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Institutioner som bedriver forskningsverksam-
het, finansiärer till forskning och forskare har 
ett intresse i att deras forskning framställs på 
ett fördelaktigt sätt i de medier som riktar sig 
till allmänheten. Detta är en del i kampen om de 
ekonomiska anslagen, där institutioner och fors-
kare agerar entreprenörer. Det är också en del i 
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att skapa allmänhetens samtycke för den aktuella 
forskningen. Samtidigt som det är viktigt att nå 
ut med information om de vetenskapliga resulta-
ten inom den egna forskningen, är det avgörande 
för vetenskaperna att forskningen framställs på 
rätt sätt i medierna.



Biovetenskapen befinner sig idag i ett spän-
ningsfält mellan de möjligheter och betydelser 
som tekniken kan bringa samhället och de höga 
ekonomiska anslag som krävs för en fortsatt 
forskning. Ur detta spänningsfält växer det fram 
drömmar och visioner om vad biotekniken kan 
göra för enskilda människors hälsa och kroppar. 
Det blir en bioteknisk förhoppningsindustri där 
människors drömmar och investerarnas ekonomis-
ka1 visioner vävs samman (Lundin 2004). En viktig 
arena för denna sammanflätning är medierna, där 
dessa drömmar och visioner kan ta plats (Ideland 
2002). I denna artikel analyseras ett TT-telegram2 
som bygger på en pressrelease3 från det skotska 
biotekniska företaget PPL Therapeutics (TT Ny-
hetsbanken 2000-03-14; www.ppl-therapeutics.
com). Syftet är att genom detta TT-telegram ge 
ett exempel på hur en nyhet från ett biotekniskt 
företag populariseras i medierna. 

Att popularisera ett forskningsresultat innebär 
att informationen om resultatet anpassas till en 
viss målgrupp. Det handlar om att kunna kontrol-
lera den information som sänds ut till medierna, 
för att på så sätt kunna styra framtoningen av 
den egna forskningen. Det görs genom att pro-
ducera tillgänglig och tydlig information kring de 
vetenskapliga resultaten. Genom att göra resul-
taten mer konkreta och mindre komplicerade, än 

till exempel publicerade resultat i vetenskapliga 
tidskrifter, kan informationen bli tillgänglig (jfr 
Allan 2002). Detta kan göras genom att under-
bygga resultaten med tidigare igenkännbar in-
formation eller att inte publicera resultat som är 
komplicerade och tvetydiga (jfr Hansson 2003). 
Samtidigt bör det finnas något i informationen 
som kan skapa en viss uppmärksamhet. Det gäl-
ler att generera ett nyhetsvärde som gör att 
journalister och mediekonsumenter uppmärksam-
mar forskningen (jfr Ideland 2002). Dock får re-
sultaten inte vara alltför kontroversiella, de skall 
skapa sensation utan att väcka oro4 (jfr Gripsrud 
2000).

Mille och dotcom

I TT-telegrammet från den 14 mars 2000 presen-
terades nyheten om att det skotska forskningsfö-
retaget PPL Therapeutics hade klonat fem grisar. 
De klonade grisarna var tänkta att användas inom 
xenotransplantationsforskningen, det vill säga att 
transplantera celler, vävnader och organ från djur 
till människa (jfr Hallberg Tibell 1998; Hansson 
2003). Under början av 1990-talet växte intres-
set för denna vetenskap som en möjlighet att lösa 
de långa köerna till organtransplantation. Med 
hjälp av denna teknik skulle man också utveckla 
nya medicinska behandlingsmetoder. Genom cell-
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transplantationer skulle till exempel diabetiker 
kunna få insulinceller från grisar. Nya immunför-
svarshämmande läkemedel samt framsteg inom 
genteknologin gjorde forskarna hoppfyllda. Men i 
mitten av 1990-talet kom larm om att ursprungs-
djuret, i detta fall grisen, kunde vara bärare av 
så kallade porcina endogena retrovirus (PERV). 
Detta är virusrester som finns i både människans 
och djurens arvsmassa och ärvs från generation 
till generation. Hos respektive art orsakar dessa 
virusrester inte någon sjukdom, men laborato-
rieförsök visade att PERV från djuren kunde in-
fektera mänskliga celler. Denna upptäckt var en 
av orsakerna till att det infördes ett moratorium 
mot fortsatt forskning. I Sverige tillsattes i bör-
jan av 1997 en kommitté som fick i uppgift att 
utreda xenotransplantationsforskningen. Den 30 
november 1999 överlämnade kommissionen sin ut-
redning och ett förslag till ett ramverk om forsk-
ningen kring xenotransplantation (SOU 1999). I 
början av 2000-talet lyckades det biotekniska 
företaget PPL Therapeutics klona grisar och möj-
ligheterna för xenotransplantation utvidgades. 
Men det var en forskning som fortfarande var 
etiskt och riskmässigt kontroversiell. I TT-tele-
grammet, som här analyseras, är det tydligt hur 
företaget nu försökte positionera sig i kampen 
om de ekonomiska anslagen samt skapa allmänhe-
tens samtycke för denna forskning. 

I TT-telegrammet rapporterades om att forsk-
ningsföretaget hade klonat fem grisar. De hade 
fått namnen Christa, Alexis, Carrel, Mille och 
Dotcom. De tre första namnen var hämtade från 
Christan Barnard, som var den första att utföra 
en hjärttransplantation 1967, samt Alexis Carrel, 
som 1912 fick Nobelpriset för transplantations-
forskningen. Genom att associera grisarnas namn 
till dessa personer placerade PPL Therapeutics 
in sitt resultat i en tänkt forskningshistorisk ut-
veckling som hade inletts redan i början av 1900-
talet. Namnen populariserade på detta sätt de 
abstrakta resultaten genom att visa att denna 
forskning var en naturlig utveckling av en tradi-
tionell medicinsk forskning. 

Om de tre första namnen associerade till en 
forskningshistorisk utveckling, associerades de 
två senare namnen till nutiden och framtiden. 
Grisen Mille hade fått sitt namn från det nya mil-
lenniet och namnet Dotcom associerades till IT-
branschen. Namnen gav implicita associationer 
till det nya millenniets ekonomiska välstånd inom 
denna bransch. PPL Therapeutics önskade för-
modligen att deras klonade grisar skulle generera 
en lika brant ekonomisk uppgång som IT-bran-
schen vid detta tillfälle gjorde. Vilket namn grisen 
Dotcom skulle ha fått om den föddes i april 2000, 
när IT-branschen kollapsade, låter sig vara osagt. 
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Att ge de klonade grisarna namn var ett sätt att 
skapa ett symboliskt mervärde kring dem. Nam-
nen kan därmed liknas vid ett varumärke där vissa 
symboliska värden sammankopplas med en pro-
dukt eller en tjänst (jfr Klein 2001). Genom de 
symboliska värdena kunde framtida drömmar och 
visioner frammanas och stimuleras genom grisar-
na (jfr Hansson 2004). Det handlade om att pla-
cera resultaten i en tydlig kontext och anslå en 
viss stämning. Namnen gav forskningen kring xe-
notransplantation något konkret och handfast för 
dem som skulle fås att investera i denna teknik 
(jfr Löfgren 2001). 

Men det handlade inte enbart om att ge grisarna 
fyndiga namn, utan också om att popularisera 
resultaten. I TT-telegrammet finns inga kritiska 
röster, utan det är endast PPL Therapeutics chef 
Ron James som uttalar sig: ”Slutet på den kronis-

ka organbristen är i sikte […]”5 (TT Nyhetsban-
ken 2000-03-14). I telegrammet har journalisten 
också valt att skriva in honom i den löpande tex-
ten: ”Enligt Ron James är nu alla tekniska hin-
der övervunna” (TT Nyhetsbanken 2000-03-14). 
Xenotransplantation framställs som en lösning 
för både organbristen och diabetes: ”Inte bara 

organ kan för övrigt hämtas från dessa speci-

algrisar. De ska också kunna användas till att 

framställa insulinproducerande celler som sedan 

kan överföras till diabetiker – som då inte längre 

skulle behöva de dagliga insulininjektionerna” (TT 
Nyhetsbanken 2000-03-14). De positiva uttalan-
dena om resultaten och valet av namn till grisarna 
gör att telegrammet blir en del av PPL Therapeu-
tics iscensättning av sin produkt på marknaden 
(jfr Löfgren 2001). Denna iscensättning visar ock-
så vilka möjliga framtidsvisioner som kan göras 
när resultaten populariseras. Genom populari-
seringen expanderar resultatens möjligheter och 
löftesrika prognoser kan ges (jfr Ekström 2004). 
På detta sätt skapar medierna och vetenskaperna 
en potentiell drömfabrik (Ideland 2004). Tele-
grammet framstår därmed som en genreblandning 
mellan journalistik, vetenskap och reklam. Det är 
i denna sammanblandning den potentiella drömfa-
briken blir en möjlighet. 
     

Medicinens framåtskridande 

Genom att peka på att bland annat organbrist 
och diabetes skulle kunna få medicinska lösningar 
tydliggjorde PPL Therapeutics vilken funktion de-
ras forskningsresultat skulle fylla. De klonade gri-
sarna var inte enbart en vetenskaplig landvinning 
utan även ett framsteg för alla människor med 
diabetes eller i behov av nya organ. På detta sätt 
placerades resultatet in i en historisk och symbo-
lisk utveckling kring medicinens framåtskridande. 
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Under 1800-talet lades den grund som under 
1900-talet kom att betyda mycket för den prak-
tiska sjukvården (jfr Eriksson 1996; Nilsson & Pe-
terson 1998). Tidigare dödliga sjukdomar gick att 
bota genom nya upptäckter inom medicinen. Dessa 
historiska landvinningar ger både möjligheter och 
begränsningar för de drömmar och visioner som 
kan projiceras på biovetenskapen. De historiska 
landvinningarna är också en viktig del i att göra de 
biovetenskapliga resultaten mer förståeliga, genom 
att nutida resultat kan placeras in i en historisk 
och symbolisk utveckling. PPL Therapeutics resultat 
blir på detta sätt en i raden av många medicinska 
landvinningar under det senaste århundradet.

Genom att placera in resultaten i denna historiska 
och symboliska utveckling kan läsaren förstå att 
detta är nästa steg i en utveckling som i framti-
den kan komma att generera både medicinska be-
handlingar och ekonomisk uppgång. Trots att både 
medicinska tekniker och ekonomisk utdelning kan 
ligga långt fram i tiden, visar den historiska och 
symboliska utvecklingen att här finns något som 
både patienter och finansiärer kan investera i. Det 
handlar om att investera i drömmar och visioner 
kring tekniker som kan skapa ett liv fritt från sjuk-
dom eller generera ekonomisk uppgång. Den histo-
riska och symboliska utvecklingen blir därmed en 
iscensättning av en PPL Therapeutics produkt. 

Etik och säkerhet

Biovetenskapens medicinska och ekonomiska för-
delar måste balanseras mot de risker och etiska 
problem som är förknippade med denna typ av 
forskning6 (jfr Koch och Sirnes 2004). PERV var 
en sådan risk kopplad till xenotransplantationen. 
Laboratorieförsök hade visat att PERV från dju-
ren kunde infektera mänskliga celler och därmed 
fanns det också en risk att ett nytt virus skulle 
skapas om det genomfördes en transplantation 
från djur till människa. Xenotransplantation ska-
pade också en sammanblandning mellan artgrän-
serna människa och djur och därmed ett etiskt 
problem kring föreställningen om vad som ska 
räknas som ”mänskligt”. Ett annat etiskt dilemma 
var att forskningen förändrade djurens arvsmas-
sa så att celler, vävnader och organ anpassades 
till den mänskliga kroppen. Här handlade det om 
vilka rättigheter människan har att förändra det 
som anses vara ”naturligt”.

Dessa etiska problem och risker försökte PPL The-
rapeutics ersätta med en image av god etik och 
säkerhet genom att placera in sina resultat som 
en del av medicinens framåtskridande. Genom att 
visa att deras resultat bara var ett resultat i en 
lång historisk utveckling, framstod forskningen 
som mindre kontroversiell. Deras forskning skul-
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le betraktas på samma sätt som andra medicin-
ska landvinningar som hade botat sjukdomar och 
minskat mänsklig lidande.  

Ett annat sätt att skapa denna image var att und-
vika att närmare gå in på vilka faktiska risker och 
etiska dilemman som fanns med xenotransplanta-
tion. Följande stod skrivet i TT-telegrammet: ”Av 

både vetenskapliga och etiska skäl föredrar man 

enligt en PPL-talesman att använda just grisar för 

xenotransplantation”7 (TT Nyhetsbanken 2000-
03-14). En närmare förklaring till varför grisarna 
var att föredra fanns inte. Här fanns ett försök 
att framstå som ett etiskt tillförlitligt företag, 
genom att ta ställning för att grisen var etiskt 
acceptabel att använda. I TT-telegrammet finns 
inte grisviruset PERV nämnt. 

Men det fanns tillfällen när forskare uttalade sig 
om PERV. Ett sådant tillfälle var när en journalist 
på Dagens Nyheter intervjuade den svenska xe-
notransplantationsforskaren Carl-Gustav Groth i 
samband med att företaget Immerge lanserade klo-
nade grisar år 2002. I följande citat berättar han 
hur forskarna försökte skapa en tillförlitlighet när 
det gällde PERV: ”De dvärggrisar som har tagits 

fram av företaget Immerge och den amerikansk-

koreanska forskargruppen verkar dock inte sprida 

några PERV-virus. - Det är den andra gynnsamma 

nyheten, men det måste bekräftas först i fler stu-

dier, säger Carl-Gustav Groth” (Bojs 2002). Genom 
att inte framställa xenotransplantation som en tek-
nik att ta i omedelbart bruk presenterades forsk-
ningen som en säkrare forskning. Det var genom 
fler vetenskapliga studier säkerheten8 skulle ga-
ranteras. Genom denna nyansering gav xenotrans-
plantationsforskningen en tillförlitlighet genom att 
visa att forskarna inte skulle driva fram något som 
kunde innebära fara för patienter. För företagen 
och forskarna är det viktigt att framstå som till-
förlitliga eftersom förutsättningen för att få ta del 
av de ekonomiska anslagen är att forskningen ge-
nerellt framstår som etiskt lämplig och medicinskt 
säker. Detta var och är viktigt för att allmänheten 
och politikerna skall kunna känna en tillit till forsk-
ningen. Tilliten är central för de biotekniska före-
tagen för det är då de kan utveckla sina produkter 
och generera ekonomiska vinster. 

Genom att balansera etik och säkerhet mot de 
ekonomiska möjligheterna, kan xenotransplan-
tationsforskningen göras trovärdig inför allmän-
heten. Denna trovärdighet är viktig för att få 
ta del av de ekonomiska anslagen och därmed 
få fortsätta att forska och utveckla de medicin-
ska teknikerna. Trovärdigheten är central för 
att drömmar och visioner skall kunna omsättas i 
framtida ekonomiska vinster. Xenotransplanta-
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tionsforskningen är sammanflätad med bland an-
nat medier och allmänhet och därmed beroende 
av dem (jfr Lundin 2001).
     

Entreprenörer

För att nå fram till färdiga medicinska produk-
ter krävs stora ekonomiska investeringar. Av 
denna anledning är det viktigt för de biomedi-
cinska företagen att kunna vissa upp för finan-
siärer vilka ekonomiska förutsättningar som finns 
i xenotransplantation. Medierna innebär en möj-
lighet för att visa upp vilka ekonomiska förut-
sättningar det finns i den egna forskningen. Men 
det är också genom bland annat medierna som de 
biomedicinska företagen kan påverka de enskilda 
människornas drömmar och visioner. Genom att 
popularisera de vetenskapliga resultaten kan fö-
retagens produkter göras åtråvärda för samhäl-
let och vinna den enskilda människan gillande. Att 
i medierna framställa populariserade resultat är 
därför en viktig del i de biomedicinska företa-
gens försök att generera pengar. Detta gäller inte 
minst alla de forskare som har blivit entreprenö-
rer och befinner sig på gränsen mellan forskning 
och affärsverksamhet (jfr Horton 2004).

Samtidigt som behovet av resurser ökar från forsk-
ningsverksamhet, finansiärer till forskning och fors-

kare, minskar journalisternas möjligheter att vara 
kritiskt granskande. Alexander Berman, journalist 
och mediekritiker, menar att en journalist på TT 
Nyhetsbyrå har allt från en dag till en timme att 
skriva ett telegram (jfr Berman 2003). Att under 
en så kort tid finna källor och göra nya intervjuer 
kan vara svårt. Under denna tid skall journalisten 
också hinna sålla bland pressreleaser. Kan den egna 
forskningen framställas på ett sådant sätt att den 
lockar journalisterna, finns det också möjligheter 
att resultaten publiceras i medierna. Denna typ av 
journalistik har kommit att kallas ”kanske-journalis-
tik” och handlar om hur medierna väljer de resultat 
som har de mest löftesrika prognoserna (Green-
berg 2001). Det är de resultat som framställs som 
om de ”kanske” kan leda till snabba medicinska 
tekniker som har störst chans att bli publicerade. 
Detta, i kombination med att journalisterna har allt 
mindre tid att kritiskt granska de pressreleaser de 
får, gör att specifika forskningsperspektiv blir fram-
trädande framför andra. Detta legitimerar i sin tur 
de ekonomiska satsningar som görs i förhållande till 
olika forskningsområden. En risk finns att en ojämn 
konkurrens mellan de olika forskningsområdena 
skapas istället för att ett gemensamt ansvar tas 
inför de problem samhället står inför. Det blir de 
forskarentreprenörer som kan framställa de mest 
populariserade resultaten som får både journalis-
ternas, allmänhetens och finansiärernas gillande.
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Noter

1. De ekonomiska visionerna inom den biomedicin-
ska forskningen skiljer sig delvis från traditionell 
medicinsk forskning. Istället för att bygger sina 
kapitalackumulationer på olika läkemedels sub-
stanser, bygger de nu sitt kapital på patent av 
biologisk kunskap (jfr Crouch 2000: 24; Franklin 
2002: 38 f). Denna biologiska kunskap kan till ex-
empel vara biologiskt material eller kontroll över 
olika djurs reproduktion. 

2. Mediematerialet för denna artikel är insam-
lat hösten 2002 och resultatet finns publicerat 
i rapportform (Hansson 2003). Pressreleasen är 
insamlad för denna artikel, vintern 2004.  

3. I denna artikel analyseras TT-telegrammet som 
en del av pressreleasen. Men det finns andra sätt 
för institutioner, finansiärer och forskare att pre-
sentera sina resultat för medierna och allmänhe-
ten. Så är till exempel publicering i vetenskapliga 
tidskrifter, vetenskapliga möten, presskonferen-
ser och intervjuer med journalister viktiga käl-
lor för att få ut sina resultat (jfr Allan 2002). Vad 
som här är viktigt att komma ihåg är att det är 
på institutioners, finansiärers och forskares eget 
ansvar att deras resultat når ut till allmänheten 

(jfr Ekström 2004). Det som många gånger kallas 
den tredje uppgiften, blir därmed också en mark-
nadsrelation riktad mot finansiärer.   

4. Medierna är en viktig arena för att skapa till-
lit för forskningen hos allmänheten. Även om det 
finns en mängd finansiärer som är beredda att 
satsa ekonomiskt i denna forskning, är det först 
när allmänheten accepterar de nya produkterna 
och teknikerna som dessa kan generera pengar. 
Om allmänheten tappar detta förtroende finns 
där ingen marknad för de biomedicinska företa-
gen.

5. Citatet från pressreleasen var följande: ”We 

are unaware of any other group that has as com-

prehensive an approach to xenotransplantation 

as PPL. All the known technical hurdles have been 

overcome. It is now a case of combining the vari-

ous strategies into one male and one female pig, 

and breeding from these” (www.ppl-therapeutics.
com). Samt: ”An end to the chronic organ shor-
tage is now in sight. The next step for PPL is to 
repeat the pig cloning experiment to produce 
knock-out pigs. We are looking at various ways to 
fund our xenograft programme, including discus-
sions with potential marketing partners” (TT Ny-
hetsbanken 2000-03-14).
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6. Lene Koch och Thorvald Sirnes menar att bio-
tekniken har varit mån om att särskilja de ljusa 
drömmarna, de som handlar om att bota sjukdo-
mar, från de mörka och dystopiska drömmarna 
(Koch och Sirnes 2004). En viktig del i detta har 
varit att knyta filosofisk och etisk forskning till 
sig. Samma försök till detta särskiljande ser jag i 
mitt material. 

7. Citatet från pressreleasen var följande: ”Pigs 

are the preferred species for xenotransplantation 

on scientific and ethical grounds” (www.ppl-the-
rapeutics.com).

8. Samtidigt framställde journalisten den svenska 
forskaren som mer trovärdiga än till exempel den 
amerikansk-koreanska forskargruppen. Detta är 
ett fenomen som jag har uppmärksammat i andra 
artiklar i mitt material (jfr Hansson 2003). Både 
forskare och journalister ger ibland en antydan 
till rädsla för att andra forskare skall söka sig 
till länder som inte har en lika strikt lagstiftning 
kring xenotransplantation och som därmed kan 
tänkas tillåta forskarna att göra experiment som 
skulle kunna skada den tillit som man försöker 
bygga upp. 
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