstår de snarare som varandras motparter. 
Medicinska biobanken är även kopplad till landstinget i och med 
att biobankens lokaler ägs av denna myndighet. De utgör också 
en betydande del av företaget UmanGenomics forskningmate-
rial. De två mest framträdande respresentanterna för denna ak-
tör är Göran Hallmans, professor i näringsforskning och ansvarig 
forskare för Medicinska biobanken, och Torgny Stigbrant, pro-

1 Handlingarna i diariekorpuset har i de flesta fall haft en adressat, och där-
med en tydlig mottagare. Texterna i presskorpuset har ingen motsvarande 
tydlig mottagare och således har enbart avsändare kodats.
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fessor i klinisk mikrobiologi och (från och med 2003) ordförande 
för Medicinska biobankens förenade styrgrupp. Utöver dessa 
två förekommer bland annat Medicinska biobankens kvalitets-
samordnare respektive informationsansvarige flitigt. I samband 
med insändare i lokaltidningarna presenterar sig de anställda 
vid Medicinska biobanken som ett kollektiv. Vid enstaka tillfäl-
len, oftast i universitetsmaterialet, förekommer även medlemmar 
ur stiftelser som är knutna till Medicinska biobanken, tidigare 
styrelsemedlemmar eller finansiärer, som till exempel Svenska 
Knäckebröd AB.

Den andra huvudaktören är UmanGenomics, med sina an-
ställda, ägare och finansiärer.2 De personer som i materialet är 
mest frekvent kopplade till denna aktör är styrelseordförandena 
Sune Rosell och sedemera Nils-Erik Öquist. Även styrelsemed-
lemmar, chefer, personal, företagets finansiärer och aktieägare 
som till exempel Balticgruppen förekommer i materialet.

Den tredje av huvudaktörerna är Universitetsledningen vid 
Umeå univeristet. De två mest förekommande representanterna 
är Inge-Bert Täljedal, rektor mellan 1999 och 2005, och univer-
sitetsdirektören Jan-Erik Ögren.

Landstingsstyrelsens ordförande Lewi Bergström och lands-
tingsdirektören Tore Löwstedt är vanligast förekommande re-
presentanter för den fjärde huvudaktören, Politiker. Till denna 
kategori räknas inte bara de som är partipolitiskt bundna till 
landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige, utan även an-
dra typer av lokala eller lokalt associerade politiker. En konse-
kvens av att sammanföra många olika typer av politiker till en 
enda aktörskategori är att denna kategori, i större utsträckning 

2 Umeå universitet och Västerbottens läns landsting, som innehade bety-
dande aktieandelar i UmanGenomics, räknas som separata huvudaktörer 
i denna studie.
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än de tre andra huvudaktörerna, får representera många typer av 
grupperingar med uppenbart motsatta åsikter och värderingar. 
Jag har dock prioriterat att studera i vilken omfattning och på 
vilket sätt politiker väljer att engagera sig i konflikten i förhål-
lande till exempelvis forskare snarare än hur olika typer av ideo-
logiska grupperingar förhåller sig till varandra.

Den femte typen av aktör är Journalist eller tidning. I denna 
kategori ingår även ledarskribenter. Till den sjätte kategorin, 
Allmänhet, räknas insändare som är anonyma eller publicerar sig 
med ett namn som inte går att koppla till en specifik yrkestitel 
eller position. Till denna aktör räknas även de som donerat blod 
till biobanken och i texter identifierar sig som »blodgivare« eller 
liknande. Kategorin Utomstående forskare/expert omfattar reviso-
rer, forskningsartiklar/artikelförfattare, utredningar och även 
samtliga forskare som inte är tydligt kopplade till Medicinska 
biobanken, UmanGenomics eller Umeå universitets ledning 
även om de oftast är aktiva vid Umeå universitet eller har god 
insyn och kännedom om den akademiska verksamheten.3 Den 
åttonde typen av aktörer är Övriga myndigheter och tjänstemän, 
som inbegriper alla i materialet förekommande myndigheter för-
utom universitetet: Länsstyrelsen, försäkringskassan och Veten-
skapsrådet. Begreppet tjänstemän omfattas här av både statliga 
och kommunala. Utomstående företag är den nionde aktören. 
Den omfattar företrädare från den privata sektorn, oftast i form 
av enskilda företagare.

Vilken aktör är vanligt förekommande vid vetenskapsrelate-
rade spörsmål i medier? I sin avhandling framhåller Ann-Sofie 
Bakshi att de som i störst omfattning verkar i det offentliga sam-

3 Huruvida experterna och forskarna har en koppling (väljer sida) eller ej till 
någon av de fyra huvudaktörerna kan diskuteras. Jag utvecklar mitt resone-
mang kring detta i avsnitt 6.1
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talet som förs kring genteknik och fosterdiagnostik i Sverige är lä-
kare, politiker och personer med höga akademiska titlar (Bakshi 
2000, s 250). Om Bakshis resonemang är överförbart till den me-
dierade konflikten kring UmanGenomics och Medicinska bio-
banken borde den typ av aktörer som gör sin röst hörd i pressen 
förmodligen vara anställda vid Medicinska biobanken, Uman-
Genomics, Umeå universitet eller Västerbottens läns landsting.

Den till numeräret största aktören med potentiellt intresse 
av konflikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken 
är de uppemot 100 000 vävnadsdonatorerna till Medicinska bio-
banken. Det finns dock studier som på olika sätt belyser hur just 
»allmänheten« som aktör brukar ha ett tämligen apart förhållande 
till det som de mer röststarka aktörerna i vetenskapsrelaterade 
spörsmål eller konflikter framför. Klaus Hoeyers avhandling vi-
sar att de flesta donatorerna till Medicinska biobanken, tvärt 
emot policymakare och etiska expertgruppers intentioner, föga 
intresserade sig för att läsa den information som gavs i samband 
med donationen eller prioriterade att få kunskap om vilken typ 
av forskning vävnadsdonationen användes till (Hoeyer 2004, s 
105; även Ursin et al. 2008, s 187). Kommunikationsforskarna 
Inger Brännström och Inga-Britt Lindblad drar, i studien Norsjö-
satsningen i massmedierna, slutsatsen att »Även om medieutbudet 
har varit omfattande och de flesta Norsjöbor har konfronterats 
med presentationen i medierna så visar våra data att medierna 
inte i någon större utsträckning har förmått engagera de grup-
per som kanske bäst skulle ha nytta av denna information« 
(Brännström/Lindblad 1993, s 64).

Hoeyers studie indikerar att allmänhetens upplevelse av vad 
som är viktigt i konflikten kring UmanGenomics och Medicin-
ska biobanken inte nödvändigtvis behöver överensstämma med 
vad de mest framträdande debattörerna framhåller som viktigt. 
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Brännström och Lindblads studie visar i sin tur att det även 
finns en möjlighet att allmänheten inte heller kommer reagera, 
om alls, på ett sätt som de olika meningsmotståndarna avser. 
Om Hoeyers och Brännström/Lindblads studier är överförbara 
till denna studie borde resultatet bli att allmänheten är en un-
danskymd aktör i den medierade konflikten.

5.1.3 Källor
I tidningsartiklar som beskriver konflikter tenderar journalister 
att använda fler källor än i artiklar som beskriver icke-konflikter 
(Sahlstrand 2000, s 101). Med andra ord är källor en viktig del 
av medierade konflikter. Medieforskaren Anders Sahlstrand vi-
sar i sin avhandling även att muntliga källor förekommer i hö-
gre utsträckning (72 procent) än icke-muntliga källor (28 pro-
cent) i svensk storstadsmorgonpress (Sahlstrand 2000, s 109).4 
Medieforskaren David Finer (2005) pekar på att vetenskapsjour-
nalisternas vanligaste källor är andra medier, och att vid de till-
fällen när forskare används som källor är det ofta ett fåtal »favo-
ritforskare« som ständigt »återanvänds«.

Vad gäller politiker som källor konstaterar Johansson att kom-
munfullmäktige och kommunala nämnders beslut under 2000-
talet inte är självklara nyheter på samma sätt som de var tidigare. 
Samtidigt har journalister fått ett ökat inflytande över nyhetsinne-
hållet. Även lokala intresseorganisationer och andra aktörer har 
börjat vara med och strida om utrymmet i dagspressen (Johansson 
2004a, s 30). Detta har i sin tur lett till att »de beslutande kom-

4 Jag har valt samma definition av nyhetskällor som Sahlstrand (2000, s 12): 
»Från journalisten skild person, organisation, skriftligt dokument, doku-
ment medierat via digitalt nätverk eller arkiv, eller annan artefakt som 
framträder i texten och indirekt utgör underlag för det innehåll som texten 
förmedlar eller direkt uttalar dess meddelanden.«
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munala organen som nyhetskällor har minskat och mängden tolk-
ande nyhetsmaterial har ökat« (Asp et al. 1997, s 105).5 Huruvida 
källor i allmänhet har större inflytande över journalisterna eller 
tvärtom är dock omdebatterat. Ett vanligt antagande är att de 
olika aktörernas inflytande varierar (Sahlstrand 2000, s 89). Sahl-
strand menar vidare att det kan finnas flera olika motiv för källor 
att göra sina åsikter hörda, så som kommersiella, retoriska eller po-
litiska behov (Sahlstrand 2000, s 83).6 Jag har i min analys utgått 
från att de källor som förekommer i mediematerialet i de flesta 
fall har ett egenintresse i att synas där och kommer därmed inte 
vidare problematisera att till exempel myndighetspersoner, till 
skillnad mot företag eller privatpersoner, enligt offentlighetsprin-
cipen är ålagda att bistå allmänhet och medier med information.

Kodningen av källor i de två tidningsmaterialen har skett med 
vissa avgränsningar. Jag har inte kodat källor i insändare och de-
battartiklar eftersom de inte är journalistiska nyhetstexter. I diarie-
handlingarna har jag valt att endast koda medier som källor och 
bortse från andra typer av hänvisningar eller referenser.7 Att kate-
gorisera källor kan dock stundtals vara problematiskt. Enligt Eke-
crantz och Olsson (1994, s 248f) tenderar journalister ofta att väva 
in källmaterialet i sina texter, vilket gör det svårt att avgöra om 
journalisten drar egna slutsatser eller bara återger ett resonemang 
från en källa utan att redogöra från vem resonemanget kommer. 

5 Här jämställer jag landstingspolitiker med kommunalpolitiker eftersom lands-
tingspolitikerna i konflikten kring UmanGenomics och Medicinska bioban-
ken verkade i samma ort som de två berörda lokaltidningarnas redaktioner.

6 Sahlstrand använder inte begreppet »retorik«, utan snarare »sälja en idé, 
som när politiska partier för fram sina budskap« (Sahlstrand 2000, s 89), 
vilket jag ersatt med det ovan nämnda mer kortfattade begreppet.

7 Denna begränsning är främst gjord utifrån att diariekorpuset är avsett att 
fungera som perspektivgivande material och att jag gör en mediestudie – 
inte en organisationsstudie.



kapitel v | teMan, aktörer och källor

– 111 –

Jag har valt att enbart medräkna de källor som tydligt omnämns 
i texterna genom att journalisterna explicit hänvisar till dem. I 
de fall där det inte är uppenbart vilken källa som informationen 
hämtats från har jag klassat dem som »ingen källa«. Totalt be-
står variabeln källa av tio variabelvärden: Medicinska biobanken, 
UmanGenomics, företrädare för Umeå universitet, politiker, me-
dier, pressmeddelanden, offentliga dokument inom universite-
tet, externa experter, övrigt och ingen källa. Till skillnad mot kod-
ningen av tema kan flera olika källor förekomma i varje artikel.

5.2 Tematisk översikt

I slutet av kapitel 4 föreslog jag att konflikten kring UmanGeno-
mics och Medicinska biobanken på mediernas arena till stor del 
skiljde sig från diskussionen i de handlingar som registrerades i 
Umeå universitets diarium. De två arenorna, medierna och uni-
versitetet, hade publikationsfrekvenser av liknande form men 
stor skillnad gällande vilka händelser som fick uppmärksamhet. 
Men även om de olika korpusen skiljer sig åt vad gäller publi-
kationsfrekvens och innehåll, kan det ändå finnas tematiska lik-
heter. I detta avsnitt undersöker jag därför variabeln »tema« i av-
handlingens fem korpus. Min utgångspunkt i analysen är att de 
teman som framstår mest frekvent i ett korpus under en viss tids-
period motsvarar den typ av diskurs som starkast knöts till kon-
flikten av de inblandade aktörerna vid den tidpunkten.

Tabell 5.2a nedan visar att den övergripande tematiska in-
riktningen i korpusen skiljer sig från varandra. Jag har i fortsätt-
ningen valt att bortse från universitetets interna tidskrifter (för-
kortat int i tabellen nedan) i detta avsnitt eftersom utfallet för 
de fem texterna i detta korpus har för höga variationer.
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lokal natio diar press int
Ekonomi 21% 29% 10% 0% 0%
Juridik 15% 14% 20% 8% 20%
Politik 11% 10% 0% 0% 0%
Etik 20% 16% 10% 15% 20%
Forskningsresultat 9% 14% 6% 77% 20%
Organisation 24% 17% 54% 0% 40%
Totalt 100% 100% 100% 100% 100%

Tabell 5.2a Översikt över de fem korpusens tematiska inriktning

Den lokala och nationella pressens bevakning av konflikten kring 
UmanGenomics och Medicinska biobanken är tämligen allsidig 
och jämn sett ur ett tematiskt perspektiv. Det skiljer endast 15 
respektive 19 procentenheter mellan det största och minsta te-
mat i dessa två korpus. Den förhållandevis höga andelen av tex-
ter med ekonomi- och forskningstema i nationell press anser jag 
stärker den slutsats jag diskuterade i avsnitt 4.4.2, att nationell 
press är mer händelseorienterad än lokalpress, som i sin tur är 
mer aktörsorienterad, vilket (den svaga) tyngdpunkten på orga-
nisationstematik antyder.

Motsvarande differens i diariet och pressmeddelandena är 54 
respektive 77 procentenheter. Förutom övervikten för handlingar 
med organisationstematik har diariet en tämligen jämn fördel-
ning mellan ekonomiska, juridiska och etiska teman. Att det 
vanligaste temat i diariekorpuset är organisationsfrågor (54 pro-
cent) anser jag vara ett förväntat innehåll i handlingar vid en 
stor myndighet. Förväntat är också att det råder ett motsatsför-
hållande mellan diariekorpuset och korpuset med universitetets 
pressmeddelanden. Medan över hälften av alla handlingar kring 
UmanGenomics och Medicinska biobanken i diariekorpuset har 
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organisationstematik, återspeglas det inte alls i pressmeddelande-
korpuset. Dessa har överhuvudtaget inte någon text med organisa-
tionstematik. Istället har pressmeddelandena ett stort (77 procent) 
fokus på forskning, medan diariekorpuset enbart har detta som 
tema i 6 procent av handlingarna. Diariekorpusets andel av hand-
lingar med forskningstematik är till och med lägre än de lokala 
och nationella presskorpusen; 9 respektive 14 procent har fokus på 
denna typ. Kort sagt, en majoritet av det informationsutbyte re-
laterat till konflikten kring UmanGenomics och Medicinska bio-
banken som registreras vid Umeå universitets diarium berör orga-
nisation, men utåt sett lyfter universitetet fram forskningsresultat 
med anknytning till (främst) Medicinska biobanken.

Varken diariets handlingar eller pressmeddelandena har en 
tydlig politisk tematik, vilket även det förefaller rimligt eftersom 
universitetet inte är en (parti)politisk organisation. Lokalpress-
ens högre andel texter med etiska, juridiska och ekonomiska te-
man men lägre andel texter med politik som tema kan förefalla 
mer överraskande. Särskilt med tanke på att jag i avsnitt 4.4.2 
spekulerade kring att det lokalpolitiska tumultet i samband 
med nya UmanGenomics-avtalet i landstingsstyrelsen år 2002, 
var en av de viktiga anledningarna till att konflikten fick större 
uppmärksamhet i lokalpress än i nationell press. Kan det vara 
så att den största delen av texter med politisk tematik i lokal-
presskorpuset är knutna till vissa händelser eller tidsperioder? 
En tidsaspekt behöver läggas till materialet.

I tabell 5.2b nedan har jag illustrerat hur de tematiska tyngd-
punkterna vid varje år i de tre största korpusen har skiftat un-
der konfliktens gång. Text inom parentes indikerar att korpu-
set det året innehåller få texter och att utfallet därför bör tolkas 
med försiktighet. En mer detaljerad tabell återfinns i Appendix 
B (tabell B5.2).
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lokalpress nationell press diarium
2001 Eko (Etik) Org
2002 Etik, Pol Pol, Eko, Jur, Etik Org
2003 Org Eko, Org Org
2004 Jur, Org (Eko, Etik) Org
2005 Org, Eko (Eko, Forsk) Org
2006 Eko (Eko) Org

Tabell 5.2b Vanligaste teman årsvis i de tre största korpusen

Jag vill kommentera fyra detaljer i tabellen ovan. Den första de-
taljen är relaterad till den fråga jag ställde tidigare: är den största 
delen av texter med politisk tematik isolerad till vissa händel-
ser eller tidsperioder? Utfallet i tabell 5.2b visar att så är fallet. 
Politiska aspekter i lokalpressens texter är vanligast under 2002. 
Av totalt 24 texter med politisk tematik i lokalpresskorpuset är 
23 (96 procent) publicerade 2002. Det är föga förvånande ef-
tersom detta år är den tidsperiod då det nya avtalet behandlas i 
landstingsstyrelsen. Mer intressant är då att den medierade kon-
flikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken har 
tematisk tyngdpunkt på politik under endast ett år.

Den andra detaljen är att nationell press har en nästan kon-
stant betoning på ekonomisk tematik. Detta stämmer väl över-
ens med den tematiska översikten för nationell press i tabell 
5.2a som visade att 29 procent av det nationella korpusets tex-
ter tematiskt kan kategoriseras som ekonomiska. Den tematiska 
tyngdpunkten har större variation i lokalpressens korpus även 
om också detta korpus börjar år 2001 (42 procent) såväl som slu-
tar år 2006 (56 procent) med huvudsaklig ekonomisk tematik.

Den tredje detaljen är att de tre korpusens huvudsakliga tema-
tik sammanfaller vid ett tillfälle, år 2003, då samtliga tre har orga-
nisation som ett dominerande tema. Under det första året i mate-
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rialet, 2001, är det stor skillnad mellan de tre största korpusens 
teman. Diarietexterna handlar då uteslutande (100 procent) om 
organisation. De tre enda nationella presstexterna handlar om 
etik. Lokalpressen handlar till stor del (42 procent) om ekonomi. 
Det år avtalskonflikten i landstingsstyrelsen startar, 2002, ändras 
de två presskorpusen tematik. De nationella texterna handlar då 
till lika stor del om politiska (25 procent) som juridiska, ekono-
miska och etiska (samtliga 21 procent) spörsmål. Den största an-
delen texter i lokalpress har främst ett etiskt (29 procent) eller 
politiskt (23 procent) tema. Efter 2003 fortsätter lokalpressens 
texter att ha tyngdpunkt på organisationsfrågor ända fram till 
konfliktens sista år, då ekonomiska frågor hamnar åter i fokus.

Den fjärde detaljen som tabell 5.2b på föregående sida visar, 
är att diariet har ett konstant huvudsakligt fokus på organisa-
tionstema. Men studerar man specifikt förändringen mellan dia-
riets handlingar och lokalpressens texter med organisationstema 
över tid (se tabell B5.2 i Appendix B) går det att skönja en anty-
dan till ett motsatsförhållande.









    















lokalpress 

diariet 

Diagram 5.2 Andelen handlingar/texter med  
organisationstema i diarium respektive lokalpress
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Diagrammet 5.2 ovan visar att andelen av diariets handlingar 
med organisationstema sjunker, efter att ha haft 100 procent an-
del organisationstema under år 2001, till sin lägsta notering (44 
procent) år 2004. Därefter vänder trenden och andelen texter 
med organisationstema stiger uppåt för att sluta på 82 procent 
år 2006. Lokalpressens texter med organisationstema börjar vid 
17 procent under 2001, får en topp under 2003 för att sedan 
sjunka ned till 17 procent igen sista året. En anledning till att or-
ganisationstemat ökar kraftigt i lokalpressen under 2003 skulle 
kunna vara att pressen skriver om uppsägningarna och de nya 
tillsättningarna till posterna som sagts upp. Men vad beror den 
motsvarande minskningen av organisationstematik i diariet på?

En möjlighet är att vetenskapliga aktörer, oberoende av om de 
är delaktiga i en konfliktsituation eller inte, tenderar att producera 
handlingar med organisationstematik när deras vetenskapliga pro-
jekt närmar sig avgörande och viktiga organisationsförändringar. 
De två högsta topparna för diariekorpuset i tabellen ovan inträffar 
till exempel första gången strax innan det nya avtalsförslaget och 
därefter i närheten av konkursen. Det skulle dock inte förklara 
varför lokalpressens texter med organisationstematik i princip ser 
ut på motsatt sätt, särskilt under ett år då diariet registrerar ovan-
ligt få handlingar med organisationstematik. En annan möjlig-
het är att handlingarna i diariet berör organisationstematiken allt 
mindre eftersom en del av den diskussionen flyttas över till lokal-
pressen. En indikation på att denna möjlighet är trolig skulle vara 
om de aktörer som traditionellt använder universitetets arena – i 
detta fall, universitetsledningen, Medicinska biobanken och an-
dra oberoende forskare – beger sig in på lokalpressens arena. En 
aktörsstudie behövs för att utreda den frågan.

Innan jag redovisar vilka aktörer som är mest frekvent före-
kommande som avsändare i diariet respektive lokalpressen skall 
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jag först diskutera i vilken utsträckning aktörerna påverkade 
tematiken i lokaltidningarna genom att få argumenterande tex-
ter publicerade. Bestod lokaltidningskorpuset under 2003 av 
enbart nyhetsartiklar eller fanns där även debattexter av olika 
slag? Jag har valt att dela in presskorpusens texter i tre texttyper: 
nyhetsartikel, ledare/debatt/analys och insändare (se Appendix 
A för vidare definitioner av olika texttyper). Hädanefter använ-
der jag begreppet debattexter när jag avser de båda sistnämnda 
texttyperna. Det lokala presskorpuset består, som tabell 4.2a vi-
sade, av totalt 225 texter. Av dessa 225 texter är antalet debattex-
ter 76. Tabell 5.2c nedan visar att debattexter är en betydande del 
av lokalpresskorpuset under åren 2002 och 2003.8

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nyhetsartiklar 11 57 42 15 9 15
Debattexter 1 41 26 0 5 3
Totalt 12 98 68 15 14 18

Tabell 5.2c Fördelning mellan nyhetsartiklar och debattexter i lokalpressen

År 2003, den tidpunkt då organisationstemat är i gemensamt fo-
kus för de tre stora korpusen, har 28 av 68 texter i lokalpressen (se 
tabell B5.2 i appendix) organisationstema. Av dessa 28 texter med 
organisationstema är 15 (54 procent) debattexter. Detta innebär 
att av 68 texter i lokalpressen år 2003 är 15 (22 procent) debattex-
ter med organisationstema. Debattexternas inriktning påverkar 
därmed i högsta grad vilket tema som är i fokus under 2003. Kon-
flikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken som 
återges i lokalpress är med andra ord något som inte enbart kon-
strueras genom ett journalistiskt val av vinkel på artiklarna, utan 

8 I det nationella presskorpuset är endast 5 av 83 texter av debattyp. Jag har 
därför inte detaljstuderat detta korpus ur ett debattperspektiv.
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även genom andra aktörer som diskuterar och argumenterar på 
insändar- eller debattplats. Kvar återstår därmed att redogöra för 
vilka aktörer som är aktiva som avsändare i pressen.

5.3 Aktörer

Jag har valt att studera aktörerna i pressmaterialet utifrån två in-
delningar. I tabell 5.2c ovan separerade jag nyhetsartiklar och de-
battexter från varandra. På samma sätt finner jag det rimligt att 
separera journalister från övriga avsändare i (framför allt lokal)-
pressmaterialet. En journalist är anställd först och främst för 
att tillgodose nyhetsredaktionen med journalistiska artiklar. En 
insändare eller debattskribent kan däremot antas primärt vilja 
tillgodose sina egna, eller sina associerades, intressen. Den sist-
nämna orsaken är också en anledning till att jag i detta avsnitt 
även jämför frekvensen avsändare för debattexterna i lokalpress-
korpuset med avsändarna för de handlingar som registrerats i di-
ariekorpuset. Debatt- och insändarsidor är ett forum dit alla ty-
per av aktörer kan sända in texter utan att gå via en journalistisk 
mellanhand. På samma sätt kan ett diarium innehålla alla typer 
av handlingar från alla typer av aktörer. Ur den aspekten liknar 
debattexterna och diariehandlingarna varandra. En viktig skill-
nad är dock att alla debattexter inte nödvändigtvis publiceras, 
medan alla skrivelser som inkommer till universitetet diarieförs.

Som åskådliggjordes i tabell 5.2c, står journalister för en över-
vägande andel av tidningskorpusens texter. I vilken omfattning 
har enskilda journalister bevakat konflikten kring UmanGeno-
mics och Medicinska biobanken och vilka är det som har skri-
vit? Diagram 5.3a och 5.3b på efterföljande sidor illustrerar vilka 
journalister i lokal respektive nationell press som skrivit om kon-
flikten och hur mycket de skrivit.
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Diagrammen visar att över en tredjedel (40 procent) av alla 
nyhetsartiklar kring konflikten i lokaltidningskorpuset produce-
rades av en journalist, Markus Lillkvist. Lillkvist skrev för Väster-
bottens-Kuriren och hans första artikel i korpuset är från 30 juni 
2001 och sista från 21 mars 2006, vilket innebär att denne jour-
nalist bevakar konflikten under i princip hela den tidsperiod 
som min empiri täcker. I nationell press är det två journalister, 
en från NyTeknik (Kerstin Österberg) och en från Dagens Forsk-
ning (Mikael Lövtrup), som står för en stor del av det totala 
antalet artiklar i korpuset.

Hur stor påverkan varje enskild journalist har på konfliktens 
utveckling är svårt att ge ett definitivt svar på. Givetvis är det be-
tydelsefullt för publiceringsfrekvensen att någon som är insatt 
och intresserad av konflikten skriver om den. De uppenbara »för-
delarna« med detta skulle kunna vara att faktakontrollen och 
kontinuiteten blir bättre och att källorna får en bekant person 
att arbeta gentemot. »Nackdelarna« skulle kunna vara risken att 
journalisten efter ett tag börjar favorisera vissa aktörer framför 
andra eller till och med tar ställning i konflikten. Den största ris-
ken är att någon journalist börjar rapportera ensidigt och enbart 
låter en aktör komma till tals. Mitt översiktliga och samman-
lagda intryck av de journalistiska texterna i lokalpressen är dock 
att de inte uppenbart innehåller några sådana oegentligheter.

Möjligen skulle frånvaron av rapportering kring utredningen 
av bisysslor (se avsnitt 4.3.3) vara ett undantag. Detta omfattande 
ärende representeras som sagt av en enda artikel i lokalpressen 
(vk 040630) och är skriven av en journalist som enbart publice-
rade två artiklar i hela korpuset. Detta indikerar att den överläg-
set mest frekvent publicerande lokaltidningsjournalisten, av nå-
gon anledning, valt att inte bevaka utredningen. Jag finner det 
osannolikt att denne inte har haft god kännedom om händelse-
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förloppet. Men om orsaken till icke-engagemanget i denna fråga 
är av hänsyn till någon aktör, nyhetsvärderingsbaserade eller re-
daktionella val, eller något annat ligger bortom det som går att 
utläsa ur materialet.

Vilka aktörer förekommer som avsändare till debattexter i lo-
kalpressen? Är det samma typer av aktörer som är aktiva som av-
sändare av handlingar som registreras i diariet eller är det helt 
olika typer av aktörer som dominerar på de två olika arenorna? 
Tabell 5.3 på nästa sida visar att diariekorpuset till största delen (73 
procent) innehåller handlingar vars avsändare antingen kommer 
från universitetsledningen eller från personer kopplade till Medi-
cinska biobanken. Debattexterna i lokalpressen har en mycket 
större spridning av författare. Här ges skribenter från Medicinska 
biobanken, politiker, ledare eller redaktionella kommentarer, all-
mänhet och experter (ofta forskare aktiva vid Umeå universitet) i 
princip lika stort utrymme.

Bakshis (2000) studie pekar på att de läsare som är mest delak-
tiga i en konflikt i medierna tenderar att vara läkare, politiker och 
personer med höga akademiska titlar. Resultatet i denna studie 
överensstämmer med Bakshis. Av de 76 debattexterna i lokalpress-
korpuset kommer endast 14 (18 procent) från allmänheten. De ve-
tenskapliga och politiska aktörerna tar, med andra ord, ordet en 
majoritet av de gånger som texter utanför nyhetsplats behandlar 
konflikten i press. Detta tolkar jag som att det är de aktörer som 
redan är involverade och tongivande i konflikten som mest enga-
gerar sig i debatten i lokalpressen.
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Debatt (2003) Diariet (2003)
Medicinska biobanken 11 (11) 121 (37)
UmanGenomics 3 (1) 2 (-)
Universitetsledning – 117 (34)
Politik 16 (4) 35 (13)
Tidningar 15 (4) 5 (1)
Allmänhet 14 (4) 3 (1)
Forskare/expert 13 (-) 17 (5)
Myndigheter/tjänstemän 2 (2) 8 (3)
Utomstående företag 1 (-) 5 (-)
Övriga 1 (-) 15 (3)
Totalt 76 (26) 328 (97)
Tabell 5.3 Jämförelse mellan avsändare till debattexter och handlingar i diariet 

under hela tidsperioden 2001–2006 respektive enbart 2003 (inom parentes),  
det år då organisationstematiken var som högst i lokalpressen

Det faktum att två typer av avsändare står för en stor del av hand-
lingarna i diariet, i jämförelse med de fem olika typerna av av-
sändare i lokalpressens debattexter, skall inte tolkas som att uni-
versitetet är restriktivt i att tillåta någon typ av aktör att komma 
till tals. Däremot, givet att universitetet är ålagt att registrera alla 
inkomna handlingar, visar den låga andelen avsändare utöver 
Medicinska biobanken och universitetsledningen att konflikten 
på Umeå universitets arena inte i så stor utsträckning synes inbe-
gripa utomstående aktörer. Lokalpressen, till skillnad mot uni-
versitetet, har å andra sidan en redaktör som sållar bland insända 
texter. Det är således fullt möjligt att tidningsredaktionerna har 
sorterat bort ett antal insändare och debattartiklar, och att för-
delningen av aktörer således skulle sett annorlunda ut om samt-
liga insända inklusive icke publicerade texter medräknades. Jag 
håller det dock för osannolikt att det rör sig om en sådan stor 
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mängd opublicerade debattalster att skillnaden mellan aktö-
rerna som skriver debattexter skulle bli så stor som i diariet.

I diagram 5.2 illustrerades hur 2003 var det år under vilket 
organisationstematik var som mest frekvent i lokalpresskorpu-
set. Isoleras debattexternas och handlingarnas avsändare för en-
bart detta år (siffrorna inom parentes i tabell 5.3 ovan) ser man 
att 11 av totalt 26 debattexter i lokalpresskorpuset har aktören 
Medicinska biobanken som avsändare. Av dessa 11 texter har 9 
en organisationstematik. Av totalt 68 (se tabell 5.2c) publicerade 
texter i lokaltidningskorpuset under 2003 hade 28 texter orga-
nisationstematik. Av dessa 28 texter bestod 9 (32 procent) av 
insändare eller debattartiklar från Medicinska biobanken – en 
forskningsenhet vid ett universitet. Vissa bland konfliktens hu-
vudaktörer befann sig därmed under framför allt 2003 både på 
lokalpressens och universitetets arenor och bidrog i hög grad till 
den tematik konflikten fick i lokalpressen.

Universitetsledningen är avsändare till 36 procent av diariekor-
pusets handlingar men har inte en enda debattext i lokalpressen. 
Universitetsledningen omnämns givetvis i ett flertal debattexter 
och under ett tillfälle i mars 2005 reagerar rektor även på en insän-
dare (dnr 105-2197-05) för att korrigera ett sakfel. Korrigeringen 
sker genom ett personligt mail från rektorn till insändarskribenten 
i fråga. Men därutöver tar universitetsledningen inget initiativ för 
att introducera en egen agenda i lokalpressens debattexter. Detta 
betyder dock inte att Umeå universitet som »vetenskaplig röst« 
inte är delaktig i lokaltidningarnas debattsidor. Ett flertal forskare 
aktiva vid olika institutioner och enheter vid Umeå universitet bi-
drar med synpunkter till konflikten kring UmanGenomics och 
Medicinska biobanken. Dessa forskare kategoriseras dock som 
aktören forskare/expert i föreliggande studie. Vidare omnämns 
universitetsledningen som källa i nyhetsartiklarna.
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5.4 Källor

Det finns olika typer av källor att förhålla sig till i den medie-
rade vetenskapsrelaterade konflikten kring UmanGenomics och 
Medicinska biobanken beroende på om man betonar den me-
dierade eller vetenskaps-relaterade aspekten av den.

I det förra avsnittet kunde jag konstatera att en handfull jour-
nalister stod för en stor majoritet av nyhetsartiklarna om kon-
flikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken. Vilka 
typer av källor har dessa såväl som de mer sporadiskt publice-
rade journalisterna i presskorpusen använt? Min utgångspunkt 
är att den sammanlagda fördelningen av källor som journalis-
terna använder i sina texter inte bara visar om journalisterna lå-
ter de olika huvudaktörerna komma till tals i lika stor utsträck-
ning, det indikerar också vilka aktörer som varit tongivande för 
hur konflikten återgivits i pressen. Jag är också intresserad av att 
studera betydelsen av medier som källor, både hur tidningarna 
förhåller sig till sin egen och andra tidningars bevakning och i 
vad mån mediekällor förekommer i de handlingar som registre-
rades i diariet. Slutligen undersöker jag även i vilken utsträck-
ning forskning förekommer som källor.

5.4.1 Källor i nyhetsartiklar
I lokalpressens nyhetsartiklar är huvudaktörerna jämnt förde-
lade som källor. Medicinska biobanken (24 procent), UmanGe-
nomics (33 procent) och politiker (22 procent) förekommer som 
källor i ungefär lika många artiklar. Detta antyder att lokaltidning-
arna inte missgynnat någon av huvudaktörerna genom att inte 
låta dem komma till tals under konfliktens gång. Universitets-
ledningen används visserligen som källa i endast 13 procent av ar-
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tiklarna, men lägger man till de artiklar som hänvisar till officiella 
universitetsdokument blir andelen 19 procent.9 Den förhållande-
vis höga andelen för UmanGenomics beror till viss del på att de 
flesta nyhetsartiklar under 2001 (8 av 11) handlade om genomik-
företaget och dess framgångar. Skulle enbart nyhetsartiklar från 
2002 och framåt medräknas, skulle andelen bli 28 procent.

I nationell press är skillnaden mellan de fyra huvudaktörerna 
som källor större. Medicinska biobanken används som källa i 22 
procent av texterna. UmanGenomics är källa i 15 procent, uni-
versitetsledningen i 10 procent (13 procent om universitetsdoku-
ment medräknas) och politiker i 9 procent. Detta innebär att 
de fyra huvudaktörerna överlag används mindre som källor i 
nationell press än i lokal press. Detta tolkar jag, i likhet med de 
slutsatser jag drog i avsnitt 4.4.2, som att nationell press lägger 
tyngdpunkt på händelserna i konflikten medan lokalpress läg-
ger tyngdpunkt på aktörerna.

I nationell press är det istället experter som utgör den mest 
frekventa källan (28 procent). Dessa experter är inte sällan (till 
synes) frikopplade från konflikten. Andelen nyhetsartiklar i lo-
kalpressen med externa experter som källor är färre, bara 14 pro-
cent. Detta skulle kunna bero på att många av de nationella tid-
skrifterna är facktidsskrifter som generellt sett inriktar sig på en 
annan typ av tematik (se avsnitt 5.2) och att de därför söker an-
dra typer av källor. Jag tolkar dock skillnaden mellan andelen 
mediekällor som ett utslag av att redaktionerna till den natio-
nella press som representeras i korpuset har ett längre geogra-
fiskt avstånd till konfliktens huvudaktörer än den lokala press-
sen och därför har ett »närmare« och mer etablerat kontaktnät 

9 En (1) nyhetsartikel innehåller både universitetet och universitetsdokument 
som källa. Denna har dock bara räknats en gång. Samma beräkningsförfa-
rande har använts för utfallet i det nationella korpuset.
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vid andra universitet och kunskapsinstitutioner. En sådan tolk-
ning understöds även av Finers (2005) resonemang att veten-
skapsjournalister tenderar ha en egen »uppsättning« av exper-
ter som de föredrar att återanvända som källor. Dessa experter, 
tänker jag mig, påverkar i sin tur de nationella nyhetsartiklarnas 
tematik. Ett exempel på en sådan källa är Jens Laage-Hellman, 
forskare i industriell marknadsföring, som figurerar som källa 
eller skribent i ett flertal olika artiklar i vitt skilda tidskrifter 
som iva-aktuellt (020313), Ny Teknik (020918), Dagens Forskning 
(030426) och Forskning & Framsteg (041117).

Jag nämnde i avsnitt 5.1.3 att journalister ibland väljer att inte 
explicit redovisa sina källor utan istället, av journalistiska eller re-
daktionella skäl, att »baka in« dem i texten. En konsekvens av 
detta, vilket Sahlstrand (2002) konstaterar, är att det kan vara 
svårt att exakt veta i vilka artiklar aktörer varit inblandade som 
källor. I de nationella nyhetsartiklarna saknas en explicit källa i 17 
procent av texterna. I lokalpressen är motsvarande andel endast 5 
procent. Hade frånvaron av källor i en nyhetsartikel styrts helt av 
ett godtyckligt journalistiskt språkval, borde utfallet varit unge-
fär detsamma för båda korpusen. I och med att innehållsanalysen 
har utförts på ett omfattande material hävdar jag att utfallet ovan 
tyder på att journalisternas bruk av källor i de två presskorpusen 
återspeglas trovärdigt. Jag menar att den höga andelen nyhetsar-
tiklar utan explicit källa i det nationella presskorpuset indikerar 
att journalisterna/redaktionerna har använt sig av sekundära käl-
lor – dels experter som inte tillhör huvudaktörerna eller som inte 
är direkt involverade i konflikten, dels andra medier.
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5.4.2 Medier som källor
Den nationella press som har studerats i denna avhandling an-
vänder explicit medier som källor i 15 procent av nyhetsartiklarna. 
Lokalpressen har medier som källor i 11 procent av nyhetsartiklarna. 
Finers (2005) utsaga att vetenskapsjournalisternas vanligaste käl-
lor är andra medier, förefaller vid en första anblick inte stämma 
med föreliggande material. Avvikelsen torde till viss del bero på 
att konflikten i (framför allt lokal)pressen inte primärt anses vara 
en renodlad vetenskaplig dispyt. I avsnitt 4.4.3 drog jag slutsat-
sen att konflikten i lokalpress snarare hade fokus på aktörer, po-
litiska avtal, uppsägningar och konkurs. Men, i samma kapitel 
konstaterade jag även att den nationella pressen främst använde 
UmanGenomics och Medicinska biobanken som ett exempel på 
genomikbranschens status i Sverige. Borde inte det betyda att den 
nationella pressen, om Finers resonemang stämmer, åtminstone 
skulle ha en större skillnad mellan andelen mediereferenser än 4 
procentenheter i förhållande till det lokala presskorpuset?

Studerar man vilka typer av mediekällor som journalisterna 
använder blir dock skillnaden mellan de två presskorpusen större 
och tydligare. Av totalt 17 nyhetsartiklar i lokalpressen som hän-
visar till medier, refererar 13 till tidigare artiklar i samma lokal-
tidning (till exempel »vk presenterade den idén redan år 2002 i 
en intervju[…].« (vk 060208)). Av totalt 12 nyhetsartiklar i na-
tionell press hänvisar 11 till andra medier. När Dagens Medicin 
(030401) noterar att »Chef för biobank uppmanas att sluta« hän-
visar de till exempel till en artikel i Ny Teknik (030326). Notisen 
»Personal lyder inte landstingets beslut« (Dagens Medicin 
030423) refererar till artikeln »Biobankens forskare vägrar lyda 
order« i Dagens Forskning (030414).
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Den nationella pressens referenser tenderar att vara till andra 
nationella tidskrifter snarare än till de västerbottniska lokaltid-
ningar som har en mer frekvent och verksamhetsnära rapporte-
ring av konflikten. Den troligaste orsaken till detta förhållande 
torde vara att de nationella tidningarnas vetenskapsredaktioner 
– i den mån det finns någon sådan redaktion – dels inte har eko-
nomisk möjlighet att bevaka all lokalpress utan istället fokuserar 
på nyhetsbyråer och andra stora tidningar, och dels att de anser 
att konflikten inte har tillräckligt nyhetsvärde för att lägga extra 
resurser på bevakning av den.

Jag har i diariekorpuset funnit 26 (8 procent) handlingar som 
använder medier som källor. Detta är betydligt färre kopplingar 
till mediematerial än vad de två pressmaterialen har till universi-
tetsaktörer. Kanske antyder det att den medierade konflikten 
kring UmanGenomics och Medicinska biobanken är mer bero-
ende av universitetsaktörer än vad konflikten inom universitetets 
arena är av medierna? Däremot har diariehandlingarnas medie-
källor ungefär samma omfattning som pressens hänvisningar till 
officiella dokument med universitetsanknytning (7 procent i lo-
kalpress och 4 procent i nationell press). Det låga utfallet av hän-
visningar till universitetsdokument stämmer överens med tidi-
gare resultat i denna avhandling. Redan i avsnitt 4.2 konstaterade 
jag till exempel att lokalpressens och den nationella pressens publi-
kationskurvor inte följde diariekorpusets »publikationskurva«. 
Hade pressen haft universitetshandlingar som källor i högre 
grad, torde kurvorna varit mer lika varandra.

Om journalisterna i det nationella presskorpusets nyhetsar-
tiklar tenderar att hänvisa till andra medier, medan journalister 
som producerat det lokala presskorpusets nyhetstexter tenderar 
att hänvisa bakåt till tidigare artiklar i de egna tidningarna, så 
utkristalliserar sig två helt andra typer av bruk av medierefe-
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renser i diariekorpuset: förevändningar och bevismaterial. Före-
vändningar kan fungera som ingång i olika ärenden:

Medicinska biobanken har ånyo uppmärksammats i 
massmedia. […] Både artikeln men framför allt tv-in-
slaget innehåller ett flertal felaktigheter som i förläng-
ningen leder till att Medicinska biobanken drabbas 
av stor skada. (Biobanksaktör i dnr 100-3004-04)

Förevändningen kan, som citatet nedan illustrerar, också föregå 
ett handlingsförslag. I exemplet nedan använder avsändarna (as-
socierade till Medicinska biobanken) kända namn i medicinsk 
forskning som ethosstärkande argument. Mediereferensen är dä-
remot bara ett förtydligande av vilket medium som användes.

En grupp internationellt välkända forskare inom 
biobanksområdet […] har i vk den 4 oktober 2002 
bl.a. hävdat att »såvitt vi vet så är detta övertagande 
utan motstycke inom medicinsk forskning«. De fel 
som gjorts måste därför nu rättas till i samråd mellan 
forskarna, den förenade styrgruppen och ansvariga 
politiker. (dnr 503-2309-03)

Vid ett antal tillfällen används mediematerialet som bevismate-
rial. I utredningen kring Hallmans bisysslor (dnr 390-4320-03) 
används bland annat pressmeddelanden och utdrag från hemsi-
dor som underlag i Vetenskapsrådets utredningsmaterial. I det 
ärende som rör inregistreringen av Medicinska biobanken som 
varumärke hänvisar landstinget till mediematerial som

avses visa att Landstingets kännetecken var inarbetat 
[…] inom en betydande del av den krets till vilken 
det riktar sig, främst patienter, företag, myndigheter 
och organisationer – forskare. (dnr 105-1523-04)
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Detta replikeras snart av Medicinska biobanken som inte bara 
hävdar att »Landstinget har utlämnat [sic] en del viktiga tid-
ningsartiklar i sin sammanställning« (ibid) – vilket bekräftar att 
pressmaterial anses vara viktigt – utan också påpekar:

De tidningsartiklar som landstinget skickat till prv 
innehåller många argument för att Stiftelsen Kost och 
Hälsa är juridiska ägare av konceptet »Medicinska bio-
banken« […]. (ibid)

5.4.3 Forskning som källa
Undersökningar som har gjorts för att jämföra publiceringen av 
vetenskapliga rapporter inom ett visst fält med publiceringen av 
nyhetsartiklar kring samma fält, visar att endast 7 procent av alla 
pressmeddelanden från vetenskapliga studier resulterar i en ny-
hetsartikel (Bartlett et al. 2002, s 81). Detta indikerar att nyhets-
redaktioner överlag har en omfattande bortgallringsprocess i sin 
forskningsbevakning, och att nyhetsvärderingsprinciperna får 
stor betydelse för vilken forskning som ges medial uppmärksam-
het. Tabell 5.4.3a på nästa sida visar att pressmeddelanden om 
forskningsresultat baserade på material ur Medicinska bioban-
ken, under tidpunkten för konflikten, får en något högre andel 
bevakning jämfört med de värden Bartlett med flera kommit 
fram till. I lokalpresskorpuset återges 4 (31 procent) av universi-
tetets 13 pressmeddelanden. I nationella presskorpuset återges 2 
(15 procent). Den något högre siffran skulle kunna bero på att 
lokaltidningarna tenderar att bevaka forskning som utförs vid 
ett närliggande universitet i större utsträckning än vad nationell 
press har möjlighet att göra. En annan möjlighet skulle kunna 
vara att forskningen på Medicinska biobankens material får 
större uppmärksamhet i medierna än normalt på grund av de 
ofrånkomliga associationerna till konflikten.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pressmeddelanden… 2 3 1 1 - 5
…i lokalpress – 1 – – – 3

Tabell 5.4.3a Publikationsfrekvens för pressmeddelanden från Umeå 
universitet i relation till de som används som källor i lokalpress

Om konflikten i medierna på något sätt handlade om de resul-
tat som publicerades utifrån den biobanksrelaterade forskningen 
skulle förmodligen publikationsfrekvenserna för lokal respektive 
nationell press (se diagram 4.2) likna frekvensen av pressmed-
delanden från Umeå universitet. Så sker inte.

De handlingar i diariet som har forskningstematik är i prin-
cip uteslutande kopplade till ett enda ärende – utredningen av 
bisysslor (dnr 390-4320-03). Tabell 5.4.3b nedan visar att ären-
det om bisysslor, som till största delen skulle kunna antas vara 
en etisk fråga, enbart innehåller 12 procent texter med etisk tema-
tik. Av de 57 handlingar som ingår i ärendet handlar 15 stycken 
(26 procent) om forskningsresultat.

ekon jur pol etik for org
Antal 10 0 0 7 15 25
Procent 18% – – 12% 26% 44%

Tabell 5.4.3b Teman i ärende dnr 390-4320-03 om bisysslor

Med tanke på att det finns totalt 20 handlingar med detta tema 
i hela diariekorpuset förefaller det som att detta är det enda till-
fället då pågående forskning explicit spelar en betydande roll för 
konflikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken. 
Här används »forskningshandlingarna« således som bevisbörda i 
ett universitetsärende, som i grund och botten är ett etiskt spörs-
mål. På samma sätt som jag i avsnitt 5.4.2 ovan beskrev hur me-
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dierna i diariehandlingarna användes som bevismaterial, är det 
med andra ord i detta universitetsärende inte forskningen per se 
som diskuteras.

5.5 Sammanfattning och diskussion

Analysen i detta kapitel visar att de tre stora korpusen, lokal-
press, nationell press och diariet, inte har samma typ av huvud-
saklig tematik vid samma tidpunkt under konfliktens gång. När 
organisatoriska frågor är vanligast i diariet, är ekonomiska texter 
vanligast i lokalpress. När de ekonomiska aspekterna minskar i 
lokalpress, ökar deras frekvens i diariet och så vidare. Med andra 
ord, texterna i de tre korpusen speglar inte konflikten på samma 
sätt. Ett viktigt undantag finns dock. Under 2003 har alla tre 
korpusens innehåll till största delen en organisationstematik.

I texterna och handlingarna som hör till de tre stora korpusen 
används medier som källor på två olika sätt. Nyhetsartiklarna i 
lokalpressen hänvisar till stor del till tidigare publicerade artiklar 
i de egna tidningarna, medan nyhetsartiklarna i nationell press i 
hög grad hänvisar till andra nationella tidningar och tidskrifter. 
I handlingarna i diariekorpuset används medierna, såväl som 
forskning relaterad till Medicinska biobanken, främst som före-
vändningar eller bevismaterial.

Att det finns en tematisk skillnad mellan de tre korpusen 
är inte särskilt uppseendeväckande eftersom många av de hand-
lingar som cirkulerar inom universitetet berör frågor kring uni-
versitetsorganisationen, medan presstexter snarare beskriver hän-
delser utanför tidningsredaktionen. Till exempel är nationell 
press, vilket konstaterades i kapitel 4, mer intresserade av Uman-
Genomics och Medicinska biobanken som ett etiskt och eko-
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nomiskt koncept. Men, givet att texterna som förekommer på 
mediernas respektive universitetets arenor oftast inte ingår i 
samma typ av diskurs, är det särskilt intressant att konflikten un-
der 2003 börjar ändra fokus mot organisatoriska frågor i lokal 
och nationell press, samtidigt som andelen handlingar med detta 
tema minskar i diariekorpuset. Till viss del beror förändringen 
i de två presskorpusen under detta år på att uppsägningarna i 
februari och mars får mycket utrymme. En, i mitt tycke, mer 
intressant anledning till att organisationstematiken ökar i lokal-
presskorpuset under 2003 är dock att de aktörer, som normalt 
bedriver sin verksamhet inom universitetets arena, ger sig ut på 
mediernas arena och därmed »tar med sig« en del av den organisa-
tionstematik som dessförinnan har hållits inom universitetet.

Den figur över de två olika arenorna som jag skapade i av-
snitt 4.4.3 kan utvecklas ytterligare (den utvecklade figuren visas 
nedan i figur 5.5a). Jag vill föreslå att den konflikt kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken som utspelades i lokaltid-
ningarna i själva verket genomgick tre olika faser. Medan avsän-
darna till handlingarna i diariekorpuset under hela konfliktens 
gång diskuterar konflikten främst ur ett organisatoriskt perspek-
tiv, och nationell press tenderar att ha en (samhälls)ekonomisk 
infallsvinkel, så förefaller texterna i lokalpressen, vid tidpunkten 
för avtalen i landstingsstyrelsen kring 2002, främst inrikta sig på 
politiska motiv och processer. Vid uppsägningarna 2003 ändras 
lokaltidningarnas innehåll så konflikten kring UmanGenomics 
och Medicinska biobanken mer framstår som en organisatorisk 
konflikt. Innan avtalskonflikten påbörjas i medierna 2002, fram-
ställs (främst) företaget UmanGenomics ur ett ekonomisk per-
spektiv. När diskussionerna kring organisatoriska frågor lugnar 
ned sig efter 2003, återgår texterna om UmanGenomics och Medi-
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cinska biobanken sakta till att handla om ekonomiska aspekter – 
framför allt med anledning av den annalkande konkursen.

     

Lokalpress – En aktörsstyrd konflikt med fokus på landstingsavtal, uppsägningar och konkurs

Diariet – En konflikt med fokus på bisysslor

Nationell press – Ett exempel på genomikbranschens status i samhället

Vetenskapsaktörer diskuterar organisation

Ekonomi

Etik Ekonomi

EkonomiPolitik Vetenskapsaktörer diskuterar organisation

Mediernas arena
Universitetets arena

Figur 5.5a De två arenorna och deras tematik

Vad beror den tematiska »sammansmältningen« av universitetets 
och mediernas arenor under 2003 på? Jag tror svaret ligger i att 
universitetet har en inarbetad struktur och hierarki för hur an-
ställda skall kunna påverka och interagera med ledningen. Vad 
händer om de anställda inte är överens med ledningen, utan blir 
en motpart som börjar bedriva ett gränsdragningsarbete gente-
mot ledningen? En strategi kan då vara att försöka flytta gränsdrag-
ningsarbetet utanför universitetets arena och därmed undvika de 
hierarkiska strukturer som universitetet har inbyggda i organisa-
tionen. Det finns en rad indikationer i empirin på att gränsdrag-
ningsarbetet medvetet flyttas från universitetet till framför allt 
lokalpressen. Tidigt i avtalskonfliktens början i april 2002 anty-
der till exempel en styrelseledamot för UmanGenomics i Väster-
bottens Folkblad att »Den person som lämnat uppgifterna [till 
lokaltidningen] är mycket initierad och har uppenbara bakom-
liggande syften« (vf 020412). Drygt ett och ett halvt år senare 
nämner även Hallmans att
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Den kritik MB [Medicinska biobanken] haft mot fö-
retaget [UmanGenomics] och dess huvudägare (uni-
versitetet och landstinget) har behållits internt för 
att undvika att företagets affärsverksamhet stördes. 
Situationen förändrades under våren 2002 i sam-
band med att ett nytt avtalsförslag presenterades. 
MB tvingades då offentligt ge uttryck för sin kritik. 
(dnr 240-1699-03)

Vad beträffar uttrycket »offentligt« ovan så tolkar jag det som 
att biobanksföreträdarna inte bara åsyftar att de skulle använda 
sig av en annan informationskanal inom Umeå universitet än 
den etablerade strukturen, utan även att de visste att deras bud-
skap skulle få större genomslag om det spreds i medierna. En 
liknande analys görs av universitetsledningen, som föredrar att 
hålla debatten inom universitetets ramar. Här rektor Täljedal:

För egen del gör jag i dagsläget inte bedömningen 
att saken har något att vinna på offentlig polemik. 
(dnr 103-1959-03)

Jag tolkar de två citaten ovan som att de vetenskapliga aktör-
erna i konflikten är väl medvetna om mediernas spelregler och 
det komplicerade förhållande som råder mellan medier och 
vetenskap. Detta »medvetna« förhållande till medierna får konse-
kvenser för hur medierna används på universitetets arena. Lokal-
pressens hänvisningar till egna tidigare artiklar skapar förvisso 
ett intryck av att konflikten är en lång sammanhängande berät-
telse, men den huvudsakliga orsaken till detta är förmodligen att 
tydliggöra att lokalpressen bevakat konflikten förut. Den natio-
nella pressens åberopande av andra tidningar som källor ger is-
tället intrycket att konflikten förefaller bestå av ett antal händel-
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ser, mer eller mindre isolerade från varandra. Att nationell press, 
mer än lokal, fokuserar på händelser snarare än förlopp är något 
som stämmer med Nelkins (1995b) resonemang. Gemensamt för 
dessa två typer av källstrategier är dock att de stärker båda medi-
ernas ethos, antingen genom att skapa intrycket att tidningen är 
insatt och förutseende, eller genom att andra trovärdiga medier 
står som garant för att uppgifterna i nyhetsartikeln stämmer.

I diariematerialet används mediekällor på ett annat sätt. 
Man skulle kunna uttrycka det så, att om journalisterna använ-
der mediekällor för att stärka ethos, så använder skribenterna 
för universitetshandlingarna mediekällor för att stärka logos (se 
figur 5.5b nedan). I diariekorpusets handlingar används medie-
källorna i samband med bevisföring eller som förevändningar 
att starta ett logiskt resonemang. De är i huvudsak inte ethos-
höjande argument (annat än att ett bevis är ethoshöjande) efter-
som de, enligt min åsikt, då borde använts mer frekvent.10 

Min slutsats av detta är att de aktörer som huvudsakligen 
agerar på Umeå universitets arena, använder medierna (såväl 
som den biobanksrelaterade forskningen) på ett pragmatiskt 
sätt. Det vill säga, när medierna kan nyttjas som ett slagkraf-
tigt argument så sker detta. Det finns däremot ytterst få tillfäl-
len då mediekällorna (eller den biobanksrelaterade forskningen) 
används i diariematerialet för att stärka avsändarens ethos.

Refererar till tidigare artiklar

Refererar till andra medier

Bevismaterial

Förevändning

Press/Ethos Logos/Diarium

Figur 5.5b Tre motsatspar gällande hur medier används som källor

10 Jämför till exempel med akademiska titlar, eller hänvisningar till vetenskap-
liga studier, som ofta används i olika typer av debattexter.
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Den »utlokalisering« av gränsdragningsarbetet som Medicinska 
biobankens representanter gör får två konsekvenser. För det för-
sta, eftersom universitetsledningen inte ger sig in i debatten i lo-
kalpressen, så kan Medicinska biobanken ganska lätt utesluta 
(se avsnitt 3.3.1) den med sitt gränsdragningsarbete i medierna. 
Men i och med att Medicinska biobanken ger sig ut på lokalpres-
sens arena så expanderar de, för det andra, sitt gränsdragnings-
arbete in på andra typer av aktörers domäner. Konsekvensen 
av detta är att Medicinska biobanken måste börja med trovär-
dighetskamper och gränsdragningsarbeten med de aktörer som 
traditionellt sett använder medierna som arena. Vilka är dessa 
aktörer och vilka retoriska strategier behöver Medicinska bio-
banken och de andra aktörerna använda för att försöka manö-
vrera ut varandra? För att närmare undersöka detta gränsdrag-
ningsarbete krävs en argumentationsanalys.
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6 deBatter

I detta kapitel undersöker jag den medierade konflikten kring 
UmanGenomics och Medicinska biobanken med hjälp av en 
översiktlig argumentationsanalys (se avsnitt 2.1.2). Jag analyserar 
lokalpressens debattexter och granskar därmed hur avsändarna 
till dessa texter har positionerat sig i förhållande till konflikten 
och till varandra.1 I avsnitt 6.1 definierar jag och ger exempel 
på den terminologi som används i analysen. I avsnitt 6.2 pre-
senteras därefter de premisser som förekommer i debattexterna, 
medan avsnitt 6.3 belyser de huvudsakliga ståndpunkter, teser, 
som de deltagande aktörerna uttrycker. Kapitlet avslutas i av-
snitt 6.4 med en sammanfattning och diskussion.

6.1 Definitioner  
och jämförbara studier

Den översiktliga argumentationsanalys som ligger till grund för 
detta kapitel gjordes genom att jag så kortfattat som möjligt sam-
manfattade varje debattexts premisser och tes. För att få överblick 

1 Debattexter är en sammanslagning av texttyperna insändare och ledare/de-
batt/analys. Se definition i avsnitt 5.2.
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över materialet placerades sammanfattningarna in på en tids-
linje mellan åren 2001 och 2006. Tidslinjen delades in i tre spal-
ter, som representerar olika perspektiv, varom mera nedan.

6.1.1 Tes och premisser
En debattexts tes går i regel att extrahera från dess rubriksätt-
ning eller från inledningen alternativt slutet av brödtexten.2 Jag 
har, vilket jag nämnde i kapitel 2, valt att inte redogöra för varje 
enskilt argument, utan att fokusera på vad varje enskild text som 
helhet lägger tonvikten på. Ett exempel kan vara på sin plats. I 
debattartikeln »Vetenskap och forskning, inte profit. Reglera 
verksamheten – det kommersiella konceptet hotar Medicinska 
biobanken« (vk 021003) är tesen »det kommersiella konceptet 
[UmanGenomics] hotar Medicinska biobanken«.

Premisser är påståenden som inte är argument utan snarare 
förutsättningar för att den övriga argumentationen skall vara re-
levant i texten. Med andra ord är premisser de faktorer skriben-
ten anser vara så självklara att de inte behöver förklaras eller be-
läggas. Beroende på vilken detaljnivå argumentationsanalysen 
görs, så går det att finna olika typer av premisser, varav inte alla 
nödvändigtvis är kopplade till konflikten specifikt. För att kunna 
hålla en jämn analytisk nivå formulerade jag därför följande 
forskningsfråga inför analysen: Vilken är textens tes och vilka pre-
misser, underförstådda eller explicita, finns om UmanGenomics och 
Medicinska biobanken?

Ibland är premisserna uppenbara och ibland går de att skönja 
mellan raderna, till exempel genom att man studerar ord el-
ler personnamn som upprepas eller vilka ordval skribenten gör. 
Debattexten som används som exempel ovan har två premisser 

2 Det är förvisso oftast en redaktör som sätter rubriken, men under analysar-
betet framgick att redaktörerna har valt rubriker som i de flesta fall fångar 
upp debattexternas kärninnehåll.



kapitel vi | deBatter

– 141 –

som stämmer in på ovanstående forskningsfråga. Skribenterna 
förutsätter dels att Medicinska biobanken är något som bör skyd-
das och dels att det som bör beskyddas är Hallmans vision, efter-
som det är den som hela verksamheten bygger på. Den första pre-
missen (biobanken bör skyddas) går att finna i direkt anslutning 
till textens tes, där författarna hävdar att Medicinska biobanken är 
hotad. För att fastställa den andra premissen (det som ska beskyd-
das är Hallmans vision) krävs en mer noggrann genomläsning av 
brödtexten. För att frilägga den senare premissen i debattexten 
sammanlades ett flertal formuleringar (min kursivering):

I början av insamlingen av blodprov […] var det 
många som var skeptiska till projektet. Det krävdes 
mycket kreativitet av grundaren och den huvudansva-
rig [sic] forskaren, professor Göran Hallmans, för att 
hitta bidragsgivare. (ibid)

Trots begränsat stöd under vip:s första fas har projek-
tet växt till en viktig forskningsresurs. (ibid)

Umeå universitet har försvarat övertagandet med att 
ett så stort projekt […] inte kan styras av en forskare, 
och att biobankens resurser kan användas bättre. Vi 
befarar att avtalet får motsatt effekt. (ibid)

6.1.2 Perspektiv
Kepplinger med flera menar att en konflikt inbegriper personer 
som representerar tre olika sorters perspektiv: de som föresprå-
kar en sida, de som förespråkar den motsatta sidan och de som 
förhåller sig neutrala eller ointresserade till konflikten (Kepp-
linger et al. 1991, s 264). Jag har använt en liknande indelning i 
perspektiv i föreliggande undersökning. Var och en av de 76 de-
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battexterna som finns i lokalpresskorpuset har kategoriserats in 
i något av de tre perspektiven neutrala, förespråkare för Medi-
cinska biobanken och förespråkare för UmanGenomics. Jag vill 
understryka att perspektivet »förespråkare för UmanGenomics« 
inte nödvändigtvis innebär att skribenten är emot Medicinska 
biobanken eller dess associerade per se, utan enbart att denne 
i konflikten skriver en text som innehållsmässigt kan sorteras 
in tillsammans med andra som förespråkar UmanGenomics. 
Naturligtvis gäller motsvarande definition för de skribenter som 
kategoriserats till perspektivet »förespråkare för Medicinska bio-
banken«, det vill säga, de behöver inte nödvändigtvis vara mot 
UmanGenomics som koncept eller kommersiell idé.

Jag exemplifierar kategoriseringen. Avsändaren som i sin de-
battext menar att orsaken till att »det idag finns en biobank 
i Västerbotten är helt och hållet Göran Hallmans förtjänst« 
(vk 020516) har kategoriserats till perspektivet som förespråkar 
Medicinska biobanken. Ett exempel på en skribent som har kate-
goriserats som förespråkare för UmanGenomics är den ledare 
som skriver att »Här finns ett ömsesidigt ansvar för alla inblan-
dade parter. Det interna sabotaget mot Uman Genomics får 
inte upprepas« (vf 050510). Ordvalet »sabotage« indikerar i det 
här fallet även ett ogillande av vissa personer som är associerade 
till Medicinska biobanken (vilket går att uttolka vid läsning av 
hela ledarartikeln). En text med ordvalet »stridigheterna« istället 
för sabotage hade däremot kategoriserats som neutral.

Till det neutrala perspektivet räknas texter som inte är av-
sända av någon från Medicinska biobanken eller UmanGenomics 
samt från sådana som inte explicit associerar sig med någon av 
parterna. Till exempel kategoriseras en ledarartikel som konstate-
rar att »Justerat regelverk och det etablerade system för etisk pröv-
ning som finns sedan länge för svensk forskning borde ge före-
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tag som Uman Genomics hållbara och tillförlitliga riktlinjer« (vk 
020424) som neutral, eftersom avsändaren varken påstår att nå-
gon från UmanGenomics eller Medicinska biobanken beter sig 
felaktigt eller mer korrekt än den andra. Detta innebär alltså att 
de neutrala avsändarna mycket väl kan ge positiv eller negativ kri-
tik åt de två huvudaktörerna, men detta får inte ske med ett up-
penbart syfte att förorda den ena aktören framför den andra.

Att dela in debattexterna på detta sätt har inte varit enkelt; 
skillnaden mellan de tre perspektiven har stundtals varit hårfin. 
De 76 debattexterna i lokaltidningskorpuset har därför genom-
lästs flera gånger och stor vikt har lagts vid avsändarens ordval, 
debattens intertextualitet och konfliktens kontext vid tidpunk-
ten när debattexten publiceras.

6.2 Perspektiv på premisser

I detta avsnitt presenteras de mest återkommande premisserna 
för vart och ett av de tre perspektiven, samt en premiss som va-
rit representerad i samtliga perspektiv. Resultaten som presenteras 
i detta och det efterföljande avsnittet är baserade på en kvalitativ 
metod. Analysen exemplifieras löpande med representativa citat.

6.2.1 De neutrala
De debattexter i lokalpresskorpuset som jag har kategoriserat 
som neutrala är inte jämt utspridda över tid. Man kan notera 
två »faser«: en första då de utgör hälften av texterna (23 av 46) 
och en andra då de i princip är helt frånvarande (4 av 30). Under 
den första fasen, vilken spänner från den första debattexten i 
mars 2001 och till den sista av de publicerade debattexterna i 
februari 2003, används framför allt två olika premisser. Den ena 
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av de återkommande premisserna är att UmanGenomics är en 
aktör inom ett forskningsområde som blir allt mer konkurens-
utsatt på en tuff och kommersialiserad genomikmarknad.

[V]em äger forskningsresultaten? Är det forskaren 
själv, universitet eller kommersiellt företag? Denna 
fråga blir allt mer akut. Svenska universitet är interna-
tionellt sett dåliga på att sprida forskning till företag. 
(Ledare i vk 010305)

Det är enbart genom ett bra samarbete mellan sam-
hället universitetet och näringslivet som Umeå, Norr-
land och Sverige kan få tillväxt. Det måste gå att göra 
bra affärer i Umeå. Det tjänar vi alla på. (Två politi-
ker i vk 020503)

Varslen är inget kvitto på att något eller några gjort nå-
got direkt fel. Att söka syndabockar är inte speciellt ange-
läget, i vart fall inte för utomstående. Förutsättningarna 
för ett ungt bioteknikföretag är tuffa på en bister mark-
nad. Men visst är det trist. (Ledare i vk 030206)

Den andra vanligt förekommande premissen bland de neutrala de-
battexterna under den första fasen, handlar om etisk problematik 
i olika varianter. Ibland antyder skribenterna även att någon eller 
några av konfliktens huvudaktörer uppvisar en tvetydig moral.

Det [landstingsstyrelsens beslut om UmanGenomics] 
handlar om politikens ansvargentemot [sic] våra egna 
anställda, mot bloddonatorer och mot befolkningen 
i övrigt i Västerbotten. Det handlar också om moral, 
etik, och demokrati. Frågor som inte alltid prövas i 
en juridisk process. (Politiker i vf 020813)
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Det hade varit intressant att höra debatten lyfta från 
lokala revirstrider och egenintressen till en diskus-
sion om dagens forskningspolitik och hur man kan 
balansera dess positiva och negativa konsekvenser. 
(Utomstående forskare/expert i vk 020606)

Båda dessa typer av premisser återkommer i materialet, utan nå-
got till synes regelbundet mönster, fram till och med februari 
2003. Efter februari 2003 inleds den andra fasen för de neutrala 
debattexterna. Denna andra fas kan sägas vara präglad av de neu-
trala debattexternas frånvaro och därmed är även detta perspektiv 
i avsaknad av någon tydlig premiss. Anledningen till att de neu-
trala texterna i princip försvinner torde dels ha sin grund i Uman-
Genomics personaluppsägningar och dels i att Hallmans uppsäg-
ning kommer vid denna tidpunkt. Precis som figur 5.5a visade 
övergår konflikten vid denna tidpunkt till att tematiskt handla 
om specifika organisatoriska spörsmål snarare än mer allmängilt-
iga ideologiska frågeställningar kring politiska, ekonomiska eller 
etiska aspekter av kommersialisering av vetenskap. Detta torde ha 
inneburit att konflikten vid denna tidpunkt upphörde att vara 
aktuell för de neutrala skribenter som sökte diskutera konflikten 
som ett mer övergripande samhälleligt fenomen. Det kan också 
vara så att skribenter som från början förhöll sig neutrala i konflik-
ten efterhand tog ställning för den ena eller andra sidan.

6.2.2 Förespråkare för Medicinska biobanken
Den första återkommande premissen bland Medicinska bio-
bankens förespråkare förekommer i samband med landstingsav-
talet 2002 och är relaterad till etiska aspekter på ekonomi. Bland 
skribenterna med detta perspektiv anses privata ekonomiska el-
ler överdrivet kommersiella intressen inte vara legitima.
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Man börjar fråga sig om det är fler ledande personer 
än landstingets högste ansvarige för uppbyggnaden 
av blodbanken som satsat privata medel i projektet. 
(Allmänhet i vf 020419)

De fria forskarnas projekt granskas alltså vetenskap-
ligt – är deras frågeställningar värda att utforskas och 
kommer det att ske på ett bra sätt? Någon vetenskap-
lig granskning av värdet och forskningskvaliteten görs 
inte för de prover Uman Genomics ska ta ut. (Prefekt 
vid Umeå universitet i vk 020420)

Vi vill naturligtvis att nya läkemedel ska kunna tas 
fram, men insynen och kontrollen av vävnadsmate-
rial måste värnas! Att då låta kommersiella intressen 
ta över bolaget med ett avtal som löper i 20 år är för 
oss ofattbart. (Politiker i vf 020604)

I mars 2003, samtidigt som debattexter skrivna utifrån ett neu-
tralt perspektiv närmast upphör i dagspressen, påbörjas en för-
hållandevis omfattande debatt framför allt mellan aktörerna 
Medicinska biobanken och Politiker (landstinget). Debatten, 
som till stor del handlar om Hallmans uppsägning, pågår fram 
till och med juni samma år och karaktäriseras bland annat av 
många dubbla publikationer, det vill säga ett flertal av debattex-
terna publiceras i både Västerbottens-Kuriren och Västerbottens 
Folkblad med några dagars mellanrum. Ovanstående premiss 
samsas då med ytterligare en premiss, som är den vanligaste pre-
missen bland Medicinska biobankens förespråkare: Medicinska 
biobanken är ett resultat av Göran Hallmans vision och den bör 
så förbli. Även om denna premiss blev vanligare i mars 2003, så 
hade den redan börjat synas nästan ett år tidigare.
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Att det idag finns en biobank i Västerbotten är helt 
och hållet Göran Hallmans förtjänst. (Professor i vk 
020516)

År 1987 grundade visionära vetenskapsmän vid Umeå 
universitet Västerbottens Intervention Project (vip). 
[…] Professor Göran Hallmans, Medicinska bioban-
kens grundare och ansvarige forskare, insåg tidigt att 
det fanns ett behov av stora studier. (En internatio-
nell grupp forskare i vk 021002)

Utan Göran Hallmans stora arbetsinsatser, envishet 
och kreativitet skulle denna unika biobank inte fin-
nas. (Biobankspersonal i vf 030402; vk 030403)

Alla förhandlingar kring det nybildade företaget 
skedde över huvudet på de forskare som med idogt ar-
bete byggt upp biobanken och det industriella utveck-
lingsprojektet samt tecknat bindande avtal med natio-
nella och internationella forskningsfinansiärer. (En 
stor grupp avsändare däribland politiker, externa fors-
kare, marknads- samt biobanksaktörer i vk 050524)

De sista två åren är antalet debattextskribenter som förespråkar 
Medicinska biobankens perspektiv få. Tre insändartexter från en 
skribent, i denna studie kategoriserad som aktören »allmänhet«, 
är de som efterlämnar det tydligaste avtrycket i lokaltidningskorp-
uset. Debattexterna från denne skribent har en beskyllande ton 
gentemot de som tidigare förespråkat UmanGenomics. Den un-
derliggande premissen är således att dessa aktörer har agerat fel:
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Att rektor Täljedal är upprörd [över ett felaktigt påstå-
ende från skribenten i en tidigare insändare] miss-
tänker jag har med de formella reglerna kring hans 
uppdrag att göra. Han kan ju knappast ha något prin-
cipiellt mot ett engagemang i Uman Genomics med 
tanke på sitt engagemang både för avtalet med lands-
tinget som är förutsättningen för Uman Genomics 
och för att pengar satsas både av våra skattepengar och 
våra konsumtionspengar i företaget. (vf 050609)

Men alla dessa höga potentater, vars ställning är be-
roende av det förtroende de getts, hur ser de nu på 
sig själva och hur ser vi på dem? (vf 060904)

6.2.3 Förespråkare för UmanGenomics
De inledande debattexterna från UmanGenomics förespråkare 
har, till stor del, en tonvikt på ekonomiskt relaterade premisser. 
UmanGenomics anses vara ett företag som ligger helt rätt i tiden 
i och med den nya biotekniktrenden, och kommersialiseringen 
av Medicinska biobanken antas leda till en stark forskningsmiljö 
som är bra för Umeå.

Universitetsrektor Inge-Bert Täljedal har helt rätt i sina 
kommentarer när han befarar att beslutet resulterar i 
framtida svårigheter kring forskningen, rekryteringen 
och företagandet i Umeå. (Politiker i vk 020412)

Den guldgruva av information som ligger i vår unika 
biobank kommer då inte att omsättas i nya viktiga 
läkemedel och vi västerbottningar blir förlorare när 
vi tappar arbetstillfällen. (Politiker i vk 020419)
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Uman Genomics avtal med landstinget och Umeå uni-
versitet handlar egentligen om mycket mer än ett en-
skilt företag. Det handlar om förutsättningarna för att 
få till stånd en positiv utveckling av bioteknikindustrin 
i Umeå. (UmanGenomics ledning i vk 020420)

I juni 2002 kan en ny premiss skönjas bland UmanGenomics före-
språkare. Medicinska biobanken anses nu vara ett resultat av enträ-
get arbete från landstingets anställda och landstinget har därför 
ansvar för blodbanken (och har följaktligen rätt att bestämma 
över hur Medicinska biobanken ska kommersialieras via UmanGe-
nomics). Denna premiss, exemplifierad nedan av två debattexter 
från landstingsdirektören, korrelerar även tidsmässigt med den ti-
digare nämnda premissen hos förespråkarna för Medicinska bio-
banken, att banken är Hallmans vision och att den så bör förbli.

Den unika biobank som nu finns i Västerbotten har 
byggts genom ett hängivet och oförtrutet arbete av 
hundratals distriktssköterskor! Landstinget å sin sida 
har finansierat en stor del av biobankens personal 
[…], lokalhyra, kostnader för frysboxar och provrör. 
Dessutom har landstinget byggt upp och ansvarar 
för den databas samt enkätdata som gör att analyser 
från blodprover kan kopplas till levnadsförhållanden 
och sjuklighet. (Landstingsdirektören i vk 020611)

Ytterst är det västerbottningarnas/donatorernas biobank 
och landstinget som folkvalt organ företräder ju väster-
bottningarna. (Landstingsdirektören i vk 030510)

Den tredje frekvent förekommande premissen som jag har fun-
nit bland UmanGenomics förespråkare kommer till uttryck un-
der de sista två åren, 2005 och 2006. Fyra ledarartiklar i Väster-
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bottens Folkblad antyder då att UmanGenomics blev utsatta för 
ett sabotage från »forskare och andra« (vf 060211):

Uman Genomics blev rättshaveristernas eldorado, 
inte de framsynta forskarnas eller läkemedelsutveck-
larnas. Det är inte svårt att peka ut ett antal synda-
bockar och ställa dem vid skampålen. Men det leder 
ingenstans. (ibid)

6.2.4 Den komplicerade konflikten – en gemensam premiss
Det finns en premiss som är utspridd över tid och som är gemen-
sam för alla tre perspektiven: någon aspekt av skeendet kring 
Medicinska biobanken och/eller UmanGenomics är kompli-
cerad och svårförklarad. I direkt anslutning till detta konstate-
rande brukar skribenten även erbjuda läsaren den »rätta« beskriv-
ningen eller tolkningen av konflikten. Denna typ av premiss 
uttrycks av såväl förespråkare för biobanken…

Samtidigt är det betecknande för dessa inlägg att det 
helt saknas konkreta projekt och att man inte lyckats 
förklara för allmänheten varför biobanken utgör en så 
unik forskningsresurs. (vk 020516)

…som förespråkare för UmanGenomics…

Av skriverierna att döma föreligger det emellertid en 
hel del missförstånd beträffande innebörden av det 
avtalsförslag som landstingsstyrelsen behandlade. 
[…] För att om möjligt bringa någon reda i diskus-
sionen vill vi klargöra följande punkter som miss-
uppfattats eller tappats bort […]. (vk 020420)

…men även av skribenter i neutrala texter.
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frågorna är komplicerade och mångfacetterade. De-
batten har också delvis varit förvirrande. Forsknings-
etik har blandats ihop med, [sic] revirstrider, egenin-
tressen och regionalpolitik. (vk 020603)

6.3 Aktörsrelaterade teser

Det går att frilägga många olika typer av teser från de 76 debat-
texterna i lokaltidningskorpuset. En del texters tes handlar till 
exempel om att göra ett klargörande angående ett specifikt på-
stående i en tidigare insändare eller debattartikel (se till exempel 
svar från Västerbottens-Kurirens ansvarige utgivare i vk 020424 
eller Länsstyrelsens inlägg i vk 030226). Det finns dock ett antal 
»grupper« av debattexter med liknande teser. Dessa ansamlingar 
är oftast knutna till en speciell aktör snarare än ett specifikt per-
spektiv. Det är dessa aktörsrelaterade teser som jag kommer att 
redogöra för i detta avsnitt.

6.3.1 Politiker: Ekonomisk betydelse och politiska beslut krävs
När politiker har deltagit i debatten har de ofta lagt tonvikten 
på samhällsekonomiska aspekter av företaget UmanGenomics. 
Tesen, exemplifierad nedan, är att UmanGenomics är bra eller 
viktigt för det lokala ekonomiska »klimatet«.

Strategiska satsningar i Umeå runt universiteten 
måste även ses som viktiga näringspolitiska fram-
tidsfrågor. (Politiker i vk 020503)

Andra återkommande teser i politikernas debattexter kretsar 
kring strategiska beslut. En gemensam tes skulle kunna sägas 
vara att rätt politiskt beslut krävs. Åsikten om hur detta beslut ska 
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fattas varierar. Antingen kritiseras ett annat beslut, som till ex-
empel att rösta ned förslaget i landstingsstyrelsen i april 2002 el-
ler att sedan rösta igenom detsamma (exempelvis vk 020411 och 
020413 respektive 020427). En sådan typ av tes antyder indirekt 
att ett motsatt politiskt beslut hade varit att föredra. 

En annan variant är att öppet förespråka ett beslut och ba-
sera motiveringen på vissa förutsättningar. Tre av debattexterna 
(med politiker som avsändare) anspelar till exempel på en, i detta 
sammanhang, ovanlig premiss: en snabb vetenskaplig utveckling 
har skett. Premissen används både av förespråkare för Uman-
Genomics och en förespråkare för Medicinska biobanken:

Det pågår just nu runt om i världen en kapplöpning 
om att finna lösningen på ett antal medicinska frå-
gor. […] Om inget sker – det vll [sic] säga att beslu-
tet omprövas – kommer biobanken att bli fullstän-
digt värdelös och all bioteknik, det många ser som 
morgondagens nya basnäring, kommer att förintas i 
Umeå. (Politiker i vk 020419)

Att […] låta kommersiella intressen ta över bolaget 
med ett avtal som löper i 20 år är för oss ofattbart. Den 
genetiska utvecklingen går oerhört fort. Hade lands-
tingsstyrelsen haft mer »is i magen« och funderat på 
fler alternativ kring forskning, insyn i verksamheten 
och hur kommersialiseringen av Västerbottningarnas 
donerade blod ska ske, så hade nog beslutet blivit ett 
annat.3 (Politiker i vk 020427 och vf 020604)

I det första citatet vill avsändaren påskina att eftersom biotekni-
kens utveckling går snabbt, så gäller det att fatta snabba beslut 

3 Detta citat används i två olika debattexter skrivna av skilda politiker, dock 
från samma parti.
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och »haka på tåget« för att inte hamna på efterkälken. I den an-
dra texten hävdar avsändaren också att »utvecklingen går oerhört 
fort« men anser istället att hastigheten snarare kräver försiktig-
het och eftertanke innan man fattar politiska beslut. Gemensam 
utgångspunkt är därmed att hastigheten är hög.

När vetenskap och teknisk utveckling diskuteras i massme-
diala sammanhang är denna typ av »tidsuppfattning« inte ovan-
lig. Ideland (2002) menar att när journalister tillspetsar och po-
lariserar vetenskapliga projekt i nyheter så skapas en illusion av 
att vetenskapen rör sig framåt med snabbare och större steg än 
vad som i själva verket är fallet (se avsnitt 3.2.2). Denna premiss 
använder sig skribenterna, i detta fall, av för att kunna motivera 
varför en viss typ av politiskt beslut är att förorda. Jag skulle här 
vilja rikta särskilt fokus mot en möjlig tolkning av denna typ av 
argumentation som har betydelse för det gränsdragningsarbete 
(se avsnitt 5.5) som etablerades mellan aktörerna Medicinska bio-
banken och Politiker i samband med den medierade konflikten: 
oavsett vilka politiska utgångspunkter Politikerna har i konflik-
ten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken, så är de 
överens om att omfattande politiska beslut krävs.

6.3.2 Allmänheten: Felaktigt agerande  
och UmanGenomics betydelse
Två olika kategorier av insändare från »allmänheten« syns i debat-
texterna. Den ena kategorin, vilken består av insändare som jag 
antar kommer från en och samma skribent under hela konflik-
ten, riktar kritik främst mot universitetsledningen.4 Tesen i dessa 
insändare är att ledningen på ett eller annat sätt har agerat fel:

4 Mindre namnvariationer på signaturerna förekommer, men tematiken och 
tonen i texterna är snarlika.
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Jag skulle vilja varna Täljedal med påhejare för att gå 
allt för hårt fram i blodbanksdebatten. […] Om ni 
inte väljer era ord i denna diskussion finns det stor 
risk att ni får söka er till någon annan region om ni 
vill ha allmänhetens medverkan vid era undersök-
ningar. (vf 020413)

Vi var inte många som protesterade när det [en över-
enskommelse som landstinget brutit] skedde och rek-
tor Täljedal […] avfärdade oss i mycket föraktfulla 
ordalag. (vf 050607)

Den andra kategorin av skribenter från allmänheten anför tesen 
att UmanGenomics är ett företag som är viktigt för den medicin-
ska forskningen. De har dock inte alltid samma beskrivning (pre-
miss) av vad UmanGenomics är.

Nu har ett antal personer överklagat det senaste av-
talet med Uman Genomics […] och de gör tydligen 
allt som står i deras makt för att hindra och begränsa 
Uman Genomics möjligheter att använda blodet i 
blodbanken för forskning. […] Forskningen borde 
få alla de resurser som är möjliga. Detta är betydligt 
viktigare än risken för att privatpersoner kan tjäna 
pengar om något forskningsresultat blir lyckat. (Ano-
nym insändare i vk 020518)

Allvarligast är dock det faktum att en viktig kugge 
för ytterligare möjligheter att snabbt kunna få fram 
läkemedel mot till exempel cancer och diabetes typ 
2 försvinner. (Insändare, vf 030702)
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Observera att skribenten i det första citatet ovan främst beskriver 
UmanGenomics som en forskningsinstitution och inte som ett 
företag. I det andra exemplet ses företaget som en »viktig kugge« 
för vetenskapliga framsteg, det vill säga UmanGenomics förefaller 
här vara ett mellanting mellan företag och forskningsinstitution. 
Dessa två texter illustrerar en aspekt av UmanGenomics som inte 
är så vanligt förekommande bland de övriga debattexterna. I de 
flesta andra fall diskuteras UmanGenomics ur ett företags- eller 
samhällsekonomiskt perspektiv, medan det är Medicinska bio-
banken som anses stå för forskningsunderlaget. För allmänheten 
förefaller distinktionen mellan UmanGenomics och Medicinska 
biobanken inte vara lika viktig eller självklar.

6.3.3 UmanGenomics: Hallmans har agerat tvivelaktigt
I tidigare kapitel (se tabell 5.3) har jag visat att UmanGenomics 
står som avsändare för totalt tre (4 procent) debattexter i lokaltid-
ningskorpuset. Två av dessa texter, båda citerade nedan, inbegri-
per tesen att Göran Hallmans har agerat på ett tvivelaktigt sätt.

Av artiklarna i pressen att döma har chefen för den 
medicinska biobanken vid Umeå universitet med fel-
aktiga, missvisande och även osanna påståenden fått 
landstingspolitiker att tveka inför att rösta ja på de 
föreslagna förändringarna i avtalet. (Sune Rosell i vf 
020413)

En punkt i Umanmodellen var nämligen, att man 
inte kunde sitta i styrelserna både för banken och för 
Uman Genomics. När Göran Hallmans insett detta 
började svårigheterna. (Sune Rosell i vk 030919)
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Denna tes sammanfattar vad som skulle kunna kallas UmanGe-
nomics huvudsakliga retoriska inriktning i den medierade kon-
flikten: att lägga ansvaret för konfliktens utgång på en annan ak-
tör. Denna inriktning är de dock inte ensamma om.

6.3.4 Medicinska biobanken: Konflikten är någon annans fel
Karaktäristiskt för de elva (14 procent) debattexter där skriben-
ter associerade till Medicinska biobanken står som avsändare är 
att de ofta innehåller en anklagelse mot en annan aktör. Tesen 
är att det framför allt är landstinget och UmanGenomics som har 
agerat fel eller vilseledande.

Landstinget och Uman Genomics ändrar ju på för-
slaget till avtal så ofta så att man blir yr. […] Men de 
vitala bitarna, de som måste kuppas igenom innan 
den nya biobankslagen börjar gälla, förblir likväl 
oförändrade. […] Jag kan inte se detta som annat 
än ett grovt sätt att försöka vilseleda de politiker som 
ska ta ställning till förslaget. (Forskare associerad till 
Medicinska biobanken i vk 020422)

Det är den personalpolitik som genomsyrar lands-
tings- och universitetsledning som gör att persona-
len far illa. (Biobankspersonal i vf 030402)

Finns det kvar något förtroende för landstingsled-
ning inför omorganisation av hela landstinget när 
principerna toppstyrning och godtycke är de två led-
ord som styr förändringsarbetet? (Biobankspersonal 
i vf 030503)
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Det som oroar oss mest är de omskrivningar av ban-
kens historia, som myndigheterna har börjat ta till 
för att rättfärdiga sina handlingar. (Forskare associe-
rad till stiftelsen Kost och Hälsa i vk 030917)

Därmed kan det sägas att en betydande likhet mellan de tre se-
nast nämnda aktörerna – Allmänhet, UmanGenomics och Medi-
cinska biobanken – är att merparten av teserna de framför hand-
lar om att lägga någon form av skuld på en annan aktör.

6.4 Sammanfattning och diskussion

Den översiktliga argumentationsanalys som jag har gjort i detta 
kapitel har visat att de 76 debattexter som finns i lokalpress-
korpuset innehåller premisser som förändras över tid och är be-
roende av vilken typ av perspektiv skribenten har. Analysen vi-
sar också att debattexternas teser tenderar att ha en gemensam 
inriktning eller tematik för varje enskild typ av aktör – oavsett 
vilket perspektiv den enskilde aktören haft i konflikten.

De skribenter vars texter var neutrala till konflikten och de 
som förespråkade UmanGenomics, identifierade under tidsperio-
den mellan 2001 och 2003 företaget UmanGenomics som en po-
tentiellt stark aktör inom ett expanderande kommersialiserat livs-
vetenskapligt område. Deras premisser kan således sägas vara 
ekonomiskt färgade. Premisserna som Medicinska biobankens 
förespråkare uttrycker i sina texter inriktar sig också, fram till 
mars 2003, på ekonomi. De har dock även en etisk aspekt som 
grund i texterna. Med jämna mellanrum anför förespåkarna för 
Medicinska biobanken (till exempel vk 020516) och UmanGeno-
mics (till exempel vk 020611) även premisser rörande vilka de an-
ser har varit ansvariga för Medicinska biobankens uppbyggnad.
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I samband med Hallmans uppsägning i mars 2003, övergår 
Medicinska biobankens förespråkares texter till att innehålla pre-
misser som i allt högre grad understryker att biobanken hela tiden 
varit Hallmans vision och förtjänst och att den skall förbli i hans 
omsorg (till exempel vf 030402). UmanGenomics förespråkare 
antyder istället att biobanken är västerbottningarnas bank, att 
västerbottningarna representeras politiskt av landstinget och att 
landstinget följaktligen har rätt att bestämma över banken (till ex-
empel vk 030510). De neutrala texterna försvinner i princip helt.

År 2004 finns inga debattexter i lokalpresskorpuset. Mellan 
2005 och 2006 består debattexterna som författats av Medi-
cinska biobankens förespråkare till stor del av en person som (på 
grund av att denne endast uppger namn och inte titel) har kate-
goriserats som »allmänheten«. Skribenten antyder att de »höga 
potentater« (vf 060904) som var inblandade i UmanGenomics 
hade ett (felaktigt) personligt engagemang. UmanGenomics före-
språkare, å andra sidan, består endast av en ledarskribent som 
vid fyra olika tillfällen antyder att »rättshaverister« (vf 060211) 
och »krafter som bara ser till sitt eget och inte vill arbeta för hela 
regionens bästa« (vf 050525) fick företaget på fall.

Vilka utgångspunkter var gemensamma och vilka var det 
inte? Som figur 6.4a på nästa sida visar hade samtliga tre perspek-
tiv i början av konflikten någon form av anknytning till ekonomi. 
Det som skiljer de tre olika perspektiven åt är vilka normer (se 
avsnitt 3.1) de anspelar på. Medicinska biobankens förespråkare 
förordar till exempel normen att privata eller överdrivet kom-
mersiella intressen inte får gå före det som är etiskt och moraliskt 
riktigt. Detta etiska problematiserande är något som föresprå-
karna för Medicinska biobanken även delar med de neutrala skri-
benterna. UmanGenomics förespåkare diskuterar däremot inte 
det eventuellt moraliska dilemmat kring kommersialisering utan 
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fokuserar på de positiva samhälleliga effekterna den kommersi-
ella forskningen kan få.5

Därmed utkristalliseras något som vid första anblicken före-
faller vara en tes/antites mellan att det å ena sidan måste vara 
möjligt att tjäna pengar på forskning och å andra sidan att etik 
måste gå före ekonomi. I själva verket kan detta sägas vara en 
falsk antites (Fahnestock 1999) som till synes beskriver två mot-
satta förhållningssätt, men i själva verket innehåller två tämligen 
olika infallsvinklar. Det förespråkarna för Medicinska bioban-
ken framhäver är hur de ansvariga vid Medicinska biobanken inte 
kan ställa upp på kommersiell exploatering utan etiska normer 
som viktig byggsten. Aktörerna från de andra två perspektiven 
framhäver snarare att det är möjligt att låta genomikföretag, i det 
här fallet UmanGenomics, vara kommersiella och tjäna pengar.

Förvisso hör Medicinska biobanken och UmanGenomics 
delvis ihop organisatoriskt, via Umeå universitet och Västerbott-
ens läns landsting. Jag anar dock att detta till synes motsatta 
förhållande (falsk antites) mellan Medicinska biobankens och 
UmanGenomics förespråkare är fröet till (en sedemera ökande) 
sammanblandning av biobanken och genomikföretaget bland 
framför allt allmänheten. Detta leder förmodligen till de insänd-
are som exemplifierades i avsnitt 6.3.2, där några av skriben-
terna beskriver UmanGenomics som ett kommersiellt bolag 
och andra likställde företaget med ett forskningsprojekt. Frågan 
är dock huruvida »förvirringen« kommer sig av att konflikten 
kring UmanGenomics och Medicinska biobanken är invecklad 
eller om distinktionen mellan dessa två helt enkelt inte är viktig 
för den icke insatta läsaren.

5 I några fall konstaterar dock skribenterna att det inte finns några moraliska 
problem (se vk 021412) eller att det rent av vore omoraliskt att rösta ned 
förslaget (vk 020413).
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I slutet av kapitel 5 redogjorde jag för hur aktören Medicinska 
biobanken medvetet gav sig in på mediernas arena och då främst 
använde lokalpressen som forum. Därmed inledde skribenterna 
trovärdighetskamper och gränsdragningsarbeten gentemot andra 
typer av aktörer än Umeå universitet – den aktör de till största 
delen behövde förhålla sig till på universitetets arena (åtminstone 
enligt fördelningen av handlingar i diariekorpuset, se tabell 5.2a).

Den aktör som Medicinska biobanken framför allt hamnade 
i polemik med i lokalpressens debattexter var Politiker. Figur 
6.4b nedan illustrerar hur Medicinska biobanken och Politiker 
drev två olika typer av gränsdragningsarbete gentemot varandra. 
Dels försökte båda expandera in på juridikens domäner kring 
upphovsrätt och dels försökte Medicinska biobanken utesluta 
politiker från att bestämma vem forskningen skulle skötas av.

Medicinska biobanken försökte först och främst expandera 
in på ett upphovsrättsligt område genom att framställa Hallmans 
som en unik och viktig nyckelperson.6 Han har de anställdas för-
troende (vf 030402) och anses vara visionären bakom bankens 
tillblivelse (vk 030321). Som motvikt till Medicinska biobankens 
anförande att en enskild person har ideell upphovsrätt använder 
politikerna argument som handlar om infrastruktur och kollek-
tivism. Skribenter från landstinget framställer Medicinska bio-
bankens framväxt som en kollektiv insats, »genom ett hängi-
vet och oförtrutet arbete av hundratals distriktssköterskor« (vk 
020611), och som västerbottningarnas gemensamma blodbank 
(vk 030510). En lyckad satsning på bioteknik kommer kommu-
nen, Umeå och universitetet till gagn, sägs det.

Vidare, i avsnitt 6.3.1 återgav jag citat från två politiska me-
ningsmotståndare som, samtidigt som de förde en diskussion 

6 Hallmans var en nyckelperson även i bokstavligt mening. I en universitetshand-
ling (dnr 503-2309-03) påpekas att landstinget inte kunde sköta biobanken 
utan Hallmans, eftersom han vägrade lämna ut kodnycklarna till proverna.
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kring vilket som var det rätta sättet att förhålla sig till den 
snabba utvecklingen inom genomikvetenskapen, uttryckte en 
gemensam tes: politiker skall ha ett visst mått av kontroll över 
vetenskapen. Vilken grad av kontroll av vetenskapen de olika 
politiska skribenterna eftersträvar kan diskuteras. Säkert är dock 
att den gemensamma tesen är något som Medicinska biobanken 
också identifierar men förhåller sig annorlunda till.

Det är forskarnas ansvar att regelverken följs och att 
forskningen genomförs på ett korrekt sätt. Myndig-
heterna har en övervakande roll. Det är definitivt 
inte politikers eller administratörers ansvar att utse 
»rättrogna« forskare som hanterar systemet på det 
sätt som de styrande anser passar bäst. (Forskare 
kopplade till Medicinska biobanken i vk 030618)

Medicinska biobankens förespråkare menar vidare, i samma de-
battext, att landstinget skall ha »förvaltningsansvaret för vissa re-
gister samt finansieringsansvaret för vissa enkäter« (vk 030618). 
Politikerna menar snarare att myndigheterna även i viss mån skall 
reglera forskningen. Medicinska biobankens gränsdragningsarbete 
går således ut på att försöka utesluta politikerna från att få reglera 
eller styra över vetenskapen.
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Figur 6.4b Gränsdragningsarbete mellan aktörerna Medicinska biobanken  
och Politiker och hur de förhåller sig till ägarskap och politikers inblandning
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I det gränsdragningsarbete som pågick mellan aktörerna Medi-
cinska biobanken och Politiker betonade den förstnämnda att 
Medicinska biobanken var Hallmans förtjänst medan den se-
nare ansåg att det var landstingets förtjänst. Vidare tenderade all-
mänheten att inte göra skillnad på UmanGenomics som en 
forskningsinstitution och ett kommersiellt företag. Samtliga dessa 
beskrivningar har jag kategoriserat som ekvivalenskedjor till de 
två nodalpunkterna Medicinska biobanken och UmanGenomics 
som jag definierade i avsnitt 3.3.2. Dessa illustreras i figur 6.4c 
nedan tillsammans med en ny nodalpunkt: konflikten.

Olika typer av hänvisningar eller anspelningar på konflik-
ten är ett återkommande inslag bland premisserna i debattex-
terna. En gemensam premiss bland de tre debattperspektiven är 
att konflikten är komplicerad och att skribenten själv har det rätta 
svaret eller den korrekta beskrivningen (se avsnitt 6.2.4). Jag vill 
närma mig denna premiss både från ett retoriskt och ett diskurs-
teoretiskt perspektiv. Ur ett retoriskt perspektiv kan premissen för-
klaras med att skribenten försöker sänka meningsmotståndarnas 
ethos genom att hävda att de far med osanning, skapar förvirring 
eller saknar erforderliga kunskaper. Därefter höjer skribenten sitt 
eget ethos genom att antyda att denne själv kan bringa ordning i 
det svårtydda och intrasslade. Ur ett diskursteoretiskt perspektiv 
antyder premissen »konflikten är komplicerad« snarare att det rå-
der en form av konsensus bland ett flertal olika typer av aktörer, 
oavsett vilken sida de valt, att konflikten kring UmanGenomics 
och Medicinska biobanken är svårtydd eller »rörig«.

Vidare, i avsnitt 5.2 konstaterade jag att forskare/experter en-
dast förekom som avsändare till 5 procent av diariets handlingar 
medan de stod för 18 procent av debattexterna i lokalpressen. 
Varför gör forskarna/experterna i högre grad sin röst hörd på 
mediernas arena än på universitetets arena? I och med att even-
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tuella universitetsbeslut kring Medicinska biobanken eller Uman-
Genomics inte fattas utifrån debattexter i lokalpress, kan det 
antas att det primära målet för forskarna/experna inte var att 
åstadkomma en förändring inom universitetet. I debattexterna i 
lokalpressen anges att en av orsakerna till oroligheterna är att det 
råder ett svårt debattklimat i universitetets interna kanaler.7

»Visst kommer det nya avtalet att påverka den kli-
niska, fria forskningen«, säger en av de fria forskarna 
på Umeå universitet och Nus till mig. En forskare 
som dock inte är friare än att vederbörande vill vara 
anonym, liksom många av andra av forskarna. De är 
rädda för repressalier. (Expert/forskare i vk 020420)

 Andan vid Umeå Universitet verkar ha förändrat sig 
de senaste åren. De lokala bråken verkar avlösa var-
andra. (Allmänhet i vk 030409)

Själviskt beteende av en annan aktör är den gemensamma nämna-
ren och därmed en tredje ekvivalenskedja till nodalpunkten 
»konflikten«. De två motstående perspektiven, förespråkare för 
Medicinska biobanken respektive för UmanGenomics, inbegri-
per båda uppfattningen att företaget UmanGenomics gått då-
ligt, men skulden läggs på helt olika aktörer. Orsaken till företa-
gets fall anses i båda fallen vara grundad i ett felaktigt beteende. 
Medicinska biobankens förespråkare skyller på att vissa aktörer 

7 Denna premiss understryks för övrigt i en text i en av universitetets perso-
naltidskrifter: »Vågar jag sticka ut hakan och skriva vad jag tycker om fe-
minismen, eller studentrepresentanternas åsikter, eller biobanken, eller re-
sursfördelningssystemet, eller samverkanshuset, eller något annat som är 
på tapeten, eller agendan är det väl det kallas numera av ledande floskel-
ekvilibrister... blir man uppkallad till dekanus för ett allvarligt samtal då? 
Huvva...« (MedVetet, augusti 2004)



kapitel vi | deBatter

– 165 –

haft ett (felaktigt) personligt ekonomiskt intresse, medan Uman-
Genomics förespråkare skyller på att vissa aktörer uppvisat brist 
på samarbetsförmåga.
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Figur 6.4c Tre nodalpunkter och deras ekvivalenskedjor

Skuldbeläggandet av andra aktörer går för övrigt som en röd 
tråd (tes) genom debattexterna. Aktören Medicinska biobanken 
poängterar vid ett flertal tillfällen att någon annan har begått ett 
fel eller far med osanningar. Aktören UmanGenomics utpekar 
vid två tillfällen Medicinska biobankens ansvarige forskare som 
en av huvudorsakerna till företagets problem. Ledarskribenter 
pekar ut rättshaverister inom universitetsorganisationen och en-
skilda personer ur allmänheten anklagar universitetets rektor. 
Dessa beskyllningar kan tolkas på åtminstone två sätt om man 
studerar varje debattext enskilt. För det första kan beskyllningen 
tolkas som ett uttryck för missnöje med en motpart som anses 
gjort något felaktigt. För det andra kan det också vara en retorisk 
strategi att rikta uppmärksamheten bort från sig själv. Beskyll-
ningen kan alltså vara ett sätt att uttrycka sin egen oskuld i kon-
flikten. Den retoriska aspekten av beskyllningarna är dock inte 
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särskilt oväntad, eftersom debattexter är retoriska texter. Men, 
vad händer om alla beskyllningar i alla typer av texter och hand-
lingar analyseras? Det skall undersökas i nästa kapitel.
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7 Beskyllningar

I det föregående kapitlet framkom att några av skribenterna 
bakom lokalpressens debattexter beskyllde vissa aktörer för att 
ha gjort något felaktigt. Jag diskuterade sådana »beskyllningar« 
delvis ur ett retoriskt perspektiv och delvis ur ett diskursivt. Stu-
dien gjordes dock på en avgränsad del av avhandlingsempirin 
och fångade därmed inte upp alla beskyllningar som förekom 
under konfliktens gång. Beskyllningar är en viktig del av medie-
diskursen tillika retoriken i konflikten kring UmanGenomics 
och Medicinska biobanken. I detta kapitel undersöks därför be-
skyllningar i alla de tre stora korpusen, deras retoriska funktion 
och vilka som ger respektive ges skulden.

I avsnitt 7.1 diskuterar jag begreppen »misslyckande« och 
»skuld«. Jag gör också en tämligen omfattande genomgång av 
variabeln »beskyllning« eftersom denna variabel mig veterligen 
inte har använts på detta sätt i någon tidigare medievetenskaplig 
undersökning. I avsnitt 7.2 beskriver jag tre retoriska egenskaper 
hos beskyllningarna. I avsnitt 7.3 grupperar jag beskyllningarna 
i lokalpress- respektive nationella presskorpuset i tidskluster för 
att kunna studera hur beskyllningarna förändras allt eftersom 
konflikten fortskrider. Kapitlet avslutas i sedvanlig ordning med 
en sammanfattning och diskussion.
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7.1 Definitioner  
och jämförbara studier

En återkommande variabel vid kvantitativ innehållsanalys (se av-
snitt 2.1.1) av pressmaterial är vad man skulle kunna kalla »kon-
fliktvariabeln«. Ett vanligt sätt att koda denna variabel är att an-
vända någon form av värdeskala. En sådan värdeskala används 
för att visa huruvida textskribenten förhåller sig positiv, nega-
tiv eller neutral till det ämne han eller hon skriver om, eller om 
en artikel innehåller flera olika källor som står i polemik med 
varandra. Denna typ av variabel studeras ofta genom en under-
sökning av ordval i rubrik och text (Asp et al. 1997, s 295; jäm-
för även Holliman 2004). I analysen som görs i detta kapitel har 
jag utgått från att mitt material redan representerar en medierad 
konflikt och har därför valt att endast detaljstudera hur misslyck-
anden och skuld i konflikten beskrivs genom beskyllningar.

Vad gäller begrepp som misslyckande och skuld, är min ut-
gångspunkt för det första att det inte finns ett enda korrekt 
svar på frågan om vad som gick »fel« i konflikten kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken. För det andra behöver 
inte något ha gått fel. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv har 
ingenting gått fel om inte någon aktör i texterna eller handling-
arna påstår att så skett. Hur till exempel anledningen till och be-
tydelsen av UmanGenomics konkurs tolkas i materialet är med 
andra ord resultatet av en eller flera aktörers beskrivning av situ-
ationen.1 Olika aktörer, som föregående kapitel illustrerade, kan 

1 Jag använder här UmanGenomics konkurs som ett exempel på vad som i ma-
terialet anses vara ett misslyckande. Det är dock inte nödvändigtvis alltid kon-
kursen som sådan som avses vara ett misslyckande. Påfallande ofta är det dock 
någon misslyckad ekonomisk aspekt av företaget som lyfts fram.
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dels uppleva skilda delar av konflikten som misslyckade och dels 
ha skilda uppfattningar om vad som är misslyckat. Ur ett mark-
nadsekonomiskt perspektiv skulle UmanGenomics konkurs till 
exempel inte behöva ses som någonting »felaktigt«, utan kort 
och gott ett resultat av att företaget, som ett av många bioteknik-
företag, inte lyckades på en kommersiell arena där bara de före-
tag med rätt förutsättningar klarar sig. Ett sådant förhållandevis 
»avdramatiserat« perspektiv antyder till exempel en forskare vid 
Umeå universitet som i en insändare konstaterar:

Om […] Uman Genomics inte ser någon annan lös-
ning än att avveckla verksamheten […] är det en 
normal utveckling för ett företag som misslyckats 
med sitt affärskoncept. (vk 020417)

Ur ett personligt och mer verksamhetsnära perspektiv, till exem-
pel sett från någon av huvudaktörerna, blir dock konsekvenserna 
av de olika turerna i konflikten sannolikt mindre krassa. Således 
finner jag det varken överraskande eller konstigt att de flesta in-
blandade i konflikten upplever en eller flera aspekter av den som 
ett misslyckande, liksom att någon eller några också måste tillskri-
vas skulden för detta misslyckande.

För att kunna omvandla skuldbegreppet till en variabel i en 
innehållsanalys krävs en tydlig definition. En av de förtydligan-
den jag behövde göra inför kodningen av avhandlingsempirin var 
att konstatera att »skylla på någon« inte är samma sak som att 
hävda att någon annan »gör fel«. En sådan definition skulle med-
föra en allt för inkluderande beskyllningsvariabel eftersom en av 
grunderna i de flesta former av debatter är att hävda att man själv 
har rätt och att motparten följaktligen har fel (se även McMullin 
1987, s 51). Fjæstad med flera (2001) använder ansvarsvariabler i 
en studie av Dagens Nyheters rapportering om genteknologi 1997–
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1999, men redovisar där inte någon närmare definition av rela-
tionen mellan beskyllare och mottagare av beskyllning, vilket jag 
ansett vara en viktig faktor.2

I denna undersökning har definitionen av »beskyllning« is-
tället varit när en aktör lägger över ansvaret för ett helt skeende på 
en annan part. Detta skeende skall, enligt aktörens definition, vara 
misslyckat samt i någon mån avslutat.3 Jag vill understryka att jag 
inte har lagt någon värdering i begreppet »beskyllning«. Jag har 
valt begreppet för att det representerar en medveten handling att 
rikta beskrivningen av ett skeende mot en eller flera mottagare. 
Att använda ett mer neutralt begrepp som till exempel »förkla-
ring« skulle skapa nya typer av definitionsproblem. Till exem-
pel kan begreppet »förklaringar« även associera till ett mer ge-
nerellt utredande av begrepp eller skeenden i konflikten kring 
UmanGenomics och Medicinska biobanken.

Kodningen av beskyllningarna i de tre korpusen har varit en 
omständlig process. Jag har under kodningsarbetet kunnat fri-
lägga tre olika typer av beskyllningar: direkta, indirekta och prog-
noser. En direkt beskyllning är när någon uttryckligen säger att nå-
gon annan bär ansvar för något som har gått fel. Detta illustreras 
i nedanstående två exempel. Den första beskyllningen är från en 
UmanGenomics-relaterad källa som skyller på Medicinska bio-
banken. Den andra är från en journalist som skyller på biotek-
nikmarknaden:

Så går det när man låter rättshaverister få utrymme. 
(vk 060208)

2 De två variablerna definieras som »Actors responsible for benefits and risks« 
(Fjæstad et al. 2001, s 274)

3 Definitionen skiljer sig därmed inte nämnvärt från hur till exempel skanda-
ler i medier definieras som att en utomstående aktör kritiserar en offentlig-
gjord handling som brutit mot någon form av moralisk eller etisk kod (jäm-
för Thompson 1997, s 39).
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Uman Genomics har haft juridiska problem. Det är 
inte konstigt eftersom branschen är ny och de måste 
samarbeta med universitetet och landstinget. Just nu 
handlar det om ekonomi. (vk 050304)

En indirekt beskyllning är inte lika uppenbar. I exemplet nedan 
skyller Umeå universitets rektor indirekt på politiker. Det indi-
rekta består av att rektor inte uttryckligen säger att någon har 
gjort fel. Istället omnämns landstingspolitikerna i meningen ef-
ter på ett sådant sätt att det blir underförstått att de har tagit ett 
beslut som leder till att någon kommer att förlora trovärdighet.

Vi kommer förlora trovärdighet så det skriker om 
det. Landstinget skjuter ifrån sig den här möjlighe-
ten i total okunskap och oförstånd. (vk 020410)

Exemplet ovan är också en variant av den tredje typen av be-
skyllning – prognos. Prognosen sker när en aktör gör en förut-
sägelse om vad som kommer att gå fel och vem som är ansvarig 
för detta. Samma händelse som ovan, beskriven i Västerbottens 
Folkblad, gör prognosen som beskyllningstyp tydligare.

Inge-Bert Täljedal befarar att landstingsstyrelsens beslut 
blir spiken i kistan för Uman Genomics. (vf 020411)

Skillnaden mellan de tre varianterna är dock enbart språklig och 
har inte särskiljts i kodningen eftersom det är beskyllningar som 
förekommande fenomen som är i fokus i analysen, inte den speci-
fika språkdräkt de lindas in i.

Det finns ytterligare en faktor som försvårat analysen. Journa-
lister tenderar ofta att väva in källmaterialet i sina texter, vilket 
kan göra det svårt att veta vad som är journalistens respektive 
källornas åsikter (Ekecrantz/Olsson 1994; se avsnitt 5.1.3). I det 
här fallet blir det svårare att avgöra exakt vilken roll journalisten 
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spelar för beskyllningarna som finns i texten. Risken finns att 
journalister formulerar beskyllningar som egentligen härstam-
mar från någon källa, att de »slätar ut« mer kraftfulla ordalag från 
någon källa eller att de lägger en beskyllning i munnen på källan 
som källan egentligen inte står för. Eftersom denna avhandling 
är en textstudie har jag dock inte tagit hänsyn till vad som sagts 
utanför det som stått i texterna eller handlingarna. Kodningen 
av beskyllningar är baserad på vem som explicit uttalar beskyll-
ningen i texten, det vill säga hur en »genomsnittlig läsare« torde 
uppfatta vem som är avsändare för det som står skrivet.

Beskyllningsvariabeln kan sägas vara en sammanläggning av 
två separata variabler: beskyllare och mottagare. Den förstnämnda 
indikerar vilken aktör som riktar beskyllningen mot någon. 
Denna variabel har samma variabelvärden som presenterades i av-
snitt 5.1.2. Den andra variabeln motsvaras av den eller de som av 
beskyllaren anses vara orsak till det misslyckade skeendet. Mottag-
aren baseras, med två undantag, på samma aktörslista som för be-
skyllaren ovan. De två undantagen är Marknaden och Konflikten.

Marknaden kan sägas vara ett samlingsnamn för de tillfäl-
len beskyllningarna riktas mot samhällsekonomiska krafter som 
inte kan härledas till ett specifikt företag. Till detta räknas till ex-
empel konjunkturskiftningar eller minskat förtroende hos risk-
kapitalister eller andra typer av investerare. I nedanstående citat 
ges till exempel skulden för uppsägningarna vid UmanGenomics 
indirekt på nedgången av riskkapital på bioteknikmarknaden.

Antalet företag i sektorn har minskat och orsaken 
är brist på riskkapital – precis samma problem som 
Uman Genomics ledning motiverar varslen med. 
(Ledare i vk 030206)
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Konflikten, i sin tur, har kategoriserats som en mottagare av be-
skyllningar när beskyllaren hänvisar till händelser som anspelar 
på att flera parter är oense och ur någon aspekt kämpar mot 
varandra. Ett exempel är när en juridisk dispyt ges skulden till 
marknadens ovilja att investera i UmanGenomics:

En bidragande orsak till svårigheten att skaffa kapi-
tal är den rättsliga prövning som pågår. (Journalist i 
vf 030206)

I exemplen nedan illustreras vidare hur beskyllningar riktas mot 
Konflikten som mottagare. I det första exemplet anser skriben-
ten att stridigheter varit orsak till UmanGenomics »förlamning«. 
I det andra beskriver skribenten parter som inte kunnat komma 
överens (det vill säga en konflikt; se not i avsnitt 5.1) och att det 
ledde till att inga finansiärer vågade satsa sina medel i företaget.

Men förhoppningarna kom på skam. Idag är företa-
get förlamat av rättsliga strider och har bara en enda 
anställd. (dn 031109)

Kring detta uppstod ytterligare etiska och juridiska 
problem. Efter en segdragen process där parterna 
hade mycket svårt att komma överens gav finansiär-
erna upp, pengarna tog slut och personalen fick sägas 
upp. (Forskning & Framsteg 041117)

Beskyllningen i det sistnämnda citatet kan förefalla riktas mot 
marknaden i och med frasen att »finansiärerna [gav] upp, peng-
arna tog slut« används. Observera dock att detta är en konskvens-
beskrivning. Skulden till att finansiärerna gav upp läggs på den 
segdragna processen.
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7.2 Beskyllningarnas  
retoriska egenskaper

I lokaltidningskorpuset förekommer totalt 87 beskyllningar, 
fördelade på 76 texter (34 procent av alla texter i korpuset). I 
det nationella presskorpuset förekommer 26 beskyllningar, för-
delade på 22 texter (27 procent). I diariekorpuset förekommer 
22 beskyllningar, fördelade på 17 handlingar (5 procent). Således 
förekommer fler än en (dock aldrig fler än två) beskyllning i 
några texter och handlingar. I detta avsnitt är resultaten i tabel-
lerna baserade på förekomst i antal texter/handlingar (den lägre 
siffran).4 I avsnitt 7.3 åsyftas däremot det totala antalet beskyll-
ningar (den högre siffran).

Vilka orsaker finns till att en text innehåller beskyllningar? I 
min analys av materialet har jag funnit att beskyllningarna har 
tre olika typer av retoriska egenskaper som var och en är »verk-
samma« på olika språkliga nivåer. Den första egenskapen är att 
beskyllningarna kan ge en indikation på vilket skede konflikten 
befinner sig i. Den andra egenskapen är att beskyllningarna är 
av massmedieretorisk art. Den tredje egenskapen är att beskyll-
ningarna är mer vanliga i debattexter än i nyhetsartiklar. För att 
kunna dra dessa slutsatser behöver jag först diskutera faktorer 
som teman, beskyllare och mottagare.

Är beskyllningar mer vanliga i texter med vissa typer av tema-
tisk inriktning? Procentangivelserna i tabellen på nästa sida vi-
sar den tematiska fördelningen för de texter och handlingar som 
innehåller beskyllningar. Detta jämförs med siffrorna inom pa-
rentes som visar hur de sex olika temana fördelats totalt över de 
tre stora korpusen (se även tabell 5.2a).

4 Med undantag för tabell 7.1c, som utgår från den högre siffran.
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lokal nationell diarium
Ekonomi 21% (21) 59% (29) 6% (10)
Juridik 11% (15) 5% (14) 29% (20)
Politik 17% (11) 18% (10) – (–)
Etik 14% (20) 9% (16) 12% (10)
Forskningsresultat 5% (9) – (14) – (6)
Organisation 32% (24) 9% (17) 53% (54)

Tabell 7.2a Andel beskyllningar fördelat på tema i jämförelse med  
korpusens övergripande tematiska inriktning (inom parentes)

Utfallet visar att tematiken, med vissa mindre variationer, är för-
delad på ett liknande sätt oavsett om alla texter eller enbart tex-
terna som innehåller beskyllningar medräknas. De vanligast fö-
rekommande temana i de lokala och nationella presskorpusen 
tenderar även att få en ännu större tyngd bland texterna med 
beskyllningar. Därmed finns inget tydligt samband mellan be-
skyllningar och specifika teman.

Snarare tenderar beskyllningarna att följa den typ av tematik 
som är vanligt förekommande vid nyckelhändelserna (se avsnitt 
4.3). Studeras tematiken över tid i de lokaltidningstexter som inne-
håller beskyllningar så kan man urskilja vissa likheter. I april må-
nad 2002 förekommer till exempel merparten (12 av 21) av beskyll-
ningarna i texter med politik som huvudsakligt tema. Däremellan, 
från maj 2002 till februari 2003, är texternas tematik varierad. 
Under två dagar i februari 2003, då lokalpressen rapporterar om 
uppsägningarna vid UmanGenomics, återfinns samtliga 5 beskyll-
ningar i texter med ekonomisk tematik. Från och med mars 2003 
till slutet av konflikten 2006 har 22 av de 43 (51 procent) lokal-
presstexter som innehåller beskyllningar en organisationstematik. 
Speciellt dominerande är tidsperioden mars till juni 2003 då 11 av 
13 (85 procent) texter har organisationstema. Före mars 2003 till-
hör endast 2 av 33 (6 procent) texter denna temakategori.
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I det nationella presskorpuset ändras tematiken tydligt vid 
en av nyckelhändelserna. Från och med februari 2003 och framåt 
innehåller 11 av 14 (79 procent) texter med beskyllningar en eko-
nomisk tematik. Före den tidpunkten är tematiken i texterna 
med beskyllningar däremot varierad.

Är beskyllningarna en mer frekvent använd retorik bland 
vissa typer av aktörer? Tabell 7.2b nedan illustrerar att de beskyll-
ningar som förekommer i diariekoprusets handlingar, i princip 
uteslutande, kommer från aktörerna Medicinska biobanken och 
universitetsledningen. Detta är föga förvånande eftersom de 
även är avsändare för de flesta av korpusets handlingar (se tabell 
5.3). Medicinska biobanken gör inga beskyllningar i det natio-
nella presskorpuset. Däremot står de, tillsammans med aktör-
erna UmanGenomics och politiker, för en stor andel av beskyll-
ningarna i lokalpressen. Störst andel av beskyllningar i de två 
presskorpusen står aktören journalist eller tidning för.

Lokal Nationell Diariet
Medicinska biobanken 12 (16%) – 9 (53%)
UmanGenomics 13 (17%) 9 (39%) 1 (6%)
Universitetsledningen 7 (9%) – 5 (29%)
Politiker 11 (14%) 1 (4%) –
Journalist eller tidning 17 (22%) 9 (39%) 1 (6%)
Allmänhet 3 (4%) 1 (4%) –
Forskare/expert 6 (8%) 3 (13%) 1 (6%)
Myndigheter/tjänstemän – – –
Övriga företag 4 (5%) – –
Övriga 3 (4%) – –

Tabell 7.2b Avsändare av beskyllningar
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Noterbart är den höga andelen beskyllningar från UmanGeno-
mics i det nationella presskorpuset. Det ojämna förhållandet mell-
an UmanGenomics och de tre övriga huvudaktörerna i detta kor-
pus behöver dock inte nödvändigtvis vara ett tecken på att de 
nationella medierna har gynnat UmanGenomics perspektiv. Det 
kan också vara en effekt av att den nationella pressen till största 
delen ser händelserna kring UmanGenomics och Medicinska bio-
banken som ett exempel på genomikföretagens ställning i Sverige, 
och att UmanGenomics får uttala sig om hur just de upplever den 
volativa genomikmarknaden. En indikation på att så skulle vara 
fallet är, att av de 9 beskyllningar från UmanGenomics som före-
kommer i det nationella presskorpuset så riktas 5 mot Marknaden 
och 2 mot Journalister eller tidningar.

Man kan således tänka sig att den höga andelen beskyll-
ningar från UmanGenomics inte betyder att de oemotsagda får 
kritisera andra huvudaktörer. Snarare betyder det att textskriben-
terna styr in beskyllningarna mot ett visst tematiskt område. Ett 
sådan förklaringsmodell får stöd av att beskyllningarna i det na-
tionella presskorpuset till stor del tenderar att riktas mot Mark-
naden. Detta illustreras i tabell 7.2c nedan.

Lokal Nationell Diariet
Medicinska biobanken 12 (14%) 1 (4%) 4 (18%)
UmanGenomics 8 (9%) 1 (4%) 2 (9%)
Universitetsledningen 13 (15%) – 8 (36%)
Politiker 26 (30%) 1 (4%) 6 (27%)
Journalist eller tidning 5 (6%) 2 (8%) –
Allmänhet – – –
Forskare/expert 1 (1%) – 1 (5%)
Myndigheter/tjänstemän 4 (5%) – –
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Marknaden 8 (9%) 12 (46%) 1 (5%)
Konflikten 9 (10%) 9 (35%) –
Övrigt 1 (1%) – –

Tabell 7.2c Mottagare av beskyllningar

Jag vill lyfta fram ytterligare tre saker som framgår av tabellen 
ovan. För det första får Medicinska biobanken skulden i ungefär 
lika stor utsträckning både i diarie- och lokalpresskorpuset. Det-
samma gäller mottagarna UmanGenomics och Politiker. Detta 
skulle kunna tolkas som en effekt av att dessa tre mottagare är ak-
tiva på både universitetets arena och mediernas. Universitetsled-
ningen, som inte är särskilt aktiv på mediernas arena annat än 
som källa (se avsnitt 5.5), får betydligt färre beskyllningar i lokal-
pressen än i diariekorpuset. Detta är i linje med de resonemang 
jag förde i avsnitt 5.4 angående hur Medicinska biobanken »läm-
nar« universitetets arena och påbörjar ett gränsdragningsarbete 
mot andra aktörer i medierna.

 För det andra får medier mycket få beskyllningar riktade mot 
sig. Bland de totalt 7 beskyllningar som riktas mot aktören journa-
list eller tidning i båda presskorpusen, kommer 5 från en av Uman-
Genomics aktiägare. Denne uttrycker sig på följande sätt:

Jag känner mig kränkt av den kampanj som vk dri-
vit mot Uman Genomics och för att min kritik av vk 
inte ska spilla över på andra verksamheter i tidning-
ens spridningsregion, som jag är engagerad i, har jag 
därför valt att avgå ur ett antal styrelser (vf 020423)

– Jag blev felaktigt uthängd och tidningen påstod att 
jag ljugit […]. Då bestämde jag mig för att lämna 
alla mina offentliga uppdrag. (Aftonbladet 020829)
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För det tredje får mottagaren Konflikten en tämligen stor andel 
beskyllningar, i synnerhet i det nationella presskorpuset. Detta 
borde innebära att konflikten som sådan är en viktig del av hur 
händelserna kring UmanGenomics och Medicinska biobanken 
kan ha uppfattats av tidningsläsaren. Läsarna av lokalpressen 
har bland annat fått ta del av följande beskyllningar:

Det har varit prat om vem som har rättighet och inte 
har rättighet till att använda biobanken, beslut har 
överklagats och det har funnits ett läge där markna-
den, alltså läkemedelsföretag som vill ha etiska rela-
tioner med sina partner [sic], har blivit lite försik-
tiga. (UmanGenomics chef i vf 030916)

Tvisterna kring de avtal med universitetet och lands-
tinget, som skulle ge bolaget rätt att som enda före-
tag tjäna pengar på blodet, har helt stoppar [sic] ut-
vecklingen innan den ens hann börja. (Journalist i 
vk 040824)

Sett över tid så framstår, i lokalpresskorpuset, ett flertal olika 
mottagare av beskyllningar som ansvariga för att svårigheter 
kring UmanGenomics och Medicinska biobanken har uppstått. 
I det nationella presskorpuset däremot framstår de enskilda 
mottagarnas skuld som inte lika viktig. Snarare är det hela kon-
fliktsituationen och marknadens inställning till UmanGenomics 
och genomikbranschen som anses vara orsak till det som sker. 
Andra mottagares skuld är här perifer.

Detta leder oss mer specifikt till beskyllningarnas retoriska 
egenskaper som jag nämnde i början av detta avsnitt. Den för-
sta egenskapen, att beskyllningarna kan ge en indikation på vilket 
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skede konflikten befinner sig i, illustreras i tabell 7.2d nedan.5 Inga 
beskyllningar sker i något av de tre stora korpusen under 2001, 
vilket indikerar frånvaro av konfliktsituationer. Inte förrän av-
talskonflikten inleds under 2002 börjar beskyllningar användas. 
Vidare så har beskyllningarna i lokalpress- och diariekorpuset 
sin toppnotering ett år senare än vad publikations- och registre-
ringsfrekvensen av texter respektive handlingar har. Detta skulle 
kunna vara en indikation på att beskyllningarna är ett retoriskt 
mått på hur långt framskriden en konflikt är. Beskyllningarna 
ökar inte förrän effekterna av konflikten börjar bli tydliga. När 
publikationsfrekvensen i pressen och diariet avklingar, så mins-
kar även beskyllningsfrekvensen.

Lokalpress 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Antal artiklar 12 98 68 15 14 18
Beskyllningar 0 26 31 8 7 4
Procent - 27% 46% 53% 50% 22%

Nationell press 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Antal artiklar 3 28 38 5 5 4
Beskyllningar 0 8 12 1 1 1
Procent - 29% 32% 20% 20% 25%

Diarium 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Antal handlingar 11 38 97 139 32 11
Beskyllningar 0 2 8 2 4 1
Procent - 5% 8% 1% 13% 9%

Tabell 7.2d Beskyllningar årsvis i de tre stora korpusen

5 Det låga antalet artiklar (framför allt i nationella presskorpuset) under både 
2004 och 2005 gör att resultatet för dessa år bör tolkas försiktigt.
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Den andra egenskapen, att beskyllningarna är av massmedieretorisk 
art, går att finna genom att studera vilket korpus i avhandlingsma-
terialet som innehåller högst andel beskyllningar. De två presskor-
pusens beskyllningsfrekvens på 34 respektive 27 procent indike-
rar, i jämförelse med diariets 5 procent, att det finns någon sorts 
skillnad mellan mediernas och universitetets diskurser som med-
för att det sällan förekommer beskyllningar i universitetshand-
lingarna. En möjlig förklaring till skillnaden i utfallet mellan de 
tre stora korpusen är att de som skrivit de handlingar som regist-
rerades i Umeå universitets diarium inte hade samma behov el-
ler incitament att på ett retoriskt sätt peka ut både felaktigheter 
och syndabockar. Detta är dock ett vanskligt resonemang. Även 
om det är få dokument i universitetsdiariet som innehåller be-
skyllningar – åtminstone i den bemärkelse som beskyllningar de-
finierats i detta kapitel – så finns det gott om exempel i diariet där 
avsändaren provocerar mottagaren eller där mottagaren blir pro-
vocerad av hur ett dokument är formulerat, den faktiska innebör-
den av texten eller i vilken kontext dokumentet skickades.

Jag har antagit att de handlingar som registrerats i diariet har 
skrivits med samma noggranna retoriska avvägningar som press-
texterna. Eftersom det finns jämförelsevis färre beskyllningar i dia-
riekorpuset än i presskorpuset, måste jag också dra slutsatsen att 
beskyllningarna i högre grad är en massmedieretorisk strategi än 
en retorisk strategi i största allmänhet. En anledning till detta kan 
vara att en tidningsskribent har ett begränsat textutrymme och 
därför behöver spetsa till texten för att ett tydligt budskap skall nå 
fram. Ett personligt e-postmeddelande mellan till exempel två an-
ställda vid Umeå universitet kan däremot formuleras omfattande 
och nyanserat, och det finns dessutom sällan någon begränsning 
vad gäller textens omfång eller hur många vändor ärendet kan gå.
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Den tredje retoriska egenskapen, att beskyllningarna är mer 
vanliga i debattexter än i nyhetsartiklar, framträder mest tydligt 
när variabeln texttyp (se definition av texttyp i avsnitt 5.2) stu-
deras på lokalpresstexterna.6 Då uppdagas en slags »omvänd pro-
portionalitet« mellan antalet texter i de olika texttyperna och 
andelen beskyllningar. Även om andelen insändare utgör minst 
antal texter i lokalpresskorpuset (13 procent) bland de tre textty-
perna, innehåller denna typ av texter den högsta frekvensen av 
beskyllningar (50 procent). Texter av typen ledare/debatt/analys 
utgör 20 procent av lokaltidningskorpuset och 37 procent av 
dessa texter innehåller beskyllningar. De journalistiska artik-
larna utgör 66 procent av lokaltidningsmaterialet men »enbart« 
30 procent av dessa innehåller beskyllningar.

Tydligt är således att det finns en skillnad i vilken omfattning 
beskyllningar används i olika typer av texter. Journalisternas ny-
hetsartiklar har en mycket mindre konfrontativ stil än vad de-
battexterna har. Skillnaden på 7 procentenheter mellan artiklar 
och ledare/debatt är dock så pass marginell att den i princip är 
obetydlig. Skillnaden mellan insändare (50 procent) och de andra 
två texttyperna (30 respektive 37 procent) är däremot större.

Vilka är det då som står som avsändare för beskyllningarna i 
lokalpresskorpuset i allmänhet och i insändartexterna i synner-
het? Tabell 7.2e nedan visar att en tredjedel av insändarna kom-
mer från Medicinska biobanken. En forskningsenhet vid Umeå 
universitet är alltså den mest frekventa beskyllaren i insändarna 
såväl som i handlingarna i diariekorpuset. Detta bekräftar tidi-

6 Med endast 5 procentenheters skillnad är beskyllningarna i journalistiska 
artiklar i nationell press och lokalpress i princip lika frekventa. Antalet de-
battartiklar i nationell press uppgår dock bara till 5, så utfallet i det natio-
nella presskorpuset har för låg reliabilitet för att jämföras vidare.
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gare resonemang om att aktören Medicinska biobanken tar med 
sig en del av konflikten från universitetets arena till mediernas 
(lokalpressens) arena.

artiklar debatt insändare
Medicinska biobanken 4 (9%) 3 (18%) 5 (33%)
UmanGenomics 11 (25%) 1 (6%) 1 (7%)
Universitetsledning 7 (16%) – –
Politiker 4 (9%) 3 (18%) 4 (27%)
Journalist/tidning 12 (27%) 5 (29%) –
Allmänhet – – 3 (20%)
Forskare/expert 3 (7%) 3 (18%) –
Myndigheter/tjänstemän – – –
Utomstående företag 3 (7%) 1 (6%) –
Övriga – 1 (6%) 2 (13%)
Totalt 44 17 15

Tabell 7.2e Beskyllare i lokalpressens olika texttyper

7.3 Beskyllningskluster

En begränsning med den kvantitativa studien av beskyllningarna 
som presenterades i föregående avsnitt är att den inte på ett tyd-
ligt sätt kan illustrera förändringar över tid mellan vilka som var 
beskyllare och mottagare. Jag har därför även sökt efter specifika 
typer av ansamlingar eller konstallationer av beskyllningar och/el-
ler mottagare. I detta avsnitt redogörs för dessa ansamlingar, hä-
danefter kallade beskyllningskluster. Jag redogör först för beskyll-
ningsklustren i lokalpresskorpuset och därefter i det nationella 
presskorpuset. Jag har här inte särskiljt olika texttyper.
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Den första beskyllningen som görs i lokalpresskorpuset 
kommer från Umeå universitets rektor, och är publicerad i Väster-
bottens-Kuriren den 10 april 2002. Under denna och nästföljande 
dag står universitetets rektor för hela 4 av totalt 7 beskyllningar. 
Av dessa 4 beskyllningar är 3 riktade mot landstingspolitiker. 
Med tre undantag står därefter varken rektor eller någon annan 
talesperson från universitetsledningen för någon beskyllning i 
lokalpressen, trots att de själva med jämna mellanrum blir motta-
gare av beskyllningar under de nästföljande fyra åren.7 

Den mottagare som får flest beskyllningar under perioden 
från april till augusti 2002 är (landstings)politikerna. Av de totalt 
27 beskyllningar som då utdelas är de mottagare av 16 stycken 
(59 procent). Den stora andel beskyllningar som politikerna 
får, torde vara direkt kopplad till diskussionerna kring avtalen i 
landstingsstyrelsen. En intressant detalj som endast inträffar un-
der denna period är att en källa i en av lokaltidningsartiklarna 
förefaller överraskad av händelsen och inte vet – alternativt inte 
vill tala om – vem eller vad som orsakat beslutet som skapat pro-
blem för UmanGenomics.

Ingen på Uman Genomics verkar förstå varför det 
blev nej. Att det förekommit lobbying, som lyckats, 
är däremot uppenbart. Men från vem eller vilka vill 
ingen ha en uppfattning om.8 (vf 020411)

7 De tre undantagen är en artikel i samband med UmanGenomics varsel (vf 
030206), nyhetsartikeln kring utredningen av bisysslor (vk 040630) och 
när Stiftelsen Kost och hälsa »vill lägga beslag på varumärket Medicinska 
biobanken« (vf 041008)

8 I artikeln riktas, i stycket efter citatet, en mer tydlig beskyllning mot »lobby-
isterna«. Denna beskyllning är därmed den enda som riktas mot en motta-
gare som i avhandlingen har kategoriserats som »övrig«.
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En sådan osäkerhet vid beskyllningen sker endast vid detta till-
fälle. Under resterande del av konflikten är källorna och skribent-
erna betydligt mer specifika i sin kritik rörande vem som bär 
skulden för motgångarna.

Nästa beskyllningskluster kommer i februari 2003. Då publi-
ceras nyheterna om att samtliga anställda vid UmanGenomics har 
blivit uppsagda. Under denna månad kommer 7 beskyllningar 
varav 5 är från journalister eller redaktörer. Till största delen (4 
av 7 tillfällen) är Marknaden mottagare av beskyllningarna.

Från och med mars 2003 går en skarp skiljelinje bland be-
skyllningarna. Skiljelinjen kan kopplas till tidpunkten då Hall-
mans inte längre får fortsatt förtroende av landstinget att vara 
biobankschef. Efter den tidpunkten dominerar Medicinska bio-
banken beskyllningsklustren. Av totalt 51 beskyllningar från och 
med mars 2003 och fram till slutet av 2006 berör 25 stycken 
denna aktör, fördelat på 17 som beskyllare respektive 9 som mot-
tagare.9 Detta kan jämföras med att de under hela tidsperioden 
fram till mars 2003 står som mottagare vid endast 3 tillfällen av 
36 möjliga och inte är beskyllare vid något. Från och med mars 
2003 och fram till början av september samma år är Medicinska 
biobanken först och främst i polemik med landstingets politiker. 
Under perioden riktas hälften (10 av 20) av beskyllningarna i lo-
kaltidningskorpuset åt något håll mellan dessa två parter.

Under september 2003 bildas det näst största beskyllningsklus-
tret i lokalpresskorpuset. Detta kluster inbegriper dock ett fler-
tal olika händelser och innehåller därmed en tämligen splittrad 
ansamling beskyllningar. Från och med september 2003 börjar 
också aktören UmanGenomics allt oftare vara delaktig i beskyll-
ningarna. Från denna tidpunkt och fram till konkursen 2006 

9 En beskyllning görs av en nytillsatt biobankschef mot den gamla ledningen. 
Således beskyller Medicinska biobanken vid detta tillfälle sig själv.
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beskyller de någon vid 7 tillfällen och står som mottagare vid 
6. Drygt hälften av de beskyllningar UmanGenomics gör vid 
dessa tillfällen riktas mot Medicinska biobanken. Bland annat 
menar Sune Rosell, före detta vd:n för UmanGenomics, i en 
debattext och i en nyhetsartikel att »När Göran Hallmans in-
sett detta [att man inte kunde sitta i två olika styrelser] började 
svårigheterna« (vk 030919) och »Så går det när man låter rätts-
haverister få utrymme« (vk 060208). Medicinska biobanken be-
skyller även UmanGenomics tillbaka:

Vad var det som gick snett? Kommersialiseringen 
av Medicinska biobanken innebar många problem, 
som myndigheterna inte hade förutsett från början. 
[…] Samarbetsavtalet med Uman Genomics begräns-
ade den fria forskningens tillgång till biobanken. (vk 
030917)

Tabell 7.2c visade hur beskyllningarna i lokalpresskorpuset vid 
inte mindre än 9 tillfällen hade Konflikten i sig som mottagare. 
Denna mottagare kommer in i historien tämligen sent. Första 
tillfället är i februari 2003. Beskyllningarna mot Konflikten är 
därefter tämligen vanliga och återkommer i en till två texter 
varje år fram till slutet av 2006.

Den första beskyllningen i nationella presskorpuset är publi-
cerad den 10 april 2002. De fem första beskyllningarna i kor-
puset riktas mot Marknaden, vilket kan jämföras med lokal-
presskorpuset som började med ett kluster av beskyllningar 
gentemot landstingspolitiker. Beskyllningen nedan är den fjärde 
i ordningen och visar hur tt:s journalist menar att läkemedels-
företag inte investerat i UmanGenomics på grund av konkur-
rens (läs: marknadskrafter) från andra företag:
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Men inget läkemedelsföretag har varit intresserat av 
att teckna avtal med Uman Genomics av rädsla för 
att konkurrenterna ska kunna utnyttja den insyn of-
fentligheten ger. (tt 020422)

Tabell 7.2c visade hur Marknaden vid 11 av 26 (42 procent) tillfäl-
len i det nationella korpuset anses vara orsaken till att satsningen 
kring UmanGenomics slagit fel, vilket gör Marknaden till den 
mottagare som oftast får skulden i detta korpus. Även om Mark-
naden fortsätter vara den dominerande mottagaren som får skul-
den, går det i det nationella presskorpuset att dra en skiljelinje 
den 10 oktober 2002. Vid denna tidpunkt kommer den första 
beskyllningen gentemot Konflikten. Beskyllningar riktade mot 
Konflikten är således inget som är isolerat till lokalpresskorpuset. 
I det nationella presskorpuset sker det i totalt 9 av 26 (35 procent) 
beskyllningar.

7.4 Sammanfattning och diskussion

I detta kapitel har jag analyserat beskyllningar och funnit att de 
kan tolkas som en massmedieretorisk strategi. Förekomsten av 
beskyllningar visade sig vara ovanligt (5 procent) i handlingar regi-
strerade i universitetsdiariet, vanligt bland journalistiska nyhets-
artiklar och debatt- och ledarartiklar i lokalpress (30 respektive 
37 procent) samt mest frekvent förekommande i lokalpressens in-
sändare (50 procent). Jag har också tolkat frekvensen av beskyll-
ningar som en indikator som visar vilken fas en konflikt befinner 
sig i. Dels förekommer beskyllningar inte i presskorpusens texter 
innan den mediala konflikten kring UmanGenomics och Medi-
cinska biobanken påbörjats och dels har beskyllningsfrekvensen 
sin toppnotering vid den tidpunkt då konflikten är så långt 
framskriden att konsekvenserna av konflikten har blivit synliga. 
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Överlag står journalister/redaktörer för flest beskyllningar i press-
korpusen. UmanGenomics och universitetsledningen är vanliga 
beskyllare i nyhetstexter. Politiker och Medicinska biobanken är 
frekventa avsändare i debattexter. Medicinska biobanken står för 
merparten av beskyllningarna i diariet.

En av frågeställningarna i inledningskapitlet var om någon 
aspekt av konflikten framstod som ett »misslyckande« i medierna 
och vad var det i sådana fall som ansågs vara misslyckat. Svaret 
på det första ledet i frågeställningen är utan tvekan »ja«. Det an-
dra ledet går inte att besvara lika kortfattat eftersom de olika ak-
törerna i konflikten varken är eniga om vilka som bär ansva-
ret eller vilken typ av misslyckande som ägt rum. Diagram 7.4a 
nedan visar till exempel att politiker får mest beskyllningar i 
lokalpresskorpuset under de två första månaderna efter lands-
tingsavtalen i april 2002. Universitetsledning såväl som oppo-
sitionspolitiker menade att det beslut som landstingsstyrelsen 
först fattade förhindrade den molekylärgenetiska forskningens 
utveckling i norra Sverige. Beskyllningsfrekvensen avtar därefter 
till ett minimum fram till februari 2003. Samma månad skriver 
många journalister i båda tidningskorpusen att uppsägningarna 
av UmanGenomics personal är en konsekvens av att marknaden 
tvekat att investera i företaget.
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Diagram 7.4a Beskyllningar i lokalpressen – kluster
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I och med nyheterna om Hallmans uppsägning i mars 2003 in-
leds en period i lokalpresskorpuset där aktörerna Medicinska bio-
banken och politiker är mest tongivande i början. I slutet, när 
UmanGenomics närmar sig konkurs, ersätts aktören politiker av 
aktören UmanGenomics. De sista åren får Medicinska biobanken 
skulden för UmanGenomics kollaps. Men ytterligare två aspekter 
anses också ha spelat stor roll: Marknaden och Konflikten. Dessa 
två mottagare får merparten av beskyllningarna i det nationella 
presskorpuset. Diagram 7.4b nedan visar hur Marknaden ofta får 
skulden fram till mitten av 2003, men att Konflikten får en stor 
del av beskyllningarna från och med februari 2003 och framåt.
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Diagram 7.4b Beskyllningar i nationell press – kluster

Som nämndes ovan står aktören journalister eller tidning för flest 
beskyllningar i mediematerialet. Bland sammanlagt 99 texter med 
beskyllningar i de två tidningskorpusen är denna aktör avsänd-
are till 26 texter. I lokalpresskorpusets texter återkommer jour-
nalisterna som beskyllare oftast vid tidpunkterna mellan de fyra 
nyckelhändelserna (se avsnitt 4.3) – till exempel mellan juni 2002 
och januari 2003. I det nationella presskorpuset förekommer de 
ännu oftare som beskyllare. Enligt min tolkning beror det på att 
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den nationella pressen i mindre utsträckning än lokalpressen an-
vänder de fyra huvudaktörerna som källor (se även avsnitt 5.4.1).

Det journalisterna och ledarskribenterna oftast väljer att lägga 
skulden på är marknaden. Detta indikerar, enligt min tolkning, 
att de framför allt har anlagt ett samhällsekonomiskt perspektiv 
på konflikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken. 
Denna slutsats kan kanske anses vara trivial, men om man be-
tänker att de skribenter och källor som är associerade till Uman-
Genomics – ett aktiebolag som främst torde ha ett företagsekono-
miskt perspektiv – i första hand beskyller Medicinska biobanken 
och medierna, och inte Marknaden, så förefaller beskyllningarna 
i de två presskorpusen vara mer komplexa än så.

I kapitel 3 diskuterade jag bland annat att misstro mellan forsk-
are och journalister inte är ovanligt (Nelkin 1996), eftersom nega-
tiva skriverier inte bara riskerar att påverka allmänhetens utan 
även viktiga finansiärers tilltro till vetenskap (Reed 2001). Det 
händer ofta att journalister kritiseras för att skriva vetenskapsjour-
nalistiska artiklar som är sensationslystna, onyanserade och som 
innehåller rena faktafel. Denna misstro verkar dock inte ha påver-
kat hur de vetenskapliga aktörerna riktar sina beskyllningar i de 
två presskorpusen. I min studie av beskyllningar har jag funnit att 
vare sig universitetsledningen, utomstående experter eller Medi-
cinska biobanken beskyller medierna. Bland de totalt 7 beskyll-
ningar som riktas mot medier i bägge presskorpusen kommer 5 
från enskilda företagsledare eller UmanGenomics aktieägare.

En möjlig anledning till att UmanGenomics inte (i så stor ut-
sträckning) beskyller marknaden i lokalpress och att de »akade-
miska« aktörerna inte beskyller medierna skulle kunna vara att 
de upplever sig ha ett beroendeförhållande till dessa. Anser aktö-
rerna att beskyllningar är ett kraftfullt retoriskt grepp? Undviker 
de i sådana fall att använda sådana mot dem de behöver stå på 
god fot med? En möjlighet är att (framför allt) de nyss nämnda 
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aktörerna anser beskyllningar vara så pass kraftfulla att de vill ha 
»mycket på fötterna« innan de riktar sådana mot någon annan 
mottagare. En indikation på att så skulle vara fallet är den tve-
kan UmanGenomics personal till en början uttrycker kring att 
namnge de misstänkta »lobbyisterna« (se avsnitt 7.3.1).

Oavsett vilken retorisk funktion beskyllningarna har haft, så 
har de även indikerat två viktiga begrepp som förekommer i dis-
kursen för den medierade konflikten kring UmanGenomics och 
Medicinska biobanken. I tidigare kapitel (se avsnitt 3.3.2 och 6.4) 
har jag definierat tre nodalpunkter. I detta kapitel har jag identifi-
erat två ekvivalenskedjor till dessa. Den första ekvivalenskedjan är 
kopplad till nodalpunkten UmanGenomics: beroende av markna-
den. Marknaden får, mer än någon annan mottagare i de två press-
korpusen, skulden för att ha orsakat de ekonomiska bekymren 
som företaget dras med mot slutet av konflikten. Detta indikerar 
i sin tur att UmanGenomics inte klarar sig utan stora finansiärer.

Den andra ekvivalenskedjan är kopplad till nodalpunkten 
konflikten, som näst efter marknaden anses vara störst orsak till 
UmanGenomics fall. Mer specifikt anses konflikten ofta vara or-
saken till att de stora finansiärerna »dragit öronen åt sig« och 
inte velat investera i företaget.

Orsak till UmanGenomics fall
Bero

en
de
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ar
kn
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Figur: 7.4 Tre nodalpunkter och deras ekvivalenskedjor
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Vem eller vilka hade störst del i att diskursen i medierna fram-
ställde konflikten, som sådan, som en viktig orsak till UmanGe-
nomics fall? Journalister står förvisso för den största andelen be-
skyllningar i presskorpusen så deras inflytande i definitionen av 
vad som blev fel i konflikten går inte att bortse ifrån. Men kon-
flikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken kan 
inte enbart sägas vara ett resultat av att journalisterna polarise-
rade eller spelade ut olika aktörer mot varandra. Snarare verkar 
de enskilda aktörerna själva ha en minst lika stor, om inte större, 
del i det »massmedieretoriska klimat« av beskyllningar som 
rådde. Till exempel innehöll hälften av alla insändare beskyll-
ningar, medan motsvarande andel för övriga redaktionella tex-
ter uppgick till en tredjedel. Då har jag dessutom bortsett från 
hur konflikten som orsak till UmanGenomics fall förstärks av 
det faktum att flera olika aktörer de facto syns debattera i lokal-
press. Det finns dock andra delar av den medierade konflikten 
där journalisterna måhända hade större inverkan på diskursen 
än övriga aktörer. Det handlar nästa kapitel bland annat om.
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8 »guldgruvan«

Jag har under analysens gång, från kapitel 4 till kapitel 7, gått från 
att använda ett tämligen brett analytiskt perspektiv på konflik-
ten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken till att ut-
föra analyser på meningsnivå. I detta sista analyskapitel studerar 
jag endast ett ord – metaforen »guldgruva« – och hur det associe-
ras till Medicinska biobanken och UmanGenomics. I avsnitt 8.1 
diskuterar jag hur metaforer och deras betydelse tidigare har be-
handlats av olika forskare. I avsnitt 8.2 redogör jag för förekom-
sten av metaforen »guldgruva« i de två presskorpusen och jämför 
detta med förekomsten av metaforen i diariekorpuset. Jag under-
söker även de olika innebörder som metaforen tillskrivs i materia-
let. Avsnitt 8.3 innehåller en sammanfattning och diskussion.

8.1 Definitioner  
och jämförbara studier

I denna undersökning har jag granskat metaforen »guldgruva« (i 
detta kapitel även nämnt enbart som metaforen i bestämd form 
singular). I pressmaterialet förekommer fler andra guld-rela-
terade metaforer, som »guldruschen« (Dagens Forskning 030414), 
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»guldkalv« (vk 051014) och »proverna är värda sin vikt i guld el-
ler till och med platina« (vk 021002), men eftersom dessa är få 
till antalet har jag bortsett från dem.

Det kan kanske tyckas vanskligt att dra slutsatser om en om-
fattande och komplicerad konflikt utifrån en analys av ett en-
staka ord. Metaforer är dock ett kraftfullt retoriskt verktyg som 
kan rikta våra tankebanor och styra en diskussion i en specifik 
riktning och bort från andra (Ideland 2009). Lakoff och Johnson 
menar till och med att »Our ordinary conceptual system, in 
terms of which we both think and act, is fundamentally metap-
horical in nature« (1980, s 3). Min utgångspunkt, vad gäller stu-
diet av metaforen guldgruva, har därför varit att textskribenter-
nas bruk av denna specifika metafor är en viktig indikator på hur 
Medicinska biobanken och UmanGenomics, såväl som konflik-
ten kring dessa, uppfattades av läsarna.

Enligt Fahnestock (1999) är metaforen den mest undersökta 
stilfiguren inom forskningsområdet vetenskapsretorik. Det är inte 
konstigt eftersom det i princip är omöjligt att kommunicera ve-
tenskapliga upptäckter och förenkla abstrakta teorier utan att an-
vända någon form av bildspråk. Metaforen är därför ett mycket 
viktigt verktyg för vetenskapen, och nog i lika hög grad för journa-
listiken, för att kunna skapa beskrivningar som inte bara är tyd-
liga utan även på ett intuitivt sätt kan förstås av många.

Kultur- och medieforskaren José van Dijck pekar på att meta-
forer inom vetenskapen används för att skapa pedagogiska bil-
der för icke insatta (van Dijck 1998, s 150f ). Detta sker ofta ge-
nom att forskarna anammar ett bildspråk som hämtas från den 
rådande utvecklingen och kulturen i samhället. Detsamma gäl-
ler för journalister. När det gäller metaforen guldgruva finns det 
en tydlig koppling till Västerbottensregionen. Som exempel kan 
nämnas hur guldgruvemetaforen tidigt anspelade på den närligg-
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ande guldbrytningen i Skelleftefälten (se det första citatet i inled-
ningen av kapitel 1). Tolkas metaforen bokstavligt kan »guldet« 
förstås som något som redan finns på plats i gruvan. Det rör sig 
med andra ord inte om något som behöver skapas eller konstru-
eras från grunden utan om en rikedom som redan är befintlig 
och »bara« behöver »utvinnas« och »förädlas«. Indirekt betyder 
det också att det rör sig om en ändlig resurs. När förädlingen är 
genomförd kan gruvan sina. Det är alltså något som det finns 
skäl att hushålla med.

Vasilia Christidou med flera har påpekat att metaforer i press 
och populärvetenskap paradoxalt nog inte bara kan hjälpa läsa-
ren att förstå komplicerad vetenskap, utan även kan medverka 
till att fjärma den »vanliga människan« från vetenskap och teknik 
(Christidou et al. 2004, s 358). Metaforens styrka att skapa peda-
gogiska bilder är alltså samtidigt dess svaghet. En metafor kan till 
exempel vara svår att undvika när den väl blivit etablerad – sär-
skilt om den används så ofta att den inte längre framstår som just 
en metafor, utan ett korrekt och precist sätt att beskriva något.

Detta är särskilt problematiskt när nya vetenskapliga rön vi-
sar på en mer komplex verklighet än vad metaforen har möjlig-
het att uttrycka (van Dijck 1998, s 150f ) eller om metaforen är 
så stark att den börjar styra vilken inriktning forskningen tar. 
Medieforskaren Iina Hellsten menar dock att journalister ten-
derar att vara långsammare än forskare med att börja använda 
nya typer av metaforer. Hellsten konstaterar därför att »If alter-
native metaphors are to be successfully introduced into public 
debates, it is necessary to take into account the mass media’s 
need for resonance between familiar and new issues« (Hellsten, 
2002, s 144). För forskare handlar bruket av metaforer således 
om en balansgång mellan att anspela på ett etablerat koncept 
och att introducera nya metaforer som har en samtida klang och 
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är väl lämpad för att illustrera den rådande forskningen. Jag an-
ser att detta förhållningssätt till metaforen även är giltigt för ve-
tenskapsrelaterade situationer, som till exempel vid medierade 
diskussioner om vetenskapens samhällsnytta.

Men metaforer är också, som jag skrev ovan, ett kraftfullt reto-
riskt redskap för att styra läsares tankebanor. Lakoff och Johnson 
(1980) menar att metaforer till och med kan styra och struktu-
rera hela diskurser. Detta sker bland annat genom att »de fram-
häver ett perspektiv, men utesluter andra« (Ideland 2009, s 3). 
Retorikforskaren Anders Sigrell (2001; jämför även med Petersson 
1987, s 9f ) ger i sin avhandling, Att övertyga mellan raderna, ett bra 
exempel på hur detta kan fungera:

Den persuasiva kraften i dessa metaforer ligger i att 
den bild man valt för att göra det komplicerade ekono-
miska skeendet gripbart också styr vilka åtgärder det 
är berättigat att vidta. Accepterar vi sjukdomsmeta-
forerna som en adekvat beskrivning av rådande [eko-
nomiska] omständigheter blir det också berättigat 
med de ekonomiska eftergifter som döljer sig bakom 
bilden »en besk medicin«. Vädermetaforerna å andra 
sidan leder till helt andra handlingsalternativ. Vädret 
kan man inte göra så mycket åt; när det stormar och 
åskar som värst är det bästa man kan göra att söka 
skydd och vänta tills ovädret har bedarrat. Krigsmeta-
forernas handlingsalternativ är radikalt annorlunda 
än de passiva vädermetaforernas. Här handlar det om 
att visa handlingskraft och att lyda en duktig fältherre 
som förmår ta djärva initiativ. (Sigrell 2001, s 198)

Med inspiration av Sigrells sätt att beskriva den »persuasiva kraf-
ten« i metaforer kan »guldgruvan«, utifrån ett mer övergripande 
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diskursivt perspektiv, beskrivas som en ekonomisk metafor som 
anspelar på en lukrativ verksamhet. Den har utifrån denna as-
pekt likheter med metaforen »bank« i ordet biobank.1 Det är 
också viktigt att påpeka att guldgruvemetaforen naturligtvis 
inte är isolerad till texter om Medicinska biobanken och Uman-
Genomics. En snabb sökning i valfritt mediearkiv visar att det 
är en frekvent använd metafor i press – oftast för att beskriva en 
potentiellt lukrativ industri.2 I denna studie har mitt fokus va-
rit riktat mot vilka som använder metaforen, hur den används 
och när. Jag har utgått från att metaforen kan avslöja något om 
det diskussionsklimat som rådde vid konflikten kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken.

8.2 Omfattning och innebörder

En översiktlig inventering av metaforen guldgruvas förekomst i 
den totala avhandlingsempirin visar att den endast är en del av 
pressens diskurs. Lokalpresskorpuset innehåller 15 (7 procent) 
stycken texter med metaforen, medan det nationella presskorpu-
set har 6 (7 procent) texter där metaforen omnämns. I diariekor-
pusets handlingar har jag inte påträffat den överhuvudtaget. I 
kapitel 5 (tabell 5.2a) visade jag att den ekonomiska tematiken i 
diariekorpusets handlingar generellt sett var liten (10 procent). 
Frånvaron av guldgruve-metaforen skulle kunna ses som ytterli-

1 Ingrid Schneider diskuterar till exempel hur tyska forskare gör skillnad på 
»aktiva« och »passiva« biobankskoncept: »Biobanks just storing dna and 
data are called ›Sparstrumpf‹, which is money saved under the mattress. In 
contrast, ›active‹ biobanks, creating surplus value, require investment. Not 
incidentally, the pervasive ›bank‹ metaphor has gained supremacy over the 
notion of ›biorepositories‹ or ›biolibraries‹«. (Schneider 2008, s 102) 

2 Se även faksimil i slutet av kapitlet.
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gare ett exempel på hur de delar av konflikten som registrerades i 
universitetets diarium innehöll en retorik som var ganska fjärran 
från den ekonomidrivna diskurs som kom till uttryck i pressen.

Men om metaforen endast förekom i lokal och nationell 
press, var det då endast journalister som var »ansvariga« för meta-
forens utbredning? Så var det inte, däremot är det få kategorier 
av aktörer som står som avsändare för de texter som innehåller 
metaforen. I det nationella presskorpuset är samtliga 6 texter 
skrivna av journalister. I lokalpresskopruset är texterna fördelade 
på lika många (5) skrivna av Journalist eller tidning, Utomstående 
forskare/expert respektive Politiker. Följaktligen är 10 av texterna 
debattexter och 5 är nyhetsartiklar. Iina Hellstens (2002) forsk-
ning visar, som tidigare nämnts, att journalister tenderar att vara 
långsammare än forskare med att börja använda nya typer av 
metaforer. Resultatet av min studie är dock att i lokalpressen 
använder forskare metaforen i lika stor utsträckning som andra 
typer av aktörer. Detta hänger förmodligen samman med att 
»guldgruva« är en etablerad metafor för att beskriva industriella 
innovationer med stor ekonomisk potential. Att metaforen till 
lika stor del används av politiker indikerar att den har starka 
överlappande kopplingar till en samhällsekonomisk diskurs. 

Hur metaforen guldgruva används av textskribenterna har 
varierat. Jag har, vilket illustreras i tabell 8.2a nedan, identifierat 
sju mer eller mindre olika sätt. Det vanligaste bruket i lokal-
pressen är att skriva att Medicinska biobanken är en guldgruva, 
utan att närmare förklara vad metaforen innebär. Exempel 
är »Guldgruvan är och förblir medicinska banken – och inte 
Uman Genomics« (debattext i vk 020417) och »Många hävdar 
att Medicinska Biobanken är en ›guldgruva‹, är det då rätt och 
rimligt att överlåta nyttjanderätten till ett privat bolag« (insän-
dare i vk 020427; även i vf 020514 och vk 020604). Utgångs-



kapitel viii | »guldgruvan«

– 1�� –

punkten verkar då vara att biobanken är guldgruvan, medan 
UmanGenomics (inte) skall stå för förädlingen.

Lokal Nationell

Medicinska biobanken är en guldgruva 6
Ekonomiska aspekter 2 2
Genetisk information 1 2
UmanGenomics är guldgruvan 2 1
Mångfald av prov 2
Guldgruva för sjukdomsforskning 2
Biobanker är en guldgruva 1
Tabell 8.2a Innebörder av metaforen och dess fördelning mellan mediekorpusen

Den näst vanligast förekommande kategorin har jag kallat ekono-
miska aspekter. Denna kategori förekommer i texter där skribent-
erna använder metaforen som ett kommersiellt koncept: »Den 
information om gener och sjukdomar som ligger dold i tiotusen-
tals västerbottningars blodprover och hälsoenkät är en guldgruva 
för läkemedelsföretagen« (Nyhetsartikel i vk 030510); »Den [Medi-
cinska biobanken] beskrevs som en guldgruva som läkemedels-
företag skulle betala för att använda i sin jakt på samband mellan 
sjukdomar och gener« (Nyhetsartikel i Ny Teknik 060823).

I tre texter menar skribenterna att guldgruvan består i gene-
tisk information. Exempel är »Banken har betecknats som en gen-
etisk guldgruva« (Nyhetsartikel från tt 020422) och »Biobanken 
unik guldgruva av information som nu riskerar att aldrig om-
sättas i nya viktiga läkemedel« (Debattext i vk 020419). Lika 
många skribenter menar intressant nog att det är företaget Uman-
Genomics, och inte själva biobanken, som är guldgruvan.

Två texter vardera i lokapresskorpuset talar om mångfald av 
prov och guldgruva för sjukdomsforskningen. Den förstnämnda an-
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vändningen (första citatet nedan) fokuserar på hur stor omfatt-
ningen av Medicinska biobankens material är. Den sistnämnda 
(andra citatet nedan) handlar om hur studiet av svåra sjukdo-
mar kan få hjälp av det ovärderliga biobanksmaterialet.

Människor har lämnat blodprov flera gånger. Det be-
tyder att här finns prover från när de var friska, lik-
som när de insjuknat. Tack vare detta är Medicinska 
biobanken en guldgruva för forskarna. (Nyhetsarti-
kel i vk 010313)

Om de här grundprinciperna inrättas och respekteras, 
tror vi att vip och Medicinska biobanken kan behålla 
sin vetenskapliga trovärdighet och verkligen bli den 
guldgruva för folkhälsoforskning som den ursprungli-
gen var tänkt att bli. (Debattext i vk 021003)

Endast en (1) artikelförfattare, i nationella presskorpuset, menar 
att biobanker i allmänhet är en guldgruva (dn 031109). Den 
Medicinska biobanken anses alltså i denna artikel enbart vara 
en bland många andra biobanker som tillsammans har en stor 
vetenskaplig och ekonomisk potential. Ingen av texterna i lokal-
presskorpuset har detta vida perspektiv på metaforen. Detta anser 
jag stämmer väl överens med tidigare resonemang (bland annat 
i 4.4.2) om att den nationella pressens bevakning av konflikten 
ofta har skett utifrån ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv.

När används metaforen? Att den förekommer i endast 7 pro-
cent av texterna i lokalpresskorpuset och nationella presskorpuset 
kan till en början förefalla lite. Tabell 8.2b på nästa sida visar dock 
att metaforen till största delen förekommer under år 2002, vilket 
innebär att den var tämligen vanlig under en kort tidsperiod.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lokalpress 1 11 1 – – 2
Nationell press 1 2 1 – 1 1

Tabell 8.2b Fördelning över tid av metaforen guldgruva

Studeras fördelningen över tid närmare finner man att 11 (73%) av 
texterna i lokalpressen som innehåller metaforen, publiceras mel-
lan april och oktober under år 2002. Efter en (1) förekomst i maj 
2003 används metaforen inte överhuvudtaget förrän i juni respek-
tive oktober 2006. Med andra ord, bara någon månad efter att 
UmanGenomics säger upp sin personal försvinner metaforen från 
de lokaltidningstexter som kan associeras med UmanGenomics 
eller Medicinska biobanken, för att sedan inte användas igen för-
rän vid den tidpunkt då medierna börjar spekulera i om företa-
get kommer att gå i konkurs. Den nationella pressen följer i stort 
sett samma mönster.

Men någonting besynnerligt inträffar när metaforen åter 
igen börjar användas: samtliga tre fall (citerade nedan) när Uman-
Genomics tillskrivs egenskapen som guldgruva sker i slutet av 
konflikten. Under åren 2001 till 2003 är det alltid Medicinska 
biobanken som i någon bemärkelse är associerad till guldgruve-
metaforen. Användningarna varierar förvisso mellan att åsyfta bio-
bankens omfång, provernas genetiska information eller den infor-
mationens möjlighet att bidra till lösningen på svåra sjukdomar. 
Men oavsett skrivningen är det »banken« som hela tiden kopp-
las samman med »gruvan«. Vid 2005/2006 ändras innebörden av 
metaforen. I lokalpress såväl som i nationell press syftar skriben-
terna nu på UmanGenomics när metaforen används. Särskilt tyd-
lig är förändringen i lokalpress.
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När Uman Genomics grundades för sex år sedan av 
Västerbottens läns landsting och Umeå universitet, 
trodde många att företaget skulle bli en riktig guld-
gruva för Västerbotten. (Ny Teknik 051102)

När Uman Genomics bildades år 1999 beskrevs bo-
laget som en guldgruva. (vk 060601)

1999 beskrevs Uman Genomics som en guldgruva. 
(vk 061006)

Varför kommer denna skiftning av metaforens innebörd i slutet 
av konflikten och någorlunda »samtidigt« i lokal och nationell 
press? Och vad betyder den?

8.3 Sammanfattning och diskussion

I tidigare kapitel har jag konstaterat att konflikten går igenom 
olika faser. Så sker även med bruket av metaforen guldgruva. 
Metaforen används vid flera tillfällen fram till oktober 2002. 
Därefter upphör den att användas under en lång tidsperiod, för 
att åter igen komma till bruk i slutet av konflikten.

Varför upphör metaforen (i princip) att användas efter ok-
tober 2002? Jag tror svaret ligger i att konflikten ändrar fokus. 
I avsnitt 6.4.1 beskrev jag bland annat hur debatten i lokalpres-
sen från och med mars 2003 övergick från att vara en ekono-
misk fråga till att handla om upphovsrätt. I och med detta så 
försvann även incitamentet för skribenterna att använda eko-
nomirelaterade metaforer. När UmanGenomics under 2005 och 
2006 börjar brottas med stora ekonomiska problem, blir dock 
guldgruvemetaforen åter igen användbar.
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Men varför börjar både lokal och nationell press att vid denna 
tidpunkt använda metaforen för att åsyfta UmanGenomics 
istället för Medicinska biobanken? Jag ser tre olika möjlighe-
ter. Den ena skulle kunna vara att journalisterna är oaktsamma. 
Förändringen i de tre artiklarna skulle således vara slumpartad, 
påverkad av varandra eller resultatet av brist på faktakontroll av 
tidigare artiklar. Det som dock talar mot detta är att föränd-
ringen i nationell press kommer förhållandevis långt före för-
ändringen i lokalpress, men att båda ändå sker vid samma fas i 
slutet av konflikten. De tre artiklarna skrivs också av olika jour-
nalister som i övrigt redogör sakligt för tidigare skeenden i kon-
flikten. Jag håller det sålunda som osannolikt att tre separata jour-
nalister, oberoende av varandra, gör en »miss« i sin research vid 
ungefär samma tidpunkt i konflikten. Lika osannolikt anser jag 
det vara att lokaltidningsreportrarna skulle påveras av artikeln i 
Ny Teknik som publiceras ett halvår tidigare, när de själva har en 
gedigen samling nyhetsartiklar om konflikten att utgå från vid 
eventuellt behov av bakgrundsinformation.

Den andra möjligheten är att metaforen guldgruva är en all-
mängiltig metafor som i pressen används om många olika typer 
av gynnsamma företag och organisationer. Detta skulle i sådana 
fall innebära att det egentligen inte är samma guldgruva som 
medierna beskriver 2002 respektive 2005/2006. Medicinska bio-
banken och UmanGenomics är så att säga en guldgruva var för 
sig. Det skulle däremot inte förklara varför journalisterna i cita-
ten ovan syftar tillbaka på en situation där UmanGenomics be-
visligen inte beskrevs som en guldgruva, i alla fall inte i de texter 
som jag haft tillgång till.

Den tredje möjligheten är att journalisterna inte bryr sig 
om exakt hur formuleringarna i tio debattexter som publicera-
des ungefär fyra år tidigare var formulerade. Istället har de valt 
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att använda metaforen på ett sätt som är mer illustrativt och ta-
lande för den rådande situationen. Jag antar alltså att anled-
ningen till att journalisterna i konfliktens slutskeende knyter 
metaforen till UmanGenomics är att Medicinska biobankens 
vävnadsprover inte längre anses ha betydelse för företagets öde i 
slutskedet av konflikten.

Bytet av innebörden för metaforen mellan början och slutet 
av den medierade konflikten, visar prov på metaforers styrka att 
kunna styra hur något diskuteras. Jag finner det fullt möjligt att 
bruket av metaforen guldgruva kan vara en av orsakerna till att 
den ekonomiska tematiken hade ett så starkt fotfäste i den me-
dierade konflikten. Precis som figur 8.3 visar, vill jag hävda att 
det till och med är en ekvivalenskedja, både till UmanGenomics 
och Medicinska biobanken.
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Figur 8.3 Metaforen »guldgruva« som  
ekvivalenskedjor till de tre nodalpunkterna

Hoeyers (2004; se avsnitt 3.3.2) och Lakoff/Johnsons (1980) re-
sonerar om att vissa uttryck eller metaforer kan begränsa eller 
styra in en diskussion i en riktig som är svår att avvika ifrån. 
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Jag anser att användningen av metaforen guldgruva resulterade i 
en liknande »styrning« av konflikten kring UmanGenomics och 
Medicinska biobanken. I kapitel 6 (se tabell 6.4a) beskrev jag 
till exempel hur debattexter med neutralt perspektiv såväl som 
texter som förespråkade UmanGenomics eller Medicinska bio-
banken, hade vissa likheter vad gällde deras premisser. Samtliga 
hade någon form av ekonomiska förutsättningar som utgångs-
punkt i sin argumentation. Men är det inte rimligt att anta att 
en konflikt som har starka industriella (och därmed ekono-
miska) kopplingar, inbegriper textskribenter som använder en 
ekonomiskt laddad metafor? Mitt svar är nej – om konflikten 
främst var av ett ekonomiskt urspung så borde metaforen tro-
ligen även förekommit i handlingarna i diariekorpuset. I lokal-
pressen bidrog således metaforen till att konstruera en ekono-
misk diskurs för den medierade konflikten som inte hade någon 
riktig motsvarighet i de handlingar som registrerades i diariet.

Men om aktörerna i den medierade konflikten kring Uman-
Genomics och Medicinska biobanken upprättade en stark eko-
nomidiskurs med hjälp av metaforen guldgruva, varför slu-
tade metaforen plötsligt användas i och med uppsägningarna 
vid mars 2003? Var den för starkt förknippad med verksamhe-
ter med stark expansiv potential och prospektiv »nybyggaranda« 
för att då kunna användas av de involverade parterna?
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Faksimil: En annan utpekad guldgruva i Västerbottens-Kuriren (080912)
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9 avslutande 
reflektioner

Inriktningen på denna avhandling har präglats av en vilja att 
studera och förstå de spänningar som uppkom i medierna vid en 
tidpunkt då ekonomiska, politiska, etiska och inte minst veten-
skapsrelaterade förändringar sammanföll och kolliderade i ett 
och samma projekt – försöket att kommersialisera Medicinska 
biobanken genom företaget UmanGenomics.

Syftet med denna avhandling har som sagt varit att studera 
den medierade konflikten kring UmanGenomics och Medicinska 
biobanken utifrån medie- och kommunikationsvetenskapliga per-
spektiv och därmed lämna ett bidrag till forskningen om veten-
skapsjournalistik och medierade vetenskapsrelaterade konflikter. 
Undersökningen har baserats på 225 lokaltidningstexter, 83 texter 
från nationella tidskrifter och tidningar. Även 5 texter ur personal-
tidskrifter och 13 pressmeddelanden från Umeå universitetet har 
studerats. Därtill har också 328 handlingar från Umeå universitets 
diarium använts som ett perspektivgivande material. Totalt har 
654 texter analyserats. Studien har till största delen utförts med 
hjälp av en kvantitativ innehållsanalys som har kompletterats 
med en översiktlig argumentationsanalys.
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Detta avslutande kapitel består av två delar. I avsnitt 9.1 gör 
jag en återkoppling till avhandlingens frågeställningar och sam-
manfattar de viktigaste resultaten från analyskapitlen. Avsnitt 
9.2 innehåller några avslutande reflektioner om konflikten kring 
UmanGenomics och Medicinska biobanken.

9.1 Återkoppling

Hur framställdes konflikten i de lokala respektive nationella tid-
ningarna och hur förändrades dessa framställningar över tid? 
Fanns det några likheter eller samband mellan den medierade 
konflikten och den »interna« debatt som kan följas via de hand-
lingar som registrerades i Umeå universitets diarium? Vilka ak-
törer engagerade sig i konflikten och gav dessa olika beskriv-
ningar av vad som hände? Framstår någon aspekt av konflikten 
som ett »misslyckande« i medierna och vad var det i sådana fall 
som ansågs vara misslyckat? Dessa var de frågeställningar jag for-
mulerade i början av denna studie.

Undersökningen har visat att konflikten tog sig skilda uttryck 
beroende på såväl mediernas geografiska »avstånd« till konfliken 
som vilken arena den utspelades på. Den medierade konflikten 
i framför allt lokalpressen kunde också indelas i flera olika faser. 
I mediematerialet ansåg framför allt journalisterna att markna-
den och konflikten hade spelat en stor roll för genomikföretaget 
UmanGenomics öde.

9.1.1 Skilda uttryck beroende på »avstånd« och arena
I avhandlingsarbetets initiala skede valde jag att inrikta studien 
på två olika arenor: mediernas och universitetets. Huvudsakligt 
fokus lades på mediernas arena. Jag fann att konflikten tog sig 
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olika uttryck på de två arenorna, men att den också skilde sig 
åt i medierna beroende på om lokalpress eller nationell press 
studerades. För det första värderade lokalpressen och den natio-
nella pressen olika händelser under konflikten på skilda sätt. I lo-
kalpressen fick avtalskonflikten i april 2002 mest uppmärksam-
het. Den nationella pressen var mer intresserad av uppsägningen 
av biobankschefen Göran Hallmans och att biobankspersonalen, 
som en följd därav, vägrade lyda landstingsledningens vilja. Hän-
delserna som fick utrymme i lokalpressen var i mångt och mycket 
aktörsrelaterade. Ett flertal olika personer fick komma till tals un-
der konfliktens fortskridande. I den nationella pressen var hän-
delserna viktigare än aktörerna. Denna skillnad mellan de två 
presskorpusen har tidigare under analysen (se avsnitt 4.4.3 och 
5.5) föranlett mig att föreslå att konflikten på mediernas arena i 
princip endast utspelade sig i lokalpressen. I den nationella press-
sen sågs konflikten snarare som ett i raden av exempel på genom-
ikbranschens allmänna tillstånd i Sverige.

För det andra skiljde sig konflikten på universitetets arena av-
sevärt från konflikten på mediernas arena. Medan avtalet i lands-
tingsstyrelsen och uppsägningen av Hallmans var de två mest 
uppmärksammade händelserna i den medierade konflikten, så 
innehåller diariekorpuset förhållandevis få handlingar som berör 
dessa händelser. Vid en jämförelse av de tre stora korpusens »pu-
blikationsfrekvenser« (se avsnitt 4.2.1), framkom att konflikten på 
universitetets arena var som mest intensiv under 2004. Detta var 
med andra ord två år senare än lokalpressens toppnotering av pu-
blikationsfrekvens.

De handlingar som registrerades i universitetsdiariet hade vid 
få tillfällen en motsvarande rapportering i pressen. Till och med 
när samma händelse vidrördes i de olika korpusen, så skedde 
det inte nödvändigtvis vid samma tidpunkt eller utifrån samma 
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infallsvinkel. En sådan händelse var publikationen av Hillary 
Roses artikel i Nature (se avsnitt 4.3.2), som i lokalpressen disku-
terades i förhållande till UmanGenomics fortlevnad. I diariet be-
rördes artikeln till största delen flera månader senare när rektor 
Täljedal utredde Hallmans bisysslor.

Utredningen av Hallmans bisysslor mellan 2004 och 2005 är 
det mest omfattande ärendet i diariekorpuset och inbegriper 21 
procent av korpusets samtliga handlingar. I lokaltidningskorpuset 
behandlar endast en (1) artikel denna utredning. Det kan förvisso 
diskuteras om utredningen var en del av konflikten eller inte. Jag 
tänker dock anföra två argument för varför den är en viktig del 
av förståelsen av konflikten. För det första menade den person 
som blev utredd, Hallmans, att initieringen av utredningen med 
största sannolikhet var relaterad till dispyten kring Medicinska 
biobanken (se avsnitt 4.4.3). För det andra illustrerar utredningen 
hur olika faktorerna är som styr vad som anses vara värt att be-
vaka alternativt utreda. Medan lokalpressens bevakning av kon-
flikten styrdes utifrån nyhetsvärderingsprinciper (se avsnitt 4.4.1), 
så utgick en stor del av konflikten på Umeå universitets arena (i 
form av bisyssleutredningen) från vad som kan tänkas vara etiska 
och moraliska grunder inom akademiska traditioner.

Ett inslag i medierna som inte fick särskilt stort utrymme i 
de handlingar som registrerats vid Umeå universitets diarium var 
det ekonomiska språkbruket. Medan termen »konkurs« och me-
taforen »guldgruva« användes tidigt i pressmaterialet, så har jag 
inte funnit något av dessa ord i diariekorpuset. I lokal och natio-
nell press ventilerades UmanGenomics potentiella konkurs redan 
under avtalskonflikten 2002. På samma sätt användes metaforen 
guldgruva redan under 2001 utan någon parallell förekomst i di-
ariekorpuset. I avsnitt 4.4.3 spekulerade jag kring att frånvaron 
av konkursbegreppet i diariekorpuset berodde på att företaget 
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UmanGenomics aldrig var viktigt för de akademiska aktörerna, 
men däremot att idealen som företaget stod för var det. Om lo-
kalpressen var aktörsorienterad och den nationella pressen hän-
delseorienterad under konflikten, kan då handlingarna i diariet 
beskrivas som normorienterade? Det skulle vara intressant att un-
dersöka denna aspekt vidare, genom att till exempel studera vilka 
argument och förevändningar olika aktörer använde för att inleda 
ett ärende i diarehandlingarna.

Även om universitetets och mediernas arenor förefaller vara 
vitt skilda från varandra, så finns det framför allt en aktör som 
överbryggade dem. Medicinska biobankens personal och deras 
associerade använde, främst under 2003, lokalpressen som ett 
forum för att synliggöra sin agenda. Det finns indikationer (se 
avsnitt 5.5) i diariekorpuset på att det var en medveten strategi 
från biobankens sida att söka sig ut på mediernas arena. Denna 
»brygga« mellan de två olika arenorna fick många konsekven-
ser. För det första förefaller diskussionen vid universitetet ha på-
verkats eftersom den normalt sett höga andelen handlingar med 
organisationstematik minskade avsevärt under den period som 
Medicinska biobanken som mest figurerade som avsändare i lo-
kalpressen. För det andra valde universitetsledningen (se avsnitt 
5.5) att inte ge sig in i debatten i lokalpressen, vilket innebar att 
Medicinska biobanken fick störst spelrum i de lokala medierna 
av samtliga akademiskt relaterade aktörer. För det tredje ham-
nade Medicinska biobanken i en gränsdragningskonflikt med 
landstingspolitiker, en aktör som har lokalpressen som en »na-
turlig« arena för opinionsbildande.

»Nyckelaktören« i konflikten kring UmanGenomics och Me-
dicinska biobanken, som den framstår i de tre stora korpusen, 
kan således sägas ha varit Medicinska biobanken. Innan den me-
dierade konflikten »startade« i och med landstingsstyrelsens be-
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slut den 9 april 2002, hade företaget UmanGenomics till synes 
goda mediekontakter (se till exempel avsnitt 1.3.2 och 4.3.1). Där-
efter fick företaget en förhållandevis undanskymd roll i lokal-
pressen i jämförelse med Medicinska biobanken. Även om Uman-
Genomics och Medicinska biobanken förekom som källor (se 
avsnitt 5.4.1) och utdelade lika många beskyllningar totalt i de 
tre stora korpusen (se tabell 7.2b), var det Medicinska biobanken 
som var en av de mer frekventa avsändarna av debattexter (se av-
snitt 5.3) och vars ledning ofta ifrågasattes eller hänvisades till.

9.1.2 Faser
I och med att denna avhandling är en mediestudie, har särskilt 
fokus lagts på konflikten så som den utspelades på mediernas 
arena. På den arenan har jag identifierat tre nyckelhändelser som 
var för sig inleder eller avslutar en fas av händelseförloppet. 

Den första fasen startar den 9 april 2002 då landstingssty-
relsen röstade ner det nya avtalsförslaget för UmanGenomics. 
Detta blev starten för den medierade konflikten kring 
UmanGenomics och Medicinska biobanken. Från 2001 fram 
till denna tidpunkt hade de artiklar som vidrört Medicinska 
biobanken eller UmanGenomics till största delen handlat om 
UmanGenomics finanser, ansökningar eller sammanslagningar. 
Denna fas av konflikten präglades av texter vars huvudfokus lig-
ger på en politisk tematik. Framför allt utsattes olika landstings-
politiker för ett hårt beskyllningstryck, från både Umeå uni-
versitets ledning och andra politiker. I lokalpressens debattexter 
menade UmanGenomics förespråkare att om inte det nya av-
talet röstades igenom skulle man gå miste om åtskilliga mil-
joner kronor i intäkter och omfattande möjligheter till arbete. 
UmanGenomics motståndare menade istället att man måste ta 
hänsyn till och reda ut de etiska aspekterna av kommersialise-
ringen innan man kunde ta några viktiga beslut. En mängd neu-
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trala debattextskribenter gjorde också sina röster hörda i lokal-
tidningarna. Oavsett vilken sida skribenterna stod på var dock 
många överens om att Medicinska biobanken var en (potentiell) 
guldgruva och att konflikten som uppstått var komplicerad.

Medicinska biobanken förhöll sig passiv i begynnelsen av 
den medierade konflikten och förekom då endast som källa. I 
början av 2003 tog de steget ut i lokalpressen när deras ansvarige 
forskare, Göran Hallmans, blev uppsagd från sin chefsposition. 
Detta inledde den andra fasen. Från att ha varit tämligen för-
siktig med sina beskyllningar i pressen, började Medicinska bio-
banken nu rikta beskyllningar mot framför allt landstingsled-
ningen. I och med detta övergick konflikten också från att vara 
en politisk konflikt till att vara en organisationskonflikt. De de-
battörer som tidigare inte varit sena att inskjuta synpunkter med 
neutralt perspektiv i lokalpressens debatt, försvann i princip helt 
vid denna tidpunkt och konflikten kring UmanGenomics och 
Medicinska biobanken föreföll allt mer att övergå till en dispyt 
för de »närmast sörjande«.

Den tredje fasen inleds ett år innan UmanGenomics konkurs 
den 6 oktober 2006. Under denna period fick konflikten kring 
UmanGenomics och Medicinska biobanken förhållandevis lite 
uppmärksamhet. Nyhetsbevakningen kring konkursen var kort-
fattad och av en osentimental karaktär samtidigt som även akti-
viteten i lokalpressens debattutrymmen svalnade. En av de van-
ligast förekommande förespråkarna för UmanGenomics under 
denna period var en ledarskribent som menade att UmanGeno-
mics problem var resultatet av ett internt sabotage. Han uttryckte 
även förhoppningar om att den nytillträdde rektorn vid Umeå 
universitet skulle kunna bringa ordning i oredan. Medicinska 
biobankens förespråkare representerades till stor del av en enskild 
insändare som uttryckte missnöje med den forne rektorns age-
rande i biobanksfrågan.
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9.1.3 Konflikten och marknaden
Två arenor, tre korpus med tämligen disparat innehåll och ett 
lokalpresskorpus vars beskrivning av konflikten genomgick tre 
olika faser. Går det överhuvudtaget att hävda att konflikten 
kring UmanGenomics och Medicinska biobanken var en enda 
konflikt? Som figur 9.1.3 avser att visa finns vissa förenande drag 
vad gäller hur olika aktörer förhöll sig till konflikten. Denna 
»konsensus« anser jag illustrerar hur aktörerna i de två mediekor-
pusen på ett indirekt sätt reproducerade bilden av en enda stor 
och enhetlig konflikt även om den, närmare besett, innehåller 
ett flertal olika byggstenar.
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Figur 9.1.3 De tre nodalpunkterna i den  
medierade konflikten och deras ekvivalenskedjor

I min analys har jag särskilt studerat tre centrala begrepp, nodal-
punkter (se avsnitt 3.3.2), som många av aktörerna på ett eller an-
nat sätt förhöll sig till: UmanGenomics, Medicinska biobanken 
och Konflikten. Vad gäller »Konflikten« som sådan så var många 
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aktörer överens om att den var en av huvudorsakerna till Uman-
Genomics fall. Men vad var Konflikten? I de beskyllningar som 
riktades mot denna företeelse hänvisades bland annat till juri-
diska tvister som ansågs göra investerarna osäkra (se avsnitt 7.1). 
Många debattextskribenter menade att konflikten var komplice-
rad att beskriva, så komplicerad att aktörernas respektive me-
ningsmotståndare ansågs ha förklarat den på ett felaktigt sätt (se 
avsnitt 6.2.4). Konflikten antyddes också vara sprungen ur ett 
svårt debattklimat vid Umeå universitet och vara resultatet av 
ett själviskt beteende från någon av huvudaktörerna.

Dispyten i lokalpressen om vad definitionen av Medicinska 
biobanken är, föreföll framför allt vara en fråga om upphovsrätt. 
Det vill säga, det handlade om vem som egentligen hade mandat 
att bestämma över Medicinska biobanken och i vilken utsträck-
ning. Meningsskiljaktigheterna i lokalpressen kring definitionen 
av UmanGenomics var inte lika starka. Här rådde snarare olika 
uppfattningar i beskrivningarna av företagets funktion. En del 
insändare beskrev företaget som en viktig forskningsinstitution, 
andra beskrev det som ett kommersiellt bolag. En vanlig slutsats 
som många skribenter drog var dock att företaget var beroende 
av marknadens vilja att investera i det. Att företaget sedan skulle 
kunna leverera produkter och att dessa också skulle efterfrågas 
på marknaden tycks ha tagits för givet.

Överlag var Marknaden den mottagare som i nationell press 
mest av allt fick skulden för UmanGenomics fall. I detta korpus 
får marknadskrafterna skulden vid nästan hälften av tillfällena. 
Givet att Marknaden överlag gavs en sådan betydande roll för 
UmanGenomics svåra ekonomi och sedermera även konkurs, 
var företagets företrädare förvånandsvärt försiktiga med att rikta 
kritik mot den. Det riktas samtidigt ytterst få beskyllningar mot 
journalister, en aktör som forskare traditionellt sett anses ha ett 
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komplicerat och stundtals misstänksamt förhållande till (se av-
snitt 3.2.1). Min slutsats är (se avsnitt 7.4) att beskyllningar har 
ansetts vara ett så pass kraftfullt retoriskt redskap att aktörerna 
varit försiktiga med att rikta dem mot aktörer de är i beroende-
ställning till.

Även om jag själv under lång tid har studerat en stor del av 
det mediematerial som producerades i samband med konflikten 
och dess aktörer, är jag övertygad om att jag bara har skrapat på 
ytan av hela konflikten och dess komplexitet. Att göra intervju-
studier med de inblandade aktörerna skulle förmodligen tillföra 
ytterligare dimensioner till den medierade konflikten. Att ex-
pandera det perspektivgivande materialet till fler arkiv, förslags-
vis Medicinska biobankens och UmanGenomics egna, skulle 
troligvis också tillföra intressanta aspekter. Här finns goda möj-
ligheter till fortsatt forskning.

9.2 Guldgruvan som…

Vad kan den medierade konflikten kring »guldgruvan« lära oss, 
oavsett om man med guldgruvemetaforen avser Medicinska bio-
banken eller UmanGenomics? I detta avsnitt ger jag fem förslag. 
Först kommer jag att diskutera hur konflikten visat exempel på 
ömsesidigt nyttjande, därefter hur konflikten borde varit utgångs-
punkt för en diskussion om mediestrategier och hur den kan ses 
som ett exempel på hur medierad demokrati både kan och inte 
kan fungera. Avslutningsvis diskuterar jag konflikten som orsak 
till medierad trovärdighetskamp och hur guldgruvan på sätt och 
vis återuppstod efter konfliktens slut.
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9.2.1 …exempel på ömsesidigt nyttjande
En av de viktiga lärdomarna som jag har dragit är att medierna 
nyttjar forskare, att forskare nyttjar medierna och att de gör det 
på ett tämligen osentimentalt sätt. Kort sagt, det finns ett ömsesi-
digt nyttjande av medier och universitet. Detta skiljer sig till viss 
del från det mer vanliga perspektivet i studier av relationen mellan 
forskning och vetenskapsjournalistik, att det råder ett ömsesidigt 
beroende (se avsnitt 3.2.1). Jag har valt termen »nyttjande« efter-
som jag anser att det bättre beskriver det aktiva val aktörerna gör.

Ett belägg för att detta aktiva val skedde i konflikten är det 
sätt som pressen hanterade metaforen guldgruva på. I slutskedet 
av konflikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken 
övergick pressen från att associera guldgruvan med Medicinska 
biobanken till att associera den med UmanGenomics. Genom 
att »flytta« innebörden av metaforen guldgruva på detta sätt, 
nyttjade pressen konflikten för att få så nyhetsvärderingsmässigt 
slagkraftiga och illustrativa texter som möjligt. En mer »kor-
rekt« återgivning av den några år gamla medierade konflikten 
fick alltså stå tillbaka för en mer målande beskrivning. Bildspråk 
fick ersätta innehåll (se avsnitt 3.2.2).

Men pressen var inte den enda aktör som nyttjande an-
dra aktörer utifrån en egen agenda. I avsnitt 5.5 beskrev jag hur 
medier i huvudsak användes som källor på två olika sätt i dia-
rietkorpusets handlingar: som förevändning att introducera en 
protest eller upplysning, eller som bevismaterial i en varumär-
kesfråga. På samma strategiska sätt förhöll sig Medicinska bio-
banken till medierna när de valde att flytta diskussionen (kring 
meningsskiljaktigheterna om UmanGenomics) från universite-
tets arena till mediernas arena eller när Umeå universitets rektor 
valde att inte gå i offentligt svaromål (se avsnitt 5.5).
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9.2.2 …utgångspunkt för en diskussion om mediestrategier
Diskussionen mellan framför allt Medicinska biobanken och 
landstingspolitiker fick en stark framtoning i lokaltidningarnas 
insändar- och debattsidor under år 2003. Att forskare deltar i 
en medierad debatt om sådana vetenskapsrelaterade »principer« 
snarare än forskningens resultat per se är ett, såvitt jag vet, inte 
ett vanligt förfaringssätt inom akademin. Inom de offentliga ka-
nalerna på universitetet förefaller en seriös och öppen diskussion 
om principerna för universitetets medierelationer vid konflikt-
situationer varit obefintlig, även om jag är övertygad om att in-
terna diskussioner förekommit.

Kanske skulle konflikten kring UmanGenomics och Medi-
cinska biobanken kunna ge »universitetsvärlden« anledning dis-
kutera mediestrategier och öppenhetspolicys utöver den sedvan-
liga forskningsinformationen och marknadsföringen. När och 
under vilka omständigheter – om alls – bör vetenskapsrelate-
rade meningsskiljaktigheter föras ut på mediernas arena snarare 
än diskuteras internt? Behöver det skapas olika medieriktlinjer 
för universitetsledning och övriga enheter? Vilken skyldighet res-
pektive begränsning bör dessa ha att informera allmänheten om 
arbetsplatsförhållanden utöver den rena forskningen? Vilken roll 
spelar kommersialiseringen av universitetsforskning för anställ-
das möjlighet och behov att göra sina åsikter hörda i olika off-
enliga forum? I Umeå universitets Handlingsplan 2007–2009 
finns till exempel bland 55 punkter inget projekt som specifikt 
diskuterar mediefrågor som dessa. En förutsättningslös debatt 
om dessa frågor vore på sin plats.
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9.2.3 …exempel på medierad demokrati?
Hoeyer (2004) och Brännström/Lindblad (1993) berör i sina un-
dersökningar på olika sätt hur allmänheten inte förefaller enga-
gera sig i de frågor eller principer som projekt- eller opinions-
ledare definierar som viktiga. På samma sätt förefaller debatten 
om »guldgruvan« i lokalpressen i liten utsträckning engagerat 
de grupper som rimligen borde vara intresserade – det vill säga 
blodgivarna – att ge respons i samma forum.

Detta väcker ett antal frågor kring demokratiska aspekter av 
medierade vetenskapsrelaterade konflikter. I och med att kon-
flikten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken gjor-
des tillgänglig på lokalpressens arena av såväl vetenskapsjour-
nalister som de fyra huvudaktörerna, så fick allmänheten 
möjlighet att skriftligen ge uttryck för sina åsikter i frågan. Även 
om det är fullt möjligt att blodgivarna och representanter för 
allmänheten tog del av och hade synpunkter på konflikten, så 
använde de i liten utsträckning pressen eller universitetets offici-
ella kanaler för att redogöra för dessa. Detta behöver inte betyda 
att den berörda allmänheten var oengagerad i konflikten, utan 
skulle lika väl kunna vara ett utslag av att debatten i lokalpressen 
kändes komplicerad eller »övermäktig«. Har (högutbildade och 
resurs)starka opinionsbildares deltagande i en medierad debatt 
en negativ inverkan på allmänhetens vilja att göra sina åsikter 
hörda? Jag vill föreslå en annan hypotes: medieformatet styr.

Vid samma tidpunkt som denna avhandling färdigställs har 
nya konflikter blossat upp kring Medicinska biobanken. Dessa 
händelser har givit upphov till en handfull artiklar i lokalpressen, 
men ett minimum av debattartiklar och insändare. Motsvarande 
artiklar på Västerbottens-Kurirens hemsida (vk.se) har däremot fått 
rikligt med kommentarer. Till exempel hade artikeln »›Det var 
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en mycket hotfull situation‹« (vk.se 090526) efter fem dagar fått 
55 kommentarer, vilket är närapå dubbelt så många som det to-
tala antalet insändare i hela lokalpresskorpuset åren 2001–2006. 
Nästan samma engagemang väckte debattartikeln »Missförstånd 
om biobanken« av Umeå universitets rektor Göran Sandberg och 
landstingsdirektören Sofie Edberg (vk.se 090530). Inom en tids-
rymd av lite drygt ett dygn hade den fått 22 kommentarer.

En annan aspekt av olika mediers demokratiska genomslag 
gäller således allmänhetens möjlighet till offentlig diskussion – 
i synnerhet vad gäller allmänhetens möjlighet att lämna direkt 
feedback vid vetenskapsrelaterade konflikter. Det väcker också 
mer komplicerade forskningfrågor om anonymitet och autenci-
tet. Vem står som avsändare bakom avsändarsignaturer som 
»Skattebetalare«, »En som avskyr trakasserier« eller »Besviken«? 
I vilken utsträckning används interaktiva medier i pr-syfte av 
anonyma skribenter associerade till berörda aktörer? Vilka kon-
sekvenser får detta för trovärdigheten hos interaktiva och sociala 
medier som opinionsmätare i vetenskapsrelaterade spörsmål?

Oavsett om webbartiklar möjliggör en högre grad av interakti-
vitet för allmänheten, så kvarstår till stor del mediernas nyhetsvär-
deringsprinciper som en viktig faktor för vad som kommer att 
»offentliggöras« via »nya« såväl som »gamla« medier. I pressmateri-
alet fick detta effekten att inte alla aspekter av konflikten belystes. 
Det tydligaste exemplet är att det största ärendet i diariekorpu-
set resulterade i endast en artikel i lokalpressen. I den nationella 
pressen blir mediernas urvalsprinciper än mer avgörande. Här 
är bevakningen av forskningen ännu mer beroende av att tid-
ningarnas vetenskapsredaktioner tar tid och resurser i anspråk för 
att kunna sätta sig in i komplicerade konfliktsituationer.
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9.2.4 …orsak till medierad trovärdighetskamp
Kvar står frågan för vem eller vilka den medierade konflikten 
kring UmanGenomics och Medicinska biobanken var avsedd. 
Om den var avsedd för allmänheten, vilka reella möjligheter 
hade den att påverka länspolitiska eller universitetscentrala be-
slut? Även om konflikten utspelade sig i ett medium som nådde 
ut till en stor del av den västerbottniska befolkning som under 
tjugo år lämnat vävnadsprover, anar jag att majoriteten av de be-
rörda inte hade behov att förkovra sig i sådan omfattning att de 
fick inblick i vad de olika aktörerna ansåg att konflikten hand-
lade om, på motsvarande sätt som få donatorer brydde sig om 
principen om informerat samtycke (Hoeyer 2004).

Under analysarbetets gång har jag ibland fått intrycket att kon-
flikten, i framför allt lokalpress, främst berörde de med professio-
nellt eller starkt personligt intresse av Medicinska biobanken och/
eller UmanGenomics. Jag har också funnit att en av den mediala 
konfliktens effekter var att läsarna förmodligen inte erhöll en tyd-
lig förståelse av vad Medicinska biobankens och UmanGenomics 
syften var. Oavsett om den enskilde läsaren enbart kom i kontakt 
med ett fåtal artiklar eller »dammsög« medierna på allt som pu-
blicerades kring konflikten, så präglades innehållet – utöver de 
faktiska händelserna – av många olika typer av aktörer, premis-
ser och beskyllningar. Jag skulle vilja hävda att denna diskrepans 
till viss del även märks i den debatt som pågått kring Medicinska 
biobanken efter UmanGenomics konkurs – åtminstone av en del 
av läsarkommentarerna till webbartiklarna att döma.

Fyllde den medierade konflikten någon viktig funktion för 
de fyra huvudaktörerna? Huruvida medierna blev genomikfö-
retaget UmanGenomics fall, om de var en del av många fakto-
rer som inverkade eller om det inte hade någon betydelse alls, 



– 222 –

guldgruvan soM försvann?

är ett spörsmål som inte har ingått i avhandlingens frågeställ-
ningar. Däremot diskuterade jag i kapitel 6 hur förespråkarna 
för UmanGenomics respektive Medicinska biobanken till synes 
föreföll framföra motsatta ståndpunkter, men i själva verket inte 
diskuterade samma »problem« med varandra. Snarare framhär-
dare varje aktör en egen ståndpunkt. Denna typ av »åsiktsven-
tilering« snarare än debatt, är inte ovanlig i materialet. Politiker 
framhöll de samhällspolitiska aspekterna, forskare framhöll be-
tydelsen av etik eller tidigare forskning och så vidare.

Ur ett retoriskt perspektiv handlade konflikten således inte 
bara om två motsatta sidor som argumenterade för om avtalen 
som reglerade UmanGenomics och Medicinska biobanken var 
bra eller dåliga, utan också om att nyttja konflikten för att för-
söka positionera sig mot en likvärdig motståndare. Det vill säga, 
det var förmodligen lika viktigt för en politiker att försöka bi-
behålla sina positioner gentemot andra politiska motståndare, 
som det var att argumentera för vad som borde hända i sakfrå-
gan kring UmanGenomics och Medicinska biobanken.

Utifrån det perspektivet skulle jag vilja föreslå att konflik-
ten kring UmanGenomics och Medicinska biobanken – för-
utom att konkret handla om sakfrågor som kommersialisering, 
upphovsrätt, personalpolitik eller etik – även handlade om en 
trovärdighetskamp (Gieryn 1999). För vetenskapliga aktörer var 
det viktigt att nyttja medierna för att vidmakthålla sin trovär-
dighet som forskare. För politiker var det viktigt att fortsätta be-
hålla det samhällspolitiska tolkningsföreträdet.

Den enda gången två opponenter till synes diskuterade 
samma fråga var när konflikten började handla om upphovsrätt 
vid tidpunkten för Hallmans uppsägning 2003. Anledningen 
till att Medicinska biobanken och landstingspolitikerna under 
framförallt 2003 diskuterade upphovsrätt med varandra i lokal-
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pressens debattexter, var troligen för att upphovsrättsliga forsk-
ningsfrågor – där politiska aktörer var delaktiga – var ett hit-
tills oprövat fält i medierna. Eftersom det inte fanns en stark 
rådande diskurs i lokalpressen kring vad Medicinska biobanken 
var och vem som hade rätt att disponera den, så utbröt en gräns-
dragningsstrid (Gieryn 1999). Hade Medicinska biobanken, 
rent hypotetiskt, till exempel debatterat med forskare från en 
annan biobank hade fokus förmodligen inte legat på enstaka per-
soners gärningar, utan kanske på hur god och konkurrenskraftig 
forskning som bedrivits.

Inom universitetets arena tog sig striden kring disponerings-
rätten helt andra uttryck, vilket troligen berodde på att det där 
redan fanns etablerade (makt)strukturer som inte kunde ändras 
med enbart textbaserade gränsdragningar (i debattexter). Exempel 
på detta är att Hallmans inte fick förlängd tjänst och att den gamla 
styrgruppen vägrade lyda den nya styrgruppen (se avsnitt 1.3.3), 
men också att Hallmans vägrade lämna ifrån sig kodnycklarna till 
biobanksmaterialet (se not 6 i avsnitt 6.4). Paradoxalt nog så nytt-
jades diskussionen (gränsdragningsstriden) i medierna som bevis 
ett år senare när de tre huvudaktörerna Landstinget, Umeå univer-
sitet och Medicinska biobanken försökte övertyga Patent- och regi-
streringsverket om vem som hade rätt att använda titeln »Medi-
cinska biobanken – Medical Biobank« (se avsnitt 1.3.4 och 5.4.2).

9.2.5 …återuppstod
En beskrivning som både UmanGenomics och Medicinska bio-
banken tilldelades under konflikten var att de var en »guld-
gruva«. I kapitel 8 diskuterade jag hur denna metafor, från att ha 
associerats med Medicinska biobanken fram till och med 2002, 
försvann under en lång period för att under konfliktens slut-
skede övergå till att associeras med företaget UmanGenomics. 
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Drygt två år efter UmanGenomics konkurs så beskrevs Medi-
cinska biobanken åter igen med samma välbekanta ekonomiska 
metafor som anspelar på en lukrativ verksamhet (se faksimil 
från Västerbottens-Kuriren 080728 i på nästa sida).

Guldgruvan Medicinska biobanken hade »återuppstått« un-
gefär fem år efter att metaforen slutat förknippas med dem. 
Några månader senare kunde lokaltidningsläsarna läsa om hur 
Harald zur Hausen, nobelpristagaren i medicin 2008, gjort stu-
dier på material från Medicinska biobanken (vk 081007). Medi-
cinska biobanken föreföll ha överlevt det mediala »stålbad« som 
den offentliga konflikten utgjorde. Och kanske är det så att om 
några år – då sett ur Medicinska biobankens drygt trettio år 
långa historia – så kommer konflikten kring UmanGenomics 
och Medicinska biobanken anses vara, om inte en parentes, så 
kanske bara en dramatisk händelse bland många andra (jämför 
Nelkin 1995b). Vilka lärdomar kommer då att dras utifrån den 
medierade konflikt som pågick i början av 2000-talet?

Kanske kommer man då att säga att skulden för konflikten 
och UmanGenomics konkurs varken låg på aktörerna, »markna-
den« eller »konflikten« som sådan. Kanske kommer man säga att 
det var kommersialiseringstanken det var fel på. Inte kommersia-
liseringen som sådan, utan snarare frånvaron av diskussion uti-
från andra premisser än de kommersiella. Bruket av metaforen 
»guldgruva« kan ha haft en viss inverkan på att diskussionerna i 
medierna »låstes« vid en viss typ av retorik. Kanske hade diskus-
sionen tjänat på att metaforen »guldgruva« hade använts med 
större försiktighet än vad som nu blev fallet.



Faksimil: Guldgruvan återuppstår i Västerbottens-Kuriren (080728)
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suMMary

The Goldmine that Disappeared? 
A media study of the conflict sur-

rounding UmanGenomics and 
Medical Biobank, 2001–2006

The biotechnology company UmanGenomics AB was founded 
9 February 1999. The purpose of the company, briefly summa-
rised, was to make use of Medical Biobank – the result of a re-
search project conducted at Umeå University – which, over a 
period of 15 years, had gathered approximately 80,000 tissue 
samples and donation-related documents and questionnaires 
about attitudes on lifestyle from approximately 60,000 donors 
in Västerbotten County in northern Sweden. For these reasons, 
Medical Biobank was considered a »goldmine« from early in 
its history. That which made UmanGenomics unique within 
Sweden was that the company held exclusive commercial rights 
to the biobank’s samples. This fact was predicted by much of the 
media to equate to significant job opportunities and income. 
But there was more: in both the local and national media, as 
well as in international scientific journals, UmanGenomics was 
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held up as an example of ethical integrity in a biobank industry 
that was becoming ever more commercialised. The reason for 
this was that the biobank early on had established a system with 
donors authorising their donation with their signature.

However, UmanGenomics had a problem. Because the com-
pany was primarily publically owned, (namely by Umeå Uni-
versity and the Västerbotten County Council), the company was 
subject to the Swedish law governing freedom of information. 
This meant that all research results were required to be made 
public. The board of UmanGenomics bemoaned in the media 
that this rendered it unattractive as a commercial proposition 
for potential investors, because it would mean their competi-
tors would be able to gain immediate access to the public infor-
mation. In order to circumvent this problem, UmanGenomics 
proposed that its two principle owners draw up a new agree-
ment whereby they surrendered their majority holding in the 
company to private owners. 

The proposed new agreement was voted down by the County 
Council’s Executive Board in April 2002, but was later passed 
after a quick amendment was made. These two decisions drew 
much attention in local newspapers. Three different groups soon 
formed– those who were for UmanGenomics, those who were 
against, and those who adopted a neutral position. Within the 
ranks of those who were in favour of the proposal (apart from 
UmanGenomics) were representatives from Umeå University 
and the County Council. The opponents of the proposal con-
sisted primarily of Medical Biobank and its staff. This meant 
that Medical Biobank, the research resource which was to com-
prise the foundation for UmanGenomics’ operation, refused to 
accept its own superiors’ decisions.



suMMary

– 22� –

In the years that followed, an hostile debate between Uman-
Genomics’ supporters and their opponents ensued. The conflict 
escalated the Medical Biobank’s Head Researcher and Director, 
Göran Hallmans, was fired by the County Council’s Executive 
Board in early 2003. The conflict which raged within the media 
in the following years came to involve many different players. In 
addition to the university, the County Council, UmanGenomics, 
the staff of Medical Biobank, politicians, external researchers, 
journalists, financiers, businesspeople, blood donors and the gen-
eral public all made their voices heard in the debate.

On 5 October 2006, UmanGenomics was declared bank-
rupt after having battled financial problems for a number of 
years. Local newspapers concluded that the genomics company, 
which had been founded in 1999 to exploit the Medical Biobank 
»goldmine«, was completely valueless from an economic stand-
point at the time of its demise. 

Material and research strategies
The focus of this study has been shaped by a desire to study 
and understand the tensions which arose in the media at a time 
when changes in economic, political, ethical and, not least of 
all, scientific fields coincided and collided in the same project: 
the attempt to commercialise Medical Biobank via the Uman-
Genomics company. 

The purpose of this dissertation is to examine the public me-
dia-mediated conflict surrounding UmanGenomics and Medical 
Biobank from a media and communication sciences perspective 
and thereby contribute to research on Science Journalism and 
media-mediated, science-related conflicts. The media plays an 
important role in a democracy by providing information to citi-
zens, and I will attempt to demonstrate how a conflict of this type 
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might appear to newspaper readers outside the sphere of conflict 
itself. The questions examined by the dissertation are: how was 
the conflict portrayed in local and national newspapers, respec-
tively, and how did these portrayals change over time? Were there 
any similarities, or any relationship between the media-media-
ted conflict and the »internal« debate, which can be traced via 
the documents registered in Umeå University’s journal? Which 
parties chose to involve themselves in the conflict and did their 
descriptions of what happened vary? Were there any particular 
aspects of the conflict which were portrayed by the media as »failu-
res«, and if so, what was considered a failure?

The investigation is based on 225 articles from local newspa-
pers and 83 articles taken from national newspapers and maga-
zines. In addition, five texts taken from staff publications and 13 
press releases issued by Umeå University have also been exam-
ined. In order to provide some perspective on the media-medi-
ated conflict, 328 documents from Umeå University’s document 
journal have been used for comparative purposes. In total, 654 
different texts have been analysed. The study has primarily been 
carried out using quantitative content analysis, with support 
from general argumentation analysis.

Theoretical framework
The study’s theoretical bases are taken from research on the rela-
tionship between science and the media, from rhetoric research, 
but also from Science and Technology Studies (STS) in a more 
broader sense. The study has a constructivist, language-based per-
spective and has its foundation in theories about science-related 
conflicts and norms, as well as the way science journalism’s prac-
tices and news value principles affect scientific news coverage. The 
study employs a series of analytical concepts, borrowed from Nor-
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man Fairclough’s and Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s dis-
course theories, Jeanne Fahnestock’s descriptions of rhetoric and 
Thomas F. Gieryn’s work with cultural cartography. 

Results
The study compares two different arenas – those of the media and 
the university – with the principle focus being on the media arena. 
The results show that the conflict was expressed differently in the 
two arenas and moreover, that it also differed between corpuses. 
Firstly, the local media and the national media assigned differing 
degrees of importance to the various events that took place during 
the course of the conflict. The local media gave most coverage to 
the conflict which erupted over the proposed agreement in April 
2002. The national media was more interested in Hallmans’ dis-
missal and in the fact that, in response, biobank staff thereafter 
refused to follow direction from the County Council’s Executive 
Board. The events covered in the local press were very much cent-
red around the various players themselves. A number of different 
people were contacted during the course of the conflict. In the 
national media, the events were more important than the various 
players involved in them. This divergence in focus has given rise 
to the view that the conflict within the media arena was basically 
only played out within the local media. In the national media, the 
conflict was seen more as one in a string of examples revealing the 
general state of the Swedish genomics industry.

Secondly, the conflict within the university arena differed 
markedly from that of the media arena. While the agreement in 
the County Council’s Executive Board and the dismissal of Hall-
mans were the most well-covered events within the media-medi-
ated conflict, the university journal corpus contains relatively 
few entries related to these events. Likewise, the events regis-
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tered in the university’s journal were seldom reported on in the 
media’s coverage of the conflict. Moreover, when the same event 
was addressed in the different corpuses, this did not necessarily 
take place at the same time, nor was it approached from the 
same angle. An investigation into Hallmans’ extra-employment 
between 2004 and 2005 comprises the most important subject 
handled in the journal corpus, but was the subject of just one 
article in the local media corpus.

One aspect of the coverage given in the media that was not 
paid any great attention in the entries in Umeå University’s 
journal was financial descriptions. While the term »bankrupt« 
and the »goldmine« metaphor were used in media reports from 
the early stages, neither of these terms were found among the 
corpus of journal entries. In both the local and national press, 
UmanGenomics’ potential bankruptcy was already being al-
luded to during the conflict over the ownership agreement in 
2002. Similarly, the term »goldmine« was used as early as 2001 
in the media, without any parallel occurrence in the journal cor-
pus. In this study, it is suggested that the absence of the term 
»bankruptcy« in the journal corpus is a result of the fact that the 
UmanGenomics company itself was never of any great impor-
tance for those players from within academia, but rather their 
interest lay in the ideal the company represented.

Even if the university and media arenas appear to differ 
markedly, there is nevertheless one principle player in the con-
flict that bridges the gap between them: Medical Biobank’s staff 
and those associated with them used the local press as a forum 
for drawing attention to their own agenda (primarily during 
2003). This »bridge« between the two separate arenas seems to 
have had a two-fold result. First, certain types of discussions 
held at the university diminished, and, second, the Medical 
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Biobank embroiled itself in boundary-work with the County 
Council – a stakeholder which is used to using the local media 
as a »natural« means for shaping public opinion.

The study identifies three key events in the media material 
which can each be said to have either initiated or concluded a 
phase in the conflict. The first phase began 9 April 2002, when 
the County Council’s Executive Board voted against the pro-
posed new ownership agreement for UmanGenomics. This con-
stituted the beginning of the media-mediated conflict surround-
ing UmanGenomics and Medical Biobank. This phase of the 
conflict is characterised by texts that focus primarily on political 
themes. Above all, various County Council politicians were sub-
jected to a barrage of accusations from both Umeå University 
board members and other politicians. In the local press’ debate 
articles, UmanGenomics’ supporters claimed that several million 
Swedish kronor in the form of income and a significant number 
of new job opportunities would be lost if the proposal for a new 
agreement was not passed. Conversely, UmanGenomics’ ex-
pressed the belief that it was necessary to give due consideration 
to and investigate the ethical aspects of the commercialisation 
before any important decisions were made. A large number of 
parties who had adopted a neutral stand on the issue also made 
their opinions known via local newspapers. However, regardless 
of which side the writers stood, many agreed that Medical Bio-
bank was a (potential) goldmine and that the conflict that had 
arisen was a complex one. 

Medical Biobank maintained a passive stance at the outset 
of the media-mediated conflict and as such, was initially invol-
ved as a source of information, only. It was in early 2003 that it 
first became active in the local media when its Head Researcher, 
Göran Hallmans, was dismissed from his position as director. 
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This began the second phase. From having been quite cautious 
in their involvement with the media, Medical Biobank now be-
gan to level accusations – particularly at the County Council’s 
Executive Board. With this step, the conflict also shifted from 
a political conflict to an organisation conflict. In principle, 
those who had previously offered opinions of a neutral nature 
in the debate being played out in the local media disappeared 
completely after this time and the conflict surrounding Uman-
Genomics and Medical Biobank appeared increasingly to be-
come a dispute between »family members«.

The third phase began one year prior to UmanGenomics’ 
collapse on 6 October 2006. During this period, the conflict be-
tween UmanGenomics and Medical Biobank received relatively 
little attention. News coverage surrounding the bankruptcy was 
brief and unsentimental in nature, at the same time as activity 
in the local media’s debate columns was subsiding.

As concerns the conflict itself, many of those involved agreed 
that it was one of the main contributing factors in UmanGeno-
mics’ eventual downfall. But what was the conflict? Among other 
things, reference was made to legal disputes that were considered 
to have made investors wary. Many opinion piece writers ex-
pressed that the conflict was difficult to describe; so complicated 
that the stakeholders’ own, respective opponents were said to have 
given erroneous explanations. It was also suggested that the con-
flict had grown out of the difficult debate climate then existing at 
Umeå University and moreover, to have been the result of selfish 
behaviour on the part of one of the conflict’s principle players. 

The dispute concerning the definition of what Medical 
Biobank is appeared primarily to be a question of intellectual 
property rights, i.e. it centred around who really had the right to 
decide how Medical Biobank would be used and to what extent. 
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The differences of opinion relating to the definition of what 
UmanGenomics was were not as great. Here, it was more a case 
of different interpretations of the description of the company’s 
function. Some contributors described the company as an im-
portant research institute, while others described it as a commer-
cial enterprise. That said, a common conclusion drawn by many 
writers was that the company was dependent on the market’s 
willingness to invest in it. The company’s ability to be able to 
supply products and the market’s demand for these products 
seems to have been taken as a given. 

In the national media, it was generally the »market« that 
bore the brunt of the blame for UmanGenomics’ demise. Given 
that the market was generally assigned such a decisive role in 
UmanGenomics’ poor financial standing and later, in its bank-
ruptcy, company spokespeople were surprisingly careful in di-
recting criticism at the market. In addition, very few attempts 
were made to lay blame at the feet of journalists – a player that 
researchers have traditionally been seen to have a complicated 
and sometimes distrustful relationship with. This study draws 
the conclusion that charges of culpability and accusations were 
seen to be rhetorical tools of such power that individual play-
ers were careful not to direct them at other players upon whom 
they were in some way dependent.

Conclusions
What lessons can be drawn from the media-mediated conflict 
surrounding the »goldmine«? Five conclusions are presented by 
the study. The first is that the conflict provides an example of 
mutual exploitation. The media exploited the events surroun-
ding the conflict in order to produce newsworthy, sensational 
and descriptive stories. In turn, the principle players in the con-
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flict within the university arena used the media as a front for 
forwarding either a protest or information, or as evidence in the 
question of ownership rights.

The second conclusion is that the conflict surrounding Uman-
Genomics and Medical Biobank should have given the »uni-
versity world« an inducement to discuss media strategies and its 
transparency policies beyond the usual discussions concerning re-
search information and marketing. 

The third conclusion concerns the media’s ability to make 
citizens’ opinions on science-related questions heard. Articles 
published on local newspaper websites seem to generate discus-
sion and a wealth of comments by readers, but also give rise to 
questions about who concealed themselves behind the veil of 
anonymity under which the comments are submitted. 

The fourth conclusion is that from a rhetorical perspective, 
the conflict centred around the struggle for credibility. For play-
ers from the scientific world, it was important to use the me-
dia to maintain their credibility as researchers. For politicians, it 
was important to retain their preferential right of interpretation 
with regard to politics and making decisions within society. This 
was sometimes achieved at the cost of the general public’s com-
prehension of the conflict. 

Finally, it is suggested that the use of the »goldmine« meta-
phor may have played a part in limiting media debate within the 
confines of a certain type of rhetoric. Perhaps, it is suggested in 
this study’s conclusion, the debate would have benefitted if the 
goldmine metaphor had been used with greater care than it was.



källförteckning

Korpus: Umeå universitets diarium
dnr 105-584-01 Ledamöter i Medicinska Biobankens styrgrupp
dnr 105-924-01 Expertgrupper vid medicinska biobanken
dnr 105-545-02 Avsägelse av medlemskap i styrgruppen för medicin-

ska biobanken
dnr 105-1019-02 Anmodan att redovisa avtal med avseende på medi-

cinska bankens användning
dnr 503-1829-02 Brev till Internationell Agency (iarc) for research on 

cancer angående medicinska biobanken.
dnr 105-1866-02 Begäran om att få ta del av engelsk översättning av 

avtal med Uman Genomics ab

dnr 192-1948-02 Direktiv för översyn av avtal rörande Medicinska 
biobanken vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet

dnr 100-3333-02 Granskning av näringsforskning
dnr 105-297-03 Biobanken har blivit en ”myndighet”. Angående hur 

nya biobankslagen påverkar Universitetets samarbetsavtal med Uman 
Genomics

dnr 105-876-03 Angående lagen (1960:729) om upphovsrätt och Sui ge-
neris vid inrättandet och handhavandet av Medicinska biobanken 
i Umeå

dnr 105-926-03 Frågor ang samarbetsavtalet mellan Umeå universitet, vll 
och UmanGenomics ab samt organisation av Medicinska biobanken
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dnr 503-948-03 Medicinska Biobanken i Umeå
dnr 112-1026-03 Utseende av två representanter i Medicinska bioban-

kens styrgrupp
dnr 192-1058-03 Inbjudan till samarbete mellan Medicinska bioban-

ken, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting
dnr 105-1152-03 Medicinska Biobanken åberopar Codex och Helsing-

forsdeklarationen mot Umeå universitet och Västerbottens Läns Land-
sting

dnr 104-1480-03 Rapport om dispositionsrätten till Medicinska bio-
banken

dnr 105-1544-03 Forskningsetikkommittén önskar klargörande angå-
ende medicinska biobanken

dnr 105-1657-03 Rapport om dispositionsrätten till Medicinska bio-
banken

dnr 240-1699-03 Ang forsknings- och samarbetsavtal med Uman-
Genomics ab

dnr 190-1917-03 Forskningsanslag från Cancerforskningsfonden i Norr-
land till Medicinska Biobanken vid Norrlands Universitetssjukhus

dnr 103-1959-03 Medicinska biobanken
dnr 100-2043-03 Medicinska biobankens förenade styrgrupp
dnr 503-2309-03 Anmälan av Medicinska biobanken vid Norrlands 

universitetssjukhus och Umeå Universitet till Socialstyrelsen
dnr 200-2967-03 Finansiering av Medicinska biobanken
dnr 200-3746-03 Förslag till finansiering av Medicinska biobanken 

år 2004
dnr 100-3892-03 Kvalitetsrevision vid den Medicinska biobanken
dnr 390-4320-03 Förfrågan angående bisysslor
dnr 212-34-04 Finansiering av medicinska biobankens verksamhet ge-

nom brukaravgifter
dnr 212-35-04 Omförhandling av avtal med Västerbottens läns lands-

ting rörande finansiering av medicinska biobanken
dnr 290-387-04 Protest mot faktura 31420016
dnr 105-1523-04 Angående inregistrering av medicinska biobanken 

som varumärke
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dnr 190-1599-04 Artikel i Nature (2003) rörande Umean Genomics [sic]
dnr 100-2189-04 Stiftelser knutna till verksamheten vid Inst för folk-

hälsa och klinisk medicin (Enheten för näringsforskning)
dnr 100-3004-04 Medicinska biobanken/Enheten för Näringsforskning 

kräver rättelser och bokslut med anledning av genomförda revisioner. 
Behovet av en juridisk utredning har ökat

dnr 100-3285-04 Synpunkter ingivna med anledning av ledningsfrå-
gan i Medicinska biobanken

dnr 503-1588-05 Skrivelse angående Biobanken vl och Medicinska 
banken

dnr 212-1964-05 Angående finansiering av medicinska biobanken 2006
dnr 281-2087-05 Förfrågan beträffande övertagandebokslut vid över-

flyttningen av Medicinska Biobanken från Umeå universitet till 
landstinget år 2000

dnr 105-2197-05 Skrivelse angående insändare i Västerbottens folk-
blad (vf ) 2005-06-07 - påstående om ägarintressen i företaget Uman 
Genomics

dnr 210-2388-05 Hemställan om befrielse från avgiften rörande Bio-
banken för 2003 och 2004

dnr 111-3029-05 Utseende av ledamöter i styrgruppen för medicinska 
biobanken

dnr 103-3581-05 Förslag till ny organisation gällande Medicinska Bio-
banken

dnr 190-514-06 Gällande artikel om Uman Genomics och medicinska 
biobanken

dnr 503-3798-06 Skrivelse angående Medicinska biobankens verksamhet
dnr 243-4007-06 Avtal rörande Medicinska biobanken
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Korpus: Lokalpress

Västerbottens-Kuriren
010103 »›Kan inte bekräfta förhandlingar‹«
010206 »Genomics ansöker om gentester – Vill analysera blodpro-

ver från Medicinska biobanken«
010305 »Offentlig forskning!«
010313 »Världsledande forskning i Umeå – Uman Genomics går 

samman med AP-Biotech om databas«
010314 »Uman Genomics saknar nya finansiärer«
010315 »›Vi har pengar i kassan‹«
010418 »Antropolog studerar biobank«
010630 »Nya miljoner till Genomics«
020410 »Dödsstöt för Uman Genomics – Vänsterpartiets krav på 

omröstning stoppade förslag med minimal marginal«
020411 »Ta fram nytt bioavtal«
020411 »Avtalet bäddade för lagbrott«
020411 »Trångsynt nej till Genomics«
020411 »›Negativt för hela regionen‹ – Uman Genomics tvingas av-

veckla om politikerna inte ändrar sig«
020411 »›Vi får problem med framtida rekrytering‹«
020411 »Göran Hallmans föreslår stiftelselösning«
020412 »Miljoner i riskkapital på spel«
020412 »Uman Genomics måste utvecklas«
020412 »Som om Volvo aldrig kommit till Umeå«
020412 »De bestämmer om Uman Genomics framtid:«
020413 »Omoraliskt beslut av landstingsstyrelsen – Nästan alla lä-

kemedel i sjukvården har tillkommit genom forskning i läkeme-
delsindustrin«

020413 »›Fri forskning kan utestängas‹ – Landstingets forskande lä-
kare oroliga över avtalet med UmanGenomics«

020415 »Cancerfonden inte tillfrågad«
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020416 »Nödvändigt säkra Uman Genomics framtid – undersök-
ning visar att västerbottningar är villiga vill ge sitt blod även till 
industriell forskning«

020416 »›Det har aldrig varit på tal att sälja biobanken‹«
020417 »Företagare hotar lämna länet – Kritiserar landstinget för 

genomics-beslut. Äger själv 20000 aktier«
020417 »›Mycket ännu oklart‹«
020417 »Värna förtroende för forskning och tester – Guldgruvan är 

och förblir medicinska biobanken – och inte Uman Genomics«
020418 »Fokusera inte allt på bioteknik och genteknik«
020418 »Rätt rösta nej till Genomics«
020419 »Vi riskerar bli ett paradis för byfånar«
020419 »Dödsstöten mot Umeå som bioteknikföretag – Biobanken 

unik guldgruva av information som nu riskerar att aldrig omsät-
tas i nya viktiga läkemedel«

020420 »Lokal förädling gagnar västerbottningar!«
020420 »Uman Genomics – dags för krav på vetenskaplighet?«
020420 »Ogillar vk aktieägande? «
020420 »Rätten till proverna olöst – Etikkommittéerna fick gehör 

på de allra flesta punkterna«
020420 »Lundaprofessor föreslår alternativ lösning«
020422 »Dimridå ska lugna politikerna«
020422 »Cancerskydd i råg fortfarande gåta«
020423 »Med fingrarna i honungsburken – Nu brådskar det att 

universitetet granskar vad som just nu utspelar sig i akademiska 
världen i Umeå«

020423 »Ja till Uman Genomics avtal – Efter vändning av socialde-
mokraterna godkände landstingsstyrelsen avtalet«

020423 »S-ledamöter får kritik av v för vändningen«
020424 »Klarsignal för biotekniken«
020424 »vk bedriver oetisk kampanjjournalistik«
020424 »Svar direkt:«
020425 »Kritik mot cancerlarmet – Göran Hallmans tycker att 

Livsmedelsverket gick ut för tidigt«
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020425 »Makten och forskningens integritet – universitetet är fak-
tiskt inte bara ett hotell för fria företagare i mammons rike«

020426 »Durocs grundare lämnar företaget«
020427 »Biobanksbeslutet hot mot demokratin«
020427 »Norsjöprojektets hemlighållna resultat – utjämna skillna-

der i samhället istället för att praktisera en moraliserande bete-
endemedicin«

020503 »Det måste gå att göra bra affärer i Umeå – individers och 
företags tänkande måste även kunna vara basen för ett fram-
gångsrikt företagande«

020504 »Genomics-avtalet överklagas – Åberopar att landstingssty-
relsen fattat beslut på fel grunder«

020508 »Överklagar avtal om biobanken – Blodgivare vill inte att 
blodet ska användas kommersiellt«

020510 »Trygghet för provgivarna«
020511 »En ytterst tveksam monopolsituation – Ett bra företagskli-

mat främjas av klara och sunda spelregler – landstinget missbru-
kar sin ställning«

020511 »›Beslutet bryter mot lagen‹ – Ännu ett överlagande mot 
landstinget om blodbanksavtalet«

020514 »Länsbornas blod blir rättsfall – rejäla förseningar att vänta 
innan alla överklaganden är behandlade«

020516 »Överdrifter bakom tveksam utförsäljning – Medicinska 
biobanken är en guldgruva - under förutsättning att den används 
på rätt sätt«

020516 »Överklaga Genomics-avtalet«
020517 »Tiden ute att överklaga Uman Genomics-avtalet«
020518 »Bra att blodbanken används«
020522 »›Inga skäl att frysa Genomics-avtal‹«
020525 »Inget stopp av avtalet med Uman Genomics«
020603 »Nytt avtal förstärker samhällsinsyn«
020606 »Nytt orosmoln över Genomics – eu-avtal kan göra bio-

teknikföretagets framtidsavtal olagligt«
020606 »Avtalet stärker forskningen i Umeå – Förändrade villkor 
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för forskningen förutsätter industrikapital redan på grundforsk-
ningsnivå«

020610 »Umeå behöver Decode – Företaget sätter tempen för risk-
kapitalisterna«

020610 »Analys: Den etiska kommittén är vår garanti«
020611 »Stort ansvar gentemot donatorerna – allmänheten ska in-

formeras om avtalet och donatorernas rätt att avgöra hur blod-
prov får användas«

020627 »Bergström skrev på blodavtalet – ›Det finns ingen anled-
ning att vänta längre‹«

020629 »Fritt fram för företaget – Framtidsavtalet påskrivet av alla 
parter«

020629 »Hallmans: ›Ansvaret är gemensamt‹«
020726 »Kritisk chef tillfrågades inte om nya direktiv«
020920 »Ja till blodprov för genforskning«
020930 »Många vill ta tillbaka blodprov – Men oklarheter i trans-

plantationslagen gör att biobanken avvaktar«
021002 »Medicinska biobanken en guldgruva – guldgrävandet har 

just börjat – proverna är värda sin vikt i guld eller till och med 
i platina«

021003 »Vetenskap och forskning, inte profit – Reglera verksamhe-
ten - det kommersiella hotar Medicinska biobanken«

021008 »Färre vill ge blod – hundratals länsbor vill inte bidra till 
forskningen«

021017 »En historisk tillbakablick«
030205 »Genomics varslar alla anställda«
030205 »Analys: Frågan är om allt arbete med UmanGenomics va-

rit förgäves för politikerna«
030206 »Kärvt för fler än Uman«
030210 »Datainspektionen gav umeforskare rätt«
030215 »Forskare kritiserar biobankslag«
030218 »Genomics fick bakläxa«
030220 »›Kapitalbrist ödesfråga för bioteknikbolagen‹«
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030224 »Byråkratisk förväxling bakom Genomics-beslutet?«
030226 »Så hanteras företagsstöd«
030306 »Chef för biobank uppmanas avgå«
030308 »Strid om nyordning i biobanken – Göran Hallmans påstår 

att politikernas beslut kan strida mot ingångna avtal«
030311 »Politiker vill ändra styrgrupp – Biobankens forskare och fi-

nansiärer ställs åt sidan«
030312 »›Biobanken är vårt ansvar‹ – Landstinget anser sig bäst på 

att försvara folks intresse«
030321 »En resurs för hälsorelaterad forskning – Medicinska bio-

banken i Umeå spelar stor roll för internationellt uppmärksam-
mad medicinsk forskning«

030401 »Chef trotsar myndigheterna – Göran Hallmans vägrar 
avgå: ›Jag är en symbol för forskarnas frihet‹«

030401 »… och här är de nya cheferna som ska ta över bioban-
ken«

030402 »Biobankschefen inbjuder till förhandling«
030403 »Hur får Landstinget behandla sin personal?«
030408 »Vad är det som händer med Umeå universitet?«
030415 »Prestigepris till vk-journalister – 75 000 kronor för veten-

skapsreportage • Kungen delar ut priset«
030415 »Vägrar bryta mot lagen – Forskare slår larm om tiotusen-

tals blodprover«
030507 »Landstinget naturlig huvudman – Mycket oklart vad fors-

kargruppen menar med huvudmannaskap för biobanken«
030507 »Skamlig hantering av Medicinska Biobanken«
030508 »Etiker kräver svar om blodet – Biobanken kan vara ho-

tad som resurs«
030510 »Landstingets beslut demokratiskt förankrade«
030510 »Ommöblering i Uman Genomics«
030512 »Vem tar ansvar för biobanken?«
030528 »Genomics slipper betala«
030603 »Universitetet nekar till brott«
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030617 »Medicinska biobanken – Landstinget överdriver - fors-
kare/politiker har olika roller«

030819 »Reumatism kan spåras tidigt – Blodprov kan avslöja sjuk-
domen långt innan den brutit ut«

030822 »Vill registrera biobanken«
030901 »Umeprofessor ifrågasätts«
030910 »Storsatsar på spetsforskning – Balticgruppen köper aktie-

post i bioteknikföretaget Uman Genomics«
030911 »›Har mest genomslagskraft i hela världen‹«
030911 »Uman Genomics synas i Nature – Bioteknikföretagets 

uppgång och fall analyseras - ingen uppmuntrande läsning«
030911 »Koncernjättens intåg i Uman Genomics välkomnas«
030917 »Medicinska biobanken - en onödig konflikt – Med rätt 

förutsättningar finns plats både för fri akademisk forskning och 
kommersiellt inriktad sådan«

030919 »Nu är det dags att be om ursäkt – Biobankens obefintliga 
kvalitetssäkring - Uman Genomics innebar förändring«

030930 »Förtalskampanj mot biobanken«
031016 »Utveckling i framtiden«
031023 »Landstinget får styra biobanken – Grundaren och ansva-

rige forskaren Göran Hallmans mycket besviken«
031027 »Kritik mot forskningsprojekt – Datainspektionen fann 

brister i hur personuppgifter hanteras i biobanksstudie«
031029 »Överklagar beslut om biobanken«
031030 »Nye Genomics-vd:n öppen för omstöpning«
031030 »Inga länsbors blod till brottsutredning«
031128 »vk överdrev kritik från datainspektionen«
031128 »Svar direkt:«
031217 »Landstingets beslut olagligt – Brottsligt att lämna ut blod i 

vinstsyfte - Uman Genomics kan få stora problem«
031218 »Genomicsdom omdiskuterad«
040109 »Stöder biobanken i testamente«
040121 »Innates nyemission gav elva miljoner kronor«
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040424 »Överklagan om biobank avvisas«
040515 »Genomics slipper avgift igen«
040519 »Protest mot efterskänkt Uman Genomics-avgift«
040630 »Rektor vill granska bisysslor«
040701 »Utan dom – ingen biobank«
040701 »Företagare Jk-anmäler universitetet«
040717 »Tore Löwstedt vill stoppa registreringen av biobanken«
040824 »Uman Genomics jobbar igen – Tvingades byta strategi för 

att komma igång«
040824 »Analys: Det var på tiden att något hände…«
041013 »›Miljonbidrag i farozonen‹ – Tidigare Genomics-vd var-

nar om rykten«
041215 »Rektor anklagas för trakasseri – Medicinska biobanken 

kräver utredning«
050304 »Uman Genomics kan få konkurrens«
050524 »Hög tid att lösa konflikten«
050630 »Genomics i besvärligt läge«
050630 »Finansiering eller handlingsplan?«
050701 »Oklara uttag ur bank«
050921 »Vill avvisa mål om biobanken«
051014 »Biobanken ska ägas av alla«
051020 »Tungt förslag om biobanken«
051201 »Umeåprofessor fick fina Wyethpriset i medicin«
060118 »Stroke kan vara ärftligt«
060120 »Slipper betala miljonskuld«
060120 »Antikropp spårar ledgångsreumatism tidigare«
060208 »Dubbla roller i framtiden för kommersiella blodforskare – 

Umeå universitet köper tillbaka Uman Genomics«
060208 »Vad tycker du om rektorns vision?«
060208 »Mångmiljonstöd ska snabba på processen«
060302 »Umeforskare kartlägger giftiga metaller«
060321 »Biobankens personal varslas«
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060321 »Läget Stigbrand?«
060601 »›Uman Genomics var för tidigt ute‹ – Investerande mång-

miljonbelopp går förlorade när bolaget går i konkurs«
061006 »Uman Genomics i konkurs«
061025 »Biobank ingen tillgång för Genomics«

Västerbottens Folkblad
010130 »Chris Heister, m besökte Umeå«
010815 »30 friska miljoner till Umam [sic] Genomics – då lämnar 

Rosell företaget«
011006 »Nytt Umeåföretag bland de utvalda«
011027 »Uman Genomics går vidare med ny ledning«
020410 »Uman Genomics kan få problem med finansiärer«
020411 »›Stöld att sälja bort proverna‹«
020411 »Täljedal ser ett framtida hot«
020411 »Uman Genomics kräver omprövning av beslut«
020412 »Läkare slår tillbaka om Uman Genomics«
020412 »Holmlund kritiserar landstingspolitiker«
020413 »Har bioteknik någon framtid i Umeå?«
020413 »Bloddonatorer vill inte bli bidragsgivare till företagen«
020417 » Investment-vd stoppar alla investeringar i länet« 
020419 »Är Ebberöds blodbank privat affär«
020420 »Uman Genomics lägger fram nytt avtal«
020420 »Biobankens grundare: ›Vi vill inte luras‹«
020423 »Olofsson hoppar av ordförandeposten i uik«
020423 »Landstinget sa ja till nytt avtal – Uman Genomics får ökat 

tillträde till blodbanken«
020423 »›Beslutet är ett nederlag för demokratin‹«
020424 »›Jag vägrar vara offer i kampanj‹ – Lennart Olofsson an-

klagar vk«
020424 »Dagens fråga: Bryr du dig om vad som händer med ditt 

blod?«
020425 »Biotekbranschen siktar framåt«
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020426 »Olofsson lämnar Duroc«
020506 »Blodgivare känner sig grundlurad«
020514 »Landstingsavtal med Uman Genomics överklagas«
020514 »Kräv insyn och kontroll«
020525 »Forskningen behöver blodet«
020604 »Det har gått alldeles för fort«
020702 »Säkerheten skärps vid biobanken«
020813 »Det handlar inte bara om politik«
020921 »Positiv till genetisk forskning«
021008 »Klartecken för UmanGenomics«
030130 »Riskkapital ödesfråga för Umeå universitet«
030205 »UmanGenomics varslar samtliga – Företaget skulle expan-

dera - nu förlorar elva sina jobb«
030206 »›Jag hoppas varslen dras tillbaka‹«
030206 »Täljedal mycket bekymrad«
030206 »Kritiker känner inte skadeglädje«
030218 »Tvekan om bidrag till Uman Genomics«
030305 »Chef sparkas – Göran Hallmans: ›Jag har varit för obe-

kväm‹«
030402 »Personalen körs över«
030408 »›De bryter mot flera lagar‹ – Biobanken åberopar Helsing-

forsavtalet mot Umeå universitet och landstinget«
030410 »Universitet med dålig anda«
030503 »Skamligt av landstinget«
030512 »Biobanken vårt ansvar«
030520 »Landstinget och Biobanken«
030625 »Vi måste hålla det vi lovar – Medicinska biobanken - fors-

kare och politikers olika roller«
030702 »Länsstyrelsens beslut har fått konsekvenser«
030703 »Flera fel om UmanGenomics«
030916 »›Vi måste skapa en långsiktig lösning‹ – Anders Blom - ny 

tillförordnad vd i UmanGenomics«
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031030 »I näringslivets regi? – Ledare: Mer samarbete och nya idéer 
ska få Umeå att växa«

041028 »Kupp mot universitetet – Stiftelse vill lägga beslag på varu-
märket Medicinska Biobanken«

041028 »›Stiftelsen var ägare från början‹«
050510 »Rektor på stabil grund – Ledare: Umeå universitet måste 

kunna tävla om de externa forskarpengarna«
050524 »Kräver att konflikten om biobanken blir löst – Väster-

bottningar i upprop • Vill skapa en ny organisation som ska leda 
banken«

050525 »Biobanken kan ge jobb«
050607 »Svik oss inte, Jonas«
050609 »Jag ber om ursäkt…«
060211 »Uman Genomics blev en läxa – Ledare: Biotekniken i 

Umeå behöver få ett rejält lyft«
060215 »Universitetets olika roller – Ledare: Den akademiska värl-

den och den privata måste mötas«
060613 »UmanGenomics gick inte att rekonstruera«
060904 »Hur ser ni förtroendevalda på er själva?«
061006 »UmanGenomics försatt i konkurs«
061215 »Överklagan om biobank fick nej av kammarrätten
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Korpus: Nationell press

Aftonbladet
020829 »Umeås ordförande förbannad på tidning – därför skänker 

han aktier för en miljon kronor till klubben«

BioTech Sweden
021119 »usa:s första genbank öppnar i Wisconsin«
030225 »Uman Genomics varslar alla anställda«

Dagens Forskning
020513 »I bråket kring Uman Genomics i Umeå prövas nya biobank-

lagens principer«
020527 »Biobanksavtal i Umeå överklagas«
020624 »Rättsvidrig munkavle på biobankens forskare«
020624 »Europeiskt sammarbetsprojekt hinder för privatisering av 

biobank«
021021 »Uman Genomics vidare efter domslut«
021105 »Forskningen behöver ny uppsättning etiska regler«
021216 »Toppstyre väntar biobanken«
030107 »Informerat samtycke eller pliktkänsla«
030107 »Etikprövning – En ickeregleradmyndighetsutövning«
030203 »Uman Genomics till kammarrätten«
030217 »Personalen varslas på Uman Genomics«
030414 »Från entreprenör till allmänhetens tjänare«
030414 »Biobankens forskare vägrar lyda order – Två styrgrupper 

tvistar om makten«
030426 »Drömmen om bioklippet slutade i affärsmässig anemi«
030426 »Kommersialiseringstanken är inte körd«
030623 »DF till de vetenskapliga hävderna«

Dagens Industri
020829 »Durocs ägare skänker aktier till fotbollsklubb«
021022 »Umeåbolag söker 150 Mkr till genjakt i blodbank«

– 250 –



Dagens Medicin
020514 »Lag om biobanker till för patienten – inte för forskaren«
030401 »Chef för biobank uppmanas att sluta«
030423 »Personal lyder inte landstingets beslut«
030423 »folk i vården«
030813 »Sökes: Uthålliga riskkapitalister i tidig medicinteknisk ut-

veckling«
030820 »Långvarig tvist kulminerade förra året«
030820 »Ny vändning i striden om medicinsk biobank«
030827 »Umeårektor sätter munkavle på sina anställda«
031022 »Mängden antikroppar i blodet avslöjar blivande reumatiker«
031029 »Beslut om biobank i Umeå överklagas«
031126 »Forskare överklagar beslut om biobank«
040421 »Överklagande om biobank fick avslag«
040428 »Gisela Dahlquist – Rakryggad professor som brinner för 

etikfrågorna«
041215 »Patienter rycker på axlarna åt kritiserad lag«
050302 »Känsligt test spårar nervskador hos patienter med Ms och 

als«
060504 »De som åt extra lite frukt och grönt äpple löpte mindre 

risk att få koloncancer«
060608 »Biobanksföretag på väg mot konkurs«

Dagens Nyheter
020411 »Hårda etiska regler får beröm«
020411 »Tvist om ensamrätt till blodbank«
020423 »Biobank får hemlighålla prover«
020516 »Blodbanksbeslut till länsrätten«
030610 »›Svenskar mest negativa till gentester‹. Européernas inställ-

ning till spridning av genetisk information kartlagd i stort forsk-
ningsprojekt inom eu«

030831 »Professorer i uppror mot regeringens val av forskare«
031109 »Återkrav på blod hotar biobanker«
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Forskning & Framsteg
041117 »Biobanks-bubblan«

Göteborgsposten
030417 »Islandsreportage gav vetenskapspris«

IVA-aktuellt
020313 »Kommersialisering av svenska biobanker på gång«
030514 »De är bäst i klassen«

Landstingsvärlden
020425 »Ingen insyn i affär med biobank«
030213 »Uman Genomics varslar om uppsägning«
030227 »Nya lagen ställer integritet mot forskning«
030410 »Personnytt«

Ny Teknik
010207 »Uman Genomics Västerbottningarnas blod guld för forsk-

ning«
020417 »Svårt sälja gendata med offentlig insyn«
020423 »Uman Genomics fick nytt avtal om blodbank«
020508 »Biobanker ska inte få tjäna pengar på prover«
020918 »De vill tjäna pengar på ditt blod«
020918 »Dramat om västerbottningarnas blod fortsätter«
020925 »Lätt få blodgivare till forskning«
021113 »Stora luckor i biobankslagen«
030129 »Biobank ska ge besked om hur farligt akrylamid är«
030212 »Inget riskkapital trots avtal med biobanken«
030305 »Regionala stödpengar kan rädda Uman Genomics«
030319 »Dålig efterfrågan hotar biobanker«
030326 »Omstridd biobankschef uppmanas att avgå«
030408 »Nio uppsagda vid Uman Genomics«
030409 »Ny chef för biobanken i Umeå«
030924 »Mångsysslare går in i Uman Genomics«
040922 »Uman Genomics ut ur malpåsen«
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050209 »Teknik i tillväxt – Teknik i tillväxt fyller företag«
051102 »Slopa monopolet på biobanken«
060329 »Universitetet vill köpa tillbaka biobanken«
060823 »Uman Genomics läggs ner«

Svenska Dagbladet
010218 »Stöldbegärliga data måste hårdbevakas«
010617 »Svårt för eu komma överens om bioetiska regler«
030419 »Umejournalister prisas av iva och Stiftelsen för Vetenskaps-

information«

Tidningarnas Telegrambyrå
020410 »Bakslag för affärer med blodbank«
020422 »Affärer med blodbank godkänns«
021021 »Norska datainspektionen säger nej till genbank«
030205 »Bioteknikföretag varslar alla anställda«
050630 »Uman Genomics riskerar konkurs«
051121 »Tungmetaller försvinner snabbt«

Korpus: Interninformation

Aktum
April 2003. »Nytt avtal om biobanken«

Juni 2003. »UmanGenomics«

Medodonten – Kontaktblad för Medicinska fakulteten
September 2001. »Nytt om namn«
December 2001. »Genomgrupp samlar forskningen om sjukdoms-

gener«

Medvetet
Augusti 2004. »Krönikörens våndor och vedermödor«
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appendix B: taBeller
Tabell b2.2.3 Jämförelse mellan ärenden och handlingar i diariet
Notera att fördelningen över tid mellan ärenden och handlingar 
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