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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få en bredare förståelse för hur framing används i medierna, främst 

genom att undersöka hur svenska journalistiska texter gestaltade skandalen gällande Paolo  

Macchiarini på Karolinska Institutet och hans operationer av plaststrupar. Utifrån detta syfte  

utformades denna frågeställning: Hur väljer tidningarna att konstruera skandalen kring Paolo  

Macchiarini? Hur framställs Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i artiklarna? 

Hur framställs Paolo Macchiarini? Vad beskrivs i artiklarna respektive osynliggörs i jämförelse 

med dokumentären?  

Metod 

I uppsatsen har en frameanalys tillämpats för att undersöka förekommande gestaltningar i  

texterna. 

Material 

Materialet består av åtta svenska journalistiska texter, fyra texter från morgontidningar och fyra 

texter från kvällstidningar. De texter som har använts i analysen är krönikor, sidospalter,  

kommentarer, ledare och nyhetsartiklar. 

Resultat 

Resultatet av analysen visade att det förekommer skilda gestaltningar av händelsen i nyhetstexterna. 

Olika rekonstruktioner av händelsen framställs varpå texterna väljer att fokusera på olika aspekter. 

Generellt framställdes Macchiarini och Karolinska Institutet i dålig dager och de båda ses som  

ansvariga för en av Sveriges största vårdskandaler.  

 

Nyckelord: Paolo Macchiarini, gestaltningsteorin, framing, Karolinska Institutet, Karolinska  

Universitetssjukhuset 
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Abstract 

Purpose 

The purpose of this study is to gain a broader understanding of how framing is used in media,  

particularly by examining how Swedish news texts portrayed the scandal involving Paolo  

Macchiarini at Karolinska Institute and plastic throat surgeries. In order to examine this, the  

research aims to examine the following questions: How do the newspapers construct the scandal of 

Paolo Macchiarini? How is the Karolinska University Hospital and Karolinska Institute described in 

the media texts? How is Paolo Macchiarini described? What information is made visible and what 

is avoided in the media texts compared to the SVT’s documentary that as well portrays Paolo  

Macchiarini’s activities? 

 

Method and material 

In this paper, a frame analysis is used to examine portrayals in the media texts. The material  

consists of eight texts, four texts from the biggest Swedish morning newspapers- Dagens Nyheter 

and Svenska Dagbladet, and four texts from the most popular tabloids- Aftonbladet and Expressen. 

The material consists of columns, side columns, commentaries, editorials and news.  

 

Results 

The results of the analysis showed that there are different interpretations of the event in the news 

texts. Various reconstructions of the event are found and the descriptions of the event in the articles 

choose to focus on different aspects. This analysis concludes that in general Macchiarini and  

Karolinska Institute are presented in a bad light and both actors are equally reasponsible for one of 

the biggest health scandals. 

 

Keywords: Paolo Macchiarini, framing theory, framing, Karolinska Institutet, Karolinska  

University Hospital 
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Inledning och problemformulering 

År 2010 rekryterade Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm en berömd kirurg för att starta 

ett centrum för forskning och transplantationer av nya organ. En av världens mest kända kirurger 

skulle nu ge glans åt sjukhuset genom en ny teknik som skulle rädda tusentals liv. Bristen på  

reservdelar när en människas inre går sönder är ofrånkomlig och varje år dör människor för att  

deras organ slutar fungera. Paolo Macchiarini var den kirurg som skulle lösa gåtan gällande bristen 

på nya organ och han var först med att skapa luftstrupar av plast. Han skapade sig ett namn genom 

att ha transplanterat både donerade luftstrupar samt konstgjorda luftstrupar av plast. Tillsammans 

med forskningsinstitutionen på Karolinska skulle de utveckla konstgjorda kroppsdelar som skulle 

bli en succé i framtiden. Det ledde dessvärre till motsatsen. Åtta operationer av konstgjorda  

luftstrupar utfördes och endast två patienter överlevde och dessa två patienter vårdas fortfarande för 

sina skador. Tre av operationerna utfördes på Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige.  

Macchiarini anklagas numera för att ha opererat olagligt, forskningsfusk, vållande till annans död 

och kroppsskada samt för att ha förfalskat sitt CV; alla dessa händelser på en av Sveriges viktigaste 

forskningsinstitutioner. Hur framställs den världskände kirurgen i medierna, som ett geni eller ses 

han som ansvarig för en av Sveriges största vårdskandaler och hur framställs Karolinska Institutet i 

denna häpnadsväckande skandal? 

 

De bilder som medierna förmedlar till allmänheten är ofta den främsta källan för att ta del av vad 

som händer runt om i världen. Trots det är vi väl medvetna om att det är väldigt sällan som  

mediernas innehåll uppträder som en spegelbild av den reella verkligheten. Snarare besitter  

medierna makt genom att ha möjlighet att välja hur en händelse ska presenteras och hur mottagarna 

av nyheten ska uppfatta den (Strömbäck, 2014). Visserligen kan en nyhet tolkas utifrån en individs 

kognitiva scheman där tidigare erfarenheter reglerar tolkningar, känslor och uppfattningar hos en 

människa, men ofta har gestaltningarna av en nyhet den avgörande makten. I huvudsak ses  

journalistiska nyheter som rekonstruktioner av verkligheten och Entman (1993) definierar  

användningen av gestaltningar enligt följande: 

 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a  

communicating text, such a way as to promote a particular problem definition, causal  

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described (s. 52). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att få en bredare förståelse för hur framing används i medierna. Studien 

undersöker hur utvalda journalistiska texter publicerade i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen 

och Svenska Dagbladet gestaltade Paolo Macchiarini och hans operationer av plaststrupar under  

perioden 1 januari till 1 april med fokus på vad det är som sägs respektive döljs i medietexterna. 

 

Frågeställning 

Den övergripande frågan är hur medietexterna gestaltar skandalen kring Paolo Macchiarini. Utöver 

det har jag följande frågeställningar: 

- Hur gestaltas Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i medietexterna? 

- Hur gestaltas Paolo Macchiarini i medietexterna? 

- Vad beskrivs i medietexterna respektive osynliggörs i relation till dokumentären? 

 

Bakgrund 

Under denna rubrik presenterar jag händelsen utifrån SVT:s Dokument inifrån (Lindquist 2016), 

”Experimenten”, som handlar om Paolo Macchiarinis kontroversiella arbete på Karolinska  

Institutet. Dokumentären hade seriestart 13 januari 2016 och är uppdelad i tre delar och har titlarna 

”Stjärnkirurgen”, ”Varje kirurg har sin kyrkogård” och ”Sanningens labyrint”. Dokumentären 

kommer att användas som bakgrund för denna uppsats då jag kommer jämföra förekommande  

gestaltningar i de utvalda texterna med den bild som dokumentären presenterar. Producent Bosse 

Lindquist och hans Tv-team följde Paolo Macchiarini i närmare ett år och skapade därefter  

dokumentären.  

 

Val av fall- Skandalen gällande Paolo Macchiarini på Karolinska Institutet 

Här görs en utförlig redogörelse av dokumentären ”Experimenten” för att kunna återge en  

helhetsbild av händelsen utifrån olika perspektiv från Macchiarini själv, patienter, externa granskare 

och forskarkollegor till honom. Jag vill hänvisa till denna dokumentärserie främst för att jag själv 

och läsaren ska få en bredare förståelse kring händelsen men också för att kunna jämföra texternas 
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verklighet i relation till den verklighet som framställs i dokumentären. Min hypotes är att den  

verklighet som vinklas i de utvalda texterna kommer att se annorlunda ut till skillnad från hur  

dokumentärens verklighet beskrivs. 

 

Paolo Macchiarini ville reda ut den stora gåtan gällande bristen på nya organ då människor varje år 

dör på grund av att deras organ slutar att fungera. Han visste att om han lyckades skulle det  

revolutionära hela världens sjukvård. Han var framstående redan 2008 då han tog det  

kontroversiella steget genom att transplantera donerade luftstrupar. Macchiarini specialrekryterades 

år 2010 till Karolinska Institutet som gästprofessor för att starta ett centrum för forskning och  

transplantationer av nya organ, detta kombinerat med en tjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Forskningen bedrevs på Karolinska Institutet medan utbildning av vård och operationer utfördes på 

Karolinska universitetssjukhuset. Lindquist beskriver i dokumentären hur den akademiska världen 

tävlar om berömda forskare och jämför det med när idrottsklubbar köper sina spelare för att  

förbättra teamet. Macchiarini skulle ha som uppgift att forska på institutet och utföra experimentell 

kirurgi på sjukhuset som skulle hjälpa människor med bland annat struphuvudscancer. Lyckades 

han med det uppdraget skulle det leda till ett medicinhistoriskt genombrott och en framstående  

förändring av läkarvården, inte minst genom att framställa Karolinska Institutet i god dager.  

Macchiarini hade utfört flertal transplantationer av donerade strupar varav flera av patienternas  

luftrör hade kollapsat. Han fick då en ny ide och skulle använda konstgjorda strupar av plast.  

Slumpen gjorde att han stötte ihop med sin första patient som skulle få ett plaströr inopererat, en 

man som tidigare drabbats av cancer som hade skadat hans strupe. Macchiarini och hans team ansåg 

att det fanns en risk att han skulle kvävas om han inte fick direkt vård. Det blev bråttom och  

operationen skedde i juni 2011 på Karolinska Universitetssjukhus. I dokumentären berättar  

Macchiarini själv hur svår operationen var i och med att det var första gången materialet användes, 

som egentligen inte var optimalt eftersom det hade skapats under brådska. Patienten blev den första 

som fick sin luftstrupe utbytt mot en syntetisk plaststrupe, som nu i efterhand sågs som en  

försöksperson för dessa metoder. Han avled två och ett halvt år senare.  

 

På kort tid fortsätter Macchiarini sina operationer med de konstgjorda plaststruparna och till en  

början verkar allt vara revolutionerande. Som önskat hamnade Macchiarini tillsammans med  

Karolinska Institutet i fokus och operationerna framställdes som en succé. Dessvärre såg det inte 

lika positivt ut för en tidigare ung patient, en brittisk kvinna som lidit av luftstrupescancer. Hon 



 

 

 
9 

hade tidigare fått en donerad luftstrupe inopererad som nu hängde löst och läkarna på sjukhuset där 

hon vårdades upptäckte att den återskapade strupen brutits ned. Läkarna hade sett vad man gjort i 

Sverige med plaststrupen vilket ledde till en ny operation av en plaststrupe i hopp om att det kunde 

vara en möjlig lösning för patienten. Dessvärre fungerade det inte och hon avled kort därpå efter 

operationen. Karolinska Institutet varnades av andra läkare, varav en av dessa skrev ett brev till 

Karolinskas rektor och hävdade att Macchiarinis forskningsartiklar vilseledde allmänheten och den 

medicinska världen då plaststruparna sågs av många som en fysisk omöjlighet. Trots det ignorerade 

Karolinska Institutet varningen och sjukhuset gick vidare med ny en operation av en plaststrupe. 

Ännu en patient opererades i november 2011 och även han dog knappt 4 månader efter operationen, 

vilket resulterade i att två av världens tre patienter med plaststrupe var döda.  

 

I dokumentären används material från 2012 när ett tyskt Tv-team visar hur en rad allvarliga  

upptäcker görs. Macchiarinis framställda plaststrupe fungerade inte som den skulle och han insåg 

att implantaten torkade ut och de var felaktigt sammanfogade. Macchiarini konstaterade även att det 

var fel på den första patientens plaststrupe och även de plaststrupar som skulle användas inför de  

kommande operationerna som ägde rum endast några veckor därpå. Macchiarini och hans team 

försökte lösa problemet och operationerna utfördes trots de tidigare dödsfallen.  

 

Trots att det inte gjordes någon etiskt prövning av operationerna och heller inga djurförsök fick 

Macchiarini ändå starta en godkänd studie på människor. Dokumentären visar att det plaströr som 

ska användas på den kommande patienten inte är ett säkert material. Macchiarini och hans team 

visste att det var fel på struparna, likväl fortsatte ändå operationerna. De mörkade allvaret i  

situationen under bland annat presskonferenser då sanning undanhölls gällande hur de överlevande 

mådde efter operationerna. Det blev sakta uppenbart att allt inte var så bra som Macchiarini  

uttryckte till allmänheten då patienterna blev allt sämre efter sina operationer, trots att de  

framställdes som en framgång inom både forskning och läkarvård. Macchiarini sammankallade till 

ett möte där han skulle redovisa resultat från samtliga opererade fall. Det fanns information om att 

underlaget sviktade och mötet väckte då frågetecken. Cheferna började se problem i metoderna och 

i oktober 2013 stoppades Macchiarinis transplantationer på Karolinska Universitetssjukhuset. Det 

var då fyra läkarkollegor till Macchiarini gjorde en förvånande upptäckt. De började undersöka  

litteratur och publikationer gällande operationerna och den forskning som utförts. De upptäckte att 

det som fanns publicerat i Macchiarinis vetenskapliga publikationer inte överensstämde med den  
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kliniska bild som de själva hade skådat med egna ögon. Läkarna misstänkte att de vetenskapliga 

arbeten som skapats inte beskrev sanningen och bland annat jämförde de patienternas provresultat 

med hur Macchiarinis vetenskapliga arbeten hade beskrivit dem. Det som stod i artiklarna ansågs 

som felaktigt och manipulerat. Det var värre än vad läkarna någonsin hade kunnat tro då det även  

framgick att strupen hade lossnat på en patient. Till slut informerar läkarna sina högsta chefer på 

både Karolinska Institutet och sjukhuset då dessa vetenskapliga publikationer vilseledde både  

läkare, patienter och samhälle. 

 

Det hade gått sju månader från att cheferna och sjukhuset hade blivit varnade. Läkarna trodde att 

dessa varningssignaler skulle få cheferna att agera men trots upprepade möten, mail och samtal  

syntes inga reaktioner. Trots flera dödsfall och patienter som blev allt sämre så fortsatte Macchiarini 

och teamets operationer av plaststrupar i Ryssland. Frustration uppstod hos läkarna på Karolinska 

Universitetssjukhuset eftersom ingen reaktion skedde från ledningen. De dokumenterade därför alla 

fel de hittat i en fyrahundra sidor lång anmälan och visade detta för Karolinska Institutets rektor. 

Reaktionen från de högsta cheferna kom inte förrän historien läckt ut i medierna och tillslut  

tillsatte Karolinska Institutet en opartisk granskare för att finna eventuella fel. De läkare som  

skickat in anmälan blev informerade om att de till en början skulle bli polisanmälda. Sedan  

ändrades det till att de skulle få den grövsta varningen på sjukhuset från verksamhetschefen, på 

grund av att de begått journalintrång. I dokumentären frågar sig Lindquist om detta berodde på att 

läkarna skulle försöka tystas på grund av de fynd de funnit, eller om de inte ville utreda  

Macchiarinis forskning och operationer. 

 

Den opartiska granskaren som skulle utreda om vetenskapen stämde i Macchiarinis  

forskningsartiklar beskrev hur det var sakfrågan som gällde. Han undersökte den fakta som stod i 

uppsatsen och frågade sig om det var något som borde stå där men som inte hade skrivits och om 

det var information som var utelämnad. Han jämförde Macchiarinis forskningsuppsatser med det 

som står skrivet i Karolinskas Institutets forskningsjournaler. I maj 2015 blev han färdig med sitt 

arbete och slutsatsen visade att det som beskrevs i uppsatsen inte stämde överens med den sanning 

som fanns i journalen, varav han menade att den som läste uppsatsen, inte heller läste sanningen. 

Det var fortfarande oklart om Macchiarini skulle fällas eller inte. Det var mycket som stod på spel 

då Karolinska universitetssjukhuset hade godkänt hans operationsmetod och Karolinska Institutet 

stod som garant för hans forskning. I augusti 2015 kom det officiella beslutet och Karolinska  
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Institutet erkände att det funnits vissa brister i Macchiarinis forskningsverksamhet men att han inte i 

någon av de granskade artiklarna gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Rektorn friade honom 

från nästan alla anklagelser då han fortfarande hade förtroende för Macchiarini. Några veckor  

senare efter friandet planerades fler operationer in. 

 

En forskarassistent till Macchiarini beskriver i dokumentären att de inte testade strupen innan den 

första transplantationen av plaststrupen på grund av att det inte fanns tid till det eftersom  

patienternas tillstånd var allvarligt. Alltså hade plaststrupen aldrig testats på djur innan den  

opererades in i den första patienten. Vidare beskriver forskarkollegan i dokumentären hur det var en 

chansning och det framkom att tre eller fyra patienter fick plaststrupar inopererade innan de testats 

på djur. Macchiarini påstådde trots detta att det hade utförts djurförsök på råttor men att de inte  

publicerats ännu. Dock återfanns aldrig dessa djurförsök på Karolinska Institutet. I slutet av  

dokumentären intervjuar Lindquist Macchiarini där han erkänner att de syntetiska implantat som 

använts inte fungerade, varav de avbröt försöken på människor i väntan på nya implantat. Han  

beskrev ändå hur han ansåg att det hade varit värt det eftersom nya försök kommer göras i  

framtiden och dessa kommer enligt honom fungera bättre på de kommande patienterna. Vad som 

även är värt att nämna är hur en av de två överlevande från Karolinska universitetssjukhuset får sin 

plaststrupe rensad var fjärde timme för att inte kvävas, detta resulterar i närmare 8000 ingrepp 

sammanlagt. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Gestaltningsteorin 

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, menar att mediernas makt 

sedan länge har varit en aktuell fråga, främst genom mediers makt över publiken. I brist på kunskap 

övermannade rädslan över hur mediernas effekter skulle påverka människan och har sedan en lång 

tid tillbaka varit central efter massmediernas genombrott (Strömbäck, 2001). Den tidigare  

uppfattningen kring detta benämns som injektionsnålsteorin och beskrivs som en injektion av det 

medieinnehåll som förmedlades. Denna teori kan likställas med att medieinnehållet skapar effekter 

hos människor som sker direkt och att den utformade effekten kan skapa förändringar i tolkningar 

och beteenden (Asp, 1986). Likt injektionsnålsteorin beskrivs även dagordningsteorin, utformad av 
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Maxwell McCombs och Donald Shaw. Strömbäck beskriver den som en typ av mediemakt vars 

syfte är att påverka vad människor anser är betydelsefulla frågor och styr vad mottagaren vill yttra 

sig om (Strömbäck, 2001). Dessa två teorier är möjliga att använda utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställning. Jag har dock valt att använda mig av en modernare variant som fortfarande är ett 

relativt nytt teoretiskt perspektiv som används inom medie- och kommunikationsvetenskapen,  

nämligen gestaltningsteorin. Enligt Strömbäck (2004) handlar gestaltningsteorin om:  

 

I en skepnad handlar den om hur mediernas gestaltningar av olika aspekter av verkligheten 

påverkar människors uppfattningar av samma aspekter av verkligheten. I en annan skepnad 

handlar gestaltningsteorin om hur medierna, genom att gestalta verkligheten på vissa sätt 

men inte andra, reproducerar och sprider olika maktcentras och ideologiers sätt att betrakta 

verkligheten. I en tredje skepnad handlar gestaltningsteorin om mediernas innehåll och vad 

det representerar (s. 40-41). 

 

Framing theory som den ursprungligen heter, har Strömbäck översatt till gestaltningsteorin och  

anses vara länkad till dagordningsteorin. Injektionsnålsteorin, dagordningsteorin och  

gestaltningsteorin påminner mycket om varandra då dessa tre teorier behandlar relationen mellan 

medieinnehållet och en individs kognitiva schema. I detta samspel besitter det medium som skapat 

innehållet makt genom att ha möjlighet att påverka det kognitiva schemat och individens tankar 

(Strömbäck, 2001). Gestaltningsteorin inriktar sig på hur mediers gestaltningar av olika aspekter 

leder till hur människor uppfattar verkligheten beroende på hur medier väljer att framställa en  

händelse eller en tolkning av något. Gestaltningsteorins skepnad framställs i samspelet mellan det  

journalistiska innehållet och individens tolkning av densamma, samtidigt som teorin har  

förmågan att representera journalistikens innehåll. Gestaltningsteorin beskrivs enligt Strömbäck 

som något mer än mediers makt över rekonstruktionen av verkligheten och hur den uppfattas. Detta 

teoretiska perspektiv kan även beröra exempelvis medieinnehållets representation och hur bristen på 

information kan leda till hur olika gestaltningar skapas (Strömbäck, 2004). 

 

Gestaltningsteorin ses som ett nytt mångfacetterat paradigm inom medieforskningen. Att använda 

sig av gestaltning som verktyg i journalistiken kan främst skapa nya konstruktioner av en och 

samma verklighet och inriktar sig på hur medier gestaltar verkligheten samt hur gestaltningar  

påverkar och uppfattas av människor (Strömbäck, 2000). Den beskriver verkligheten som  
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obegränsad medan medierna är begränsade. En vanligt förekommande företeelse är att medierna 

väljer att beskriva en händelse utifrån egna tolkningar eller genom att bestämma vilka människor 

som får komma till tals då en central aspekt i teorin är vad som framhävs i en text men också vad 

som utelämnas eller sätts i bakgrund (Strömbäck, 2014).   

 

Trots en klar definition av begreppet skiljer Strömbäck ändå på olika aspekter av teorin. Främst 

genom att framhäva hur teorin handlar om hur gestaltningar av verkligheten kan påverka  

människors uppfattning av densamma. Det i sin tur kan leda till en resonerande tanke kring vad 

mediernas innehåll egentligen representerar. Genom val av bland annat berättarperspektiv, fakta 

eller ord kan redaktioner eller journalister påverka människors tolkningar av en verklighet som med 

stor sannolikhet ser annorlunda ut i den reella verkligheten. Strömbäck menar att det inte finns  

någon befintlig forskning gällande att medierna uppträder som en spegelbild av verkligheten eller 

att den alltid ger en sanningsenlig bild. Istället bör vi se dem som en rekonstruktion av verkligheten 

eftersom det alltid finns någon typ av samband mellan nyheten och återskapandet av densamma 

(Strömbäck, 2004). Genom att se det utifrån denna synvinkel kan man påvisa att gestaltningar av en 

händelse är en tolkning och eventuellt en medveten styrning av journalisten eller redaktionen för att 

påverka läsaren mot en specifik riktning (Strömbäck, 2000).  

 

Det finns olika typer av gestaltningar men det finns återkommande samband i dessa. Gestaltningar 

kan ses som en beteckning för att organisera information genom utvalda ord, källor eller synvinklar. 

En specifik vinkel av en händelse kan även styra hur mottagare av informationen tolkar exempelvis 

en text där en avgörande aspekt kan vara vad det är som beskrivs och hur det beskrivs  

(Strömbäck, 2014). En stor del av den tidigare forskningen grundar sig i att gestaltningar är  

ofrånkomliga, dels genom att vi använder gestaltningar dagligen när vi kommunicerar men också ur 

ett medialt perspektiv då vi människor är beroende av den information som medierna förmedlar. 

Dessutom blir vi uppdaterade om vad som sker i nyhetsrapporteringen då vi inte har möjlighet att ta 

reda på själva vad som sker dagligen. Liksom Strömbäck nämner att ju mer beroende vi är av  

medierna och dess information, desto mer mottagliga är vi för påverkan (Strömbäck, 2014). 
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Journalisternas (o)partiskhet? 

Varje dag begås brott, politiska beslut fattas, olyckor inträffar och övriga händelser sker. Det gör 

nyhetsjournalistiken till en viktig faktor för spridning av information till allmänheten  

(Strömbäck, 2014). I dagens mediesamhälle är konkurrensen hård gällande människornas  

uppmärksamhet vilket riskerar att fokus snarare hamnar på att framställa en så oväntad och  

tillspetsad nyhet som möjligt. Trots att vi är väl medvetna om att journalistiken inte återger en  

spegelbild av verkligheten är vi ändå mån av att söka efter tillförlitlig och opartisk information om 

verkligheten (Strömbäck, 2014). Dock finns det många som påstår att nyhetsjournalistiken är  

partisk genom att styra värderingar som gynnar en sida mer än en annan. Journalisternas mål är  

oftast att nå ut till en så bred publik som möjligt snarare än att utforma en nyhet som gynnar en sida 

mer än en annan. Därför handlar det snarare om att journalisten bör välja ut intressanta aspekter av 

en händelse för att nå ut till en publik. Ofta cirkulerar samma nyheter på dessa medieforum och det 

finns likheter i framställningen av nyheterna emellan. Istället för att publicera samma information 

av händelsen framställs istället en annan rekonstruktion där journalisten kan ge en egen ”nisch” 

med sin tolkning (Strömbäck, 2014).  Detta kan även ses som att journalisten gestaltar händelsen 

utifrån hur denne själv uppfattar händelsen eller hur denne vill att läsaren ska förstå händelsen.  

Genom att medierna har denna typ av makt att bestämma över hur innehållet ska tolkas kan det 

uppstå partiskhet då journalisten kan framställa en vinnare och förlorare i texten genom sina  

gestaltningar av en händelse (Erikson, 2011). 

 

I en ny studie utförd av Cacciatore, Scheufele och Iyengar (2016) tydliggörs hur begreppet framing 

har utvecklats och blivit ett av de mest populära områdena för forskare inom kommunikation och 

även andra discipliner. Dock beskriver de framing som mer diffust nu än tidigare då begreppet  

definieras olika beroende på vilken förklaringsmodell beskrivningen utgår från. Här beskrivs det 

bland annat hur exempelvis en forskare noterade sju olika definitioner av begreppet medan en  

annan forskare beskriver begreppet genom att framing bestämmer tonen på texten som producerats. 

Även Cacciatore, Scheufele och Iyengar ifrågasätter om hur framing kan användas i samband med 

en skräddarsydd övertalning beroende på hur informationen presenteras och hur detta i sin tur kan 

leda till att journalister kan öka effektiviteten av textens innehåll. 

 

Mitt val av teoretiska perspektiv har sin utgångspunkt i att de är bäst lämpade för att uppfylla och 

besvara uppsatsens syfte och frågeställning. Gestaltningsteorin och journalisternas partiskhet har i 
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denna uppsats använts i tolkningen av analysen av de journalsitiska texterna för att tydliggöra hur 

en och samma händelse kan beskriva olika problemformuleringar, problemorsaker och möjliga  

lösningar på problemet beroende på vem det är som utformar nyheten och hur den utformas. 

 

Tidigare forskning 

En central fråga inom masskommunikationsforskningen är massmediernas innehåll i relation till 

den verklighet som skildras. Kent Asp (1986) talar om att studera relationen mellan den reella  

verkligheten och den bild som medierna ger. Ur min synvinkel är denna beskrivning snarlik med 

begreppet framing som ligger till grund för studien. Istället för att benämna detta som framing  

väljer han istället att kalla det för ”verklighetsstudier” och beskriver dem som speciellt lämpade för 

studier av mediers spegelbild av en nyhet eller någon annan form av medieinnehåll. En  

återkommande aspekt i texten är huruvida det handlar om att jämföra den verklighetsbild som  

medierna ger ut gentemot den verklighet som faktiskt är. För medierna innebär det att ge en så sann 

verklighetsrekonstruktion på så vis att den ligger så nära den reella verkligheten som möjligt  

(Asp, 1986). Jämförelseobjektet behöver inte påvisa en riktlinje som mediers bild av verkligheten 

bör relateras till men Asp menar att det bör finnas en samstämmighet mellan mediers bild av  

verkligheten och den reella verklighet för att det ska betraktas som en objektiv nyhetsförmedling 

(ibid.). För denna uppsats är det av speciellt intresse att notera hur framing innebär att jämföra 

skilda konstruktioner av den verklighetsbild som beskrivs av medierna med den reella verkligheten.  

Mediers bild av verkligheten tillsammans med olika rekonstruktioner av densamma jämförs för att 

sedan ta reda på vilken konstruktion som liknar den sanna händelsen mest. Det gör det svårt för 

både mig som forskare och mottagarna av medieinnehållet att uppfatta verklighetskonstruktionerna 

som sann eller falsk och om det uppstår en uppriktig bild av händelsen (Asp, 1986). 

 

Shanto Iyengar (1991) var en av de första som ville undersöka mediernas gestaltningsmakt och i 

hans undersökning förekommer två olika inriktningar av gestaltningar, händelseorienterade  

gestaltningar och tematiska gestaltningar. Vid journalistiska perspektiv fokuserade 

händelseorienterade gestaltningar på enstaka händelser för att belysa en problembeskrivning och i 

den tematiska gestaltningen lades fokus på den allmänna situationen. I undersökningar ställde 

Ivengar frågor gällande olika samhällsproblem och för varje fråga som ställdes undersöktes hur  

Tv-nyheter tillämpade dessa två typer av gestaltningar varpå resultatet av detta var att  
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händelseorienterade gestaltningar var de vanligaste förekommande. Vidare fortsatte Iyengar att  

studera hur gestaltningarna avgjorde hur respondenterna tillskrev ansvaret på någon för en händelse. 

Då nyheterna tillämpade tematisk gestaltning lade tittarna ansvaret på samhällsnivå och vid  

användningen av händelseorienterade gestaltningar ansåg tittarna att skulden skulle läggas på  

individnivå istället för samhällsnivå när ett problem uppstod och inga åtgärder vidtogs. Studien  

syftar till att bland annat belysa hur medier väljer att gestalta verkligheten vilket leder till att makt 

utövas genom att styra mottagarnas tankar åt en riktning. Denna undersökning diskuteras även av 

Strömbäck (2000) där han beskriver hur undersökningarna gjordes i USA som visserligen skiljer sig 

någorlunda från Sverige på många sätt, både kommunikativt och politiskt. Dock är det ändå av  

intresse då undersökningarna främst gav stöd åt framing som både teoretiskt och metodologiskt 

tillvägagångssätt men även hur mediernas gestaltningsmakt kan utformas. Resultatet förde  

forskningen framåt och visade att medierna under vissa förutsättningar hade makt genom att  

påverka människors tolkning till verkligheten samt var ansvaret för problemet låg, på individnivå 

eller samhällsnivå. Resultatet visade även att medierna besitter makt när det gäller hur människor 

försöker fastställa varför ett problem uppstått samt orsaken till det. Medierna bidrar till moraliska 

omdömen som är inbäddade i de gestaltningar som medierna skapar som i sin tur leder till  

människors uppfattningar (Strömbäck 2000).  

 

Van Gorp (2007) beskriver i sin artikel The Constructionist Approach to Framing: Bringing  

Culture Back In hur gestaltningar blir märkbara i alla dess former. Framförallt hur 

framing används som forskningsmetod och analyserar mediets meddelandeinnehåll för att kunna 

fastställa hur de väljer att utforma information. Van Gorp nämner att bara genom att ändra ord kan 

framställningen av ett budskap se annorlunda ut. Ett exempel i artikeln var en hälsokampanj och 

den tillhörande texten var ”ju mindre du röker, desto lättare blir det att sluta”. Med endast några få 

ändringar av ord kunde meningen istället bli ”ju mer du röker, desto svårare blir det att sluta”.  

Syftet med denna studie är att definiera egenskaper hos frames och han beskriver dem som subtila 

förändringar i uttryck. Han vill definiera egenskaper hos dessa inramningar i relation till tolkningar 

av nyheter samt ge begreppet en tydligare innebörd då det kan ses som aningen diffust. Van Gorp  

hänvisar till det typiska gällande framing som många andra forskare, att journalister formar  

nyhetsinnehållet men också till mottagarna som uppfattar verkligheten som journalisterna  

presenterar.  
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Gällande tidningsjournalistiken har Shah, Domke och Wackman (2001) undersökt hur  

gestaltningsmakt utövas. I en studie undersöks journalister och politiker genom att ta reda på hur de 

gestaltar antingen i materialistiska värderingar (material value-frame) eller etiska värderingar  

(ethical value-frame). Vid utförandet av denna studie manipulerade forskarna artiklar ur två olika 

perspektiv. Hälften av respondenterna blev tilldelade artiklar där sjukvård framställdes som en 

materialistisk fråga medan resten av respondenterna fick ta del av samma artikel men ur ett  

moraliskt perspektiv. Resultatet av denna studie visade att de artiklar som innehöll frågan om  

sjukvård utifrån det etiska perspektivet gjorde att det var ett större antal respondenter som utgick 

från etiska värderingar vid bedömningen av den fråga som framgick i artikeln till skillnad från när 

artiklarna gestaltade frågan ur det materialistiska perspektivet (Shah et al., 2001). Denna aspekt 

påvisar att tidningsjournalistiken kan styra människors tankar genom att välja vilken representation 

av verkligheten som ska synliggöras i exempelvis en nyhetstext. 

 

Entman (2007) nämner i sin artikel Framing Bias: Media in the Distribution of Power hur  

partiskhet kan uppstå i nyhetstexter som förmedlar en händelse till allmänheten. Det är särskilt av 

intresse att notera resonemanget kring hur journalister eller redaktioner uppträder partiskt via deras  

medieinnehåll. Han förklarar att partiskhet kan användas genom att förvrida verkligheten. Vidare 

beskriver han hur medierna kan tillämpa utvalda tolkningar eller viss information i syfte att gynna 

en sida mer än en annan istället för att hålla sig objektiv och uppträda rättfärdigt. Den partiskhet 

som uppstår i ett medieinnehåll kan även ses utifrån hur den ansvarige utgivaren av innehållet 

tänkte vid skapandet av detta. Entman definierar framing som en process i att välja ut information 

av en händelse för att gynna en viss tolkning eller en viss sida, detta för att påverka exempelvis 

läsaren av en journalstisk text och aktiverar dennes tankar och känslor åt en särskild riktning. 

Huvudsakligen kan framing ses som valet av att använda vissa bestämda delar av en verklighet och 

därefter göra vissa aspekter mer framträdande än andra i syfte att framhäva en problemformulering 

och dess orsak. Sedan om det är till någons fördel eller inte är av intresse att analysera hos ett 

innehåll.  

 

Strömbäck anser att trots att forskning visar att medierna har en framstående gestaltningsmakt, vet 

vi ändå för lite om hur omfattande dessa är när det gäller gestaltning av nyhetsrapportering av  

händelser. Det behövs mer forskning inom fältet för att kunna avgöra skillnaden mellan  

övertygande gestaltningar och mindre övertygande gestaltningar (Strömbäck, 2014). Det tyder på 
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att det finns en tydlig kunskapslucka i forskningen som kan bero på att gestaltningsteorin är relativt 

ny och fortfarande under utveckling. Det behöver dock inte tyda på att den tidigare forskning som 

har gjorts är bristfällig, däremot finns det skilda åsikter inom fältet som kan skapa förvirring. Därför 

är det av intresse att undersöka hur medier återskapar verkligheter genom skilda presentationer av 

en och samma händelse och huruvida de kan se olika ut beroende på vem som publicerar  

informationen. 

 

Metod 

Framing är ett växande forskningsområde inom kommunikation som fokuserar på bland annat hur 

journalister och medier manipulerar en verklighetsbild av en händelse. För att undersöka hur  

skandalen gällande Macchiarini gestaltades i utvalda artiklar från Aftonbladet, Dagens  

Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet har jag valt att tillämpa en frameanalys. Genom detta 

metodologiska tillvägagångssätt är det möjligt att djupgående studera hur journalister väljer att  

gestalta händelsen i journalistiska texterna i relation till hur händelsen framställs i SVT:s  

dokumentärserie ”Experimenten”. Syftet med denna metod är att studera gestaltningen av de  

utvalda texterna samt ifrågasätta den konstruktion av verklighet som materialet framställer. Det 

innebär att jag kommer studera hur artiklarna väljer att utforma en händelse genom att granska  

vilken fakta som åskådliggörs och kan relateras till varandra respektive vilken information som  

utelämnas (Ekström & Larsson, 2010).  

 

Vid utförandet av frameanalysen kommer jag att till stor del utgå från Strömbäcks beskrivning av 

framing som betecknar hur de journalistiska gestaltningarna används som ramverk för uppfattningar 

av verkligheten (Strömbäck, 2004). Framing kommer användas som ett verktyg för att undersöka 

hur händelsen beskrivs i relation till vad som framställs i dokumentärerna där en övergripande bild 

av händelsen ges. Jag kommer även att hänvisa till andra forskare vars synpunkter är relativt lika 

och väsentliga men Strömbäcks teoretiska perspektiv kommer i huvudsak ligga till grund för  

analysen. Liksom flera andra forskare inom fältet diskuterar Strömbäck hur framing används inom 

den politiska journalistiken. Jag har dock valt att använda samma synsätt på framing men med en 

annan avsikt. Istället för att använda den politiska aspekten har jag istället använt den i medialt syfte 

genom att undersöka hur skandalen kring Macchiarini framställs i nyhetsartiklarna. Jag har  

dessutom valt att undersöka om de journalistiska gestaltningarna uppfyller de egenskaper Entman 
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identifierar där gestaltningarna har som uppgift att beskriva problemet och därmed även kan ses 

som ett hjälpmedel att finna orsaken till problemet. De journalistiska gestaltningarna ska även  

uttrycka både uppfattningar och någon form av lösning på problemet (Strömbäck, 2001). 

 

Analysmodell 

Den analysmodell som jag utgår ifrån är främst baserad på Entman och hur han beskriver  

gestaltningars fyra egenskaper (Entman, 1993). De två nedersta punkterna lade jag till då jag anser 

att dem är viktiga att ta hänsyn till vid analysen för att finna vissa aspekter som är mer framträdande 

medan andra har valts bort.  

 

- Problemformulering- Hur definierar gestaltningarna problemet?  

- Problemets orsak- Vad är orsaken till problemet och hur förklaras det? Vem ses som ansvarig för 

detta och hur framställer journalisten detta? 

- Moraliskt omdöme- Hur bedömer journalisten handlingen och aktörer i texten? 

- Möjliga lösningar- Möjliga lösningar på problemet.  

- Frames- Hur framställs händelsen i relation till dokumentärens gestaltningar? 

- Aktörer- Vem får komma till tals? 

 

I huvudsak utgår jag från huruvida problemformulering, problemets orsak, värderingar, möjliga 

lösningar, frames, och aktörer synliggörs i de utvalda artiklarna. Hur dessa aspekter framställs blir 

avgörande för hur läsaren av en nyhetstext tolkar den rekonstruerade verkligheten beroende på hur 

journalisten väljer att utforma de nämnda faktorerna ovan. 

 

Material och urval 

För att kunna analysera hur tidningarna väljer att gestalta verkligheten kring Macchiarini har jag 

valt att göra en frameanalys av svenska tidningars artiklar rörande händelsen. Texterna är utvalda 

från sökmotorn Retriever där tidningsbaserade artiklar finns att hämta och materialet kommer att 
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bestå av krönikor, sidospalter, kommentarer, ledare och nyhetsartiklar publicerade av Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Valet av tidsperiod var till en början 1 maj till 

1 september 2015 på grund av att det var under denna tid som medierna och allmänheten fick ta del 

av den externa granskningen av skandalen. Dock var utbudet av artiklar glest gällande Macchiarinis 

fall under den tidsperioden på sökorden ”Paolo Macchiarini” och ”Macchiarini”. Tabellen nedan 

visar antal artiklar i de utvalda tidningarna under perioden 1 maj till 1 september 2015:   

Aftonbladet  0 Artiklar 

Dagens Nyheter 1 Artikel 

Expressen 1 Artikel 

Svenska Dagbladet 24 Artiklar 

 

Jag valde istället att fokusera på material som är hämtat från perioden 1 januari till 1 april 2016 med 

motivering att dessa artiklar är publicerade efter att SVT:s dokumentär visades för allmänheten. 

Detta visar att under denna tidsperiod ökade antal artiklar och medierna uppmärksammade 

händelsen betydligt mer än vad de gjorde under året 2015 trots att det var redan då avslöjanden om 

forskningsfusk blev öppet för allmänheten och publicerades i medierna. Publiceringen av händelsen 

efter att dokumentären sändes ökade märkbart trots att allmänheten redan i maj 2015 fick veta att 

forskningsuppsatsen inte stämde överens med det innehåll som journalen visade och att det funnits 

brister i Macchiarinis forskning. Nedan visas en tabell med antal artiklar i de utvalda tidningarna 

under sökordet ”Paolo Macchiarini”, tidsperioden 1 januari 2016 till 1 april 2016: 

Aftonbladet 16 Artiklar 

Dagens Nyheter 53 Artiklar 

Expressen 24 Artiklar 

Svenska Dagbladet 55 Artiklar 
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Efter att dokumentären sändes på SVT blev Macchiarinis fall omdiskuterat i medierna och de  

utvalda artiklarna under denna tremånadersperiod är relevanta för min forskning. Avgränsningen av 

materialet har gjorts genom att endast använda ”Paolo Macchiarini” som sökord. Det material som 

har undersökts i uppsatsen avgränsar sig till de texter som med sitt innehåll har anknytning till  

Macchiarini och Karolinska Institutet. Då det fanns kortfattade medietexter på Retriever som  

beskrev händelsen blev även längden på texterna avgörande vid urvalet. Texterna valdes ut  

slumpmässigt bortsett från att de skulle uppfylla kriterierna gällande att innehållet skulle omnämna 

Macchiarini och skandalen på Karolinska Institutet. Materialet består av åtta olika texter vilket var 

tillräckligt för att besvara uppsatsens syfte och frågeställning. Hade jag valt ett större antal texter 

fanns risken att jag endast skulle vidröra dessa på ytan och förbisett de 

gestaltningar som framkom i texterna. Istället valde jag färre antal för att djupgående kunna  

analysera dessa utifrån analysmodellen. De fyra tidningarna representerar två texter var, alltså fyra 

texter från morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och fyra texter från  

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Min hypotes var att de olika texterna skulle gestalta 

händelsen olika beroende på genre eller typ av tidning.  

 

Jag valde Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet med motiveringen att de är Sveriges största 

rikstäckande dagstidningar som säljer i hela landet och har en utgivningsfrekvens på sju dagar i 

veckan. Dagens Nyheters papperstidning och internetbaserade tidning lästes dagligen av 1,5  

miljoner människor (http://info.dn.se/info/om-oss/) medan Svenska Dagbladet har 900 000 dagliga 

läsare i alla sina kanaler (https://kundservice.svd.se/omsvd/). Kvällstidningarna Aftonbladet och  

Expressen valdes med motivering att de är två av Sveriges största kvällstidningar, Aftonbladet 

(http://www.aftonbladet.se/) med sina 3,5 miljoner läsare dagligen i sina kanaler respektive  

Expressen som blev utsedd till årets dagstidning 2016 (http://www.expressen.se/). Valet av två 

morgontidningar och två kvällstidningar beror främst på att jag vill se hur dessa skiljer sig från 

varandra och finna eventuella mönster mellan samtliga artiklar. Jag anser att en begränsning på fyra 

tidningar är tillräckligt för att kunna göra en djupgående analys av hur fallet representeras av dem. 

Hade jag valt större antal tidningar fanns risken att materialet blivit överflödigt och att tidspressen 

hade gjort att jag endast berört dessa på ytan. 

 

Varför jag valde att analysera svenska tidningar och inte internationella tidningar beror på att Paolo 

Macchiarini rekryterades till Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm där tre av åtta  

http://info.dn.se/info/om-oss/
https://kundservice.svd.se/omsvd/
http://www.expressen.se/
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operationer utfördes. Därför är mitt intresse att analysera hur Sveriges journalister väljer att  

förmedla händelsen till allmänheten då skandalen inte minst har skakat Sverige och dess  

sjukvårdsrykte. Anledningen till att jag ville analysera tidningsartiklar var främst för att det är  

information som redan är tryckt, att det är någon som tolkat och uttryckt sig gällande det jag vill 

analysera. Det leder till att jag kommer göra analyser som förblir mina egna tolkningar utifrån de 

inramningar som existerar i texterna. Eftersom jag inte vill representera alla medietexter som finns 

inom ämnet anser jag att en begränsning på åtta texter skulle räcka för att besvara min  

frågeställning. 

 

Analys 

I följande kapitel redogör jag för vilka gestaltningar som förekommer i varje text utifrån den  

analysmodell jag redovisade i metodavsnittet. Kapitlet är strukturerat utifrån en enskild analys av 

varje text och analyserna utsätts inför samma konsekventa schema oavsett vad gestaltningarna  

behandlar. Att analysera texterna enskilt leder till en mer djupgående analys och denna typ av  

struktur beror främst på att jag vill skilja på hur olika gestaltningar av händelsen förekommer i  

texterna för att sedan finna eventuella samband och mönster texterna emellan. Analyskapitlets syfte 

är att definiera hur skandalen kring Macchiarinis fall har framställts genom att identifiera hur de  

förekommande gestaltningarna präglas i texterna. Utifrån denna aspekt kan jag även observera om 

journalistens val av fakta kan vara avgörande för medieanvändarna. Analysresultatet är min  

tolkning utifrån analysmodellen som har sin utgångspunkt i framing.  

 

Text 1: Aftonbladet- ”Stjärnkirurgen lurade världen”, 9 januari 2016 

Entman beskriver hur framing kan användas för att göra meningar eller andra uttryck mer  

framträdande genom att placera dem medvetet i texten (Entman, 2007). Redan i rubriken väljer  

Caroline Hougner (2016, 9 januari) i sin nyhetsartikel i Aftonbladets sektion ”General” att utforma 

en rubrik som beskriver hur ”Stjärnkirurgen lurade världen”. Eftersom massmediernas centrala 

uppgift är att rekonstruera verkligheten så att den föreligger händelsen så nära som möjligt 

(Asp, 1986) vill jag därför ifrågasätta de utvalda orden, att stjärnkirurgen lurade hela världen.  

Uppträder denna mening som någon typ av metafor eller lyckades Macchiarini lura hela världen? 

Att presentera denna typ av ordval bidrar till skapandet av en känsla som tyder på att han lyckats 

lura hela världens befolkning. Budskapet hade kunnat se annorlunda ut om andra ord hade används 
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vid utformningen av rubriken (Van Gorp, 2007). Exempelvis om rubriken hade varit ”stjärnkirurgen 

vilseledde världen” eller ’’lurade stjärnkirurgen allmänheten?” hade rubriken kunnat tolkas  

annorlunda. Dels genom att byta ut ”lurade” till en synonym samt genom att ställa en fråga som 

resulterar i att läsaren själv får tolka rubriken individuellt. Gentemot dokumentären kan man snarare 

utgå från att Macchiarini lyckats övertyga patienter och forskarkollegor gällande hur de konstgjorda  

luftstruparna av plast skulle bli revolutionerande. Detta är ett typiskt exempel på att journalisten 

kan, med utvalda ord, styra medieanvändarnas tankar och uppfattningar. Denna typ av rubrik kan 

påverka uppfattningen redan inledningsvis när Hougner rekonstruerar en verklighet i texten. Hade 

rubriken sett annorlunda ut finns möjligheten att läsarna hade uppfattat texten annorlunda då  

journalisten tidigt sätter prägel på artikelns verklighet. 

 

Första halvan av texten fokuserar på Macchiarini och operationerna av plaststrupar som utfördes 

under åren 2011 till 2013. Därefter presenteras en annan bild av stjärnkirurgen där en större del av 

texten behandlar Macchiarinis privatliv som beskriver hur han hade en kärleksaffär med Benita 

Alexander, nyhetsproducent på amerikanska NBC, som även stod för utförandet av en dokumentär 

om honom. Det nalkades bröllop och gästerna var bland annat presidentparet Obama, den ryske 

presidenten Vladimir Putin och självaste Påven skulle viga dem i sitt sommarresidens. 

 

En efter en avslöjades lögnerna. Ingen av de prominenta gästerna ville kännas vid läkaren, 

ännu mindre att de skulle ha deltagit i bröllopet. Macchiarini var inte ens skild, fick Benita 

Alexander veta av en detektiv hon anlitat (Hougner, 2016, 9 januari). 

 

Att använda dessa argument för att stärka bilden av Macchiarini som en lögnare är inte moraliskt 

hållbart då det inte finns något i texten som stärker detta påstående vilket resulterar i att texten inte 

ger en trovärdig effekt. Textens problemformulering framhävs genom att antyda hur Macchiarini 

upprepade gånger gett en falsk bild av vem han är och hur hans meritlista är en lögn. Dock är det 

svårt att avgöra vad journalisten vill att läsaren ska fokusera på, de utförda operationerna och dess 

konsekvenser eller kärleksaffären och lögnerna. Vad som även är av intresse att ifrågasätta är 

huruvida Macchiarnis kärleksliv ses som relevant i detta. Visserligen är den delen av hans liv  

kopplat till rubriken men det är inte av den anledningen som han främst omskrivs i medierna. Den 

främsta anledningen till att han varit omtalad i medierna är på grund av de händelserna som skedde 
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på sjukhuset gällande de patienter som fått plaststrupar inopererade samt det forskningsfusk som 

han anklagats för. Varför väljer Aftonbladets journalist att resonera kring hans kärleksliv samtidigt 

som artikeln beskriver operationerna och forskningsfusk? Det är två skilda perspektiv som leder till 

förvirring.  

 

Att framställa information angående Macchiarinis privatliv kan möjligen förstärka bilden av att han 

upprepade gånger begår misstag och talar osanning. På så vis kan journalisten förstärka en ledande 

uppfattning om händelsen. I texten är det Alexander och Karolinska Institutets tidigare rektor  

Anders Hamsten som får komma till tals, dock ser jag Alexanders uttalande i texten som irrelevant 

då det är information som beskriver deras relation. Journalisten väljer däremot att presentera ett  

erkännande av Hamsten och skriver i texten: 

 

Vi har konstaterat att vissa brister föreligger, men att de inte är att betrakta som  

forskningsfusk’’, sa institutets rektor Anders Hamsten som menade att det handlade om 

oaktsamhet (Hougner, 2016, 9 januari). 

 

Hamsten erkänner att det funnits vissa brister funnits i sjukjournalerna men trots det friades  

Macchiarini. Det är i detta stycke som problemets lösning framkommer, när Hamsten lovar att det 

kommer se annorlunda ut i framtiden genom utveckling av bättre rutiner och regler för forskning 

och kliniska prövningar. Det vi däremot inte får ta del av i texten är hur Macchiarini själv resonerar 

kring de breda anklagelserna angående hans eget privatliv och den ifrågasatta forskningen.  

 

Denna artikel är till stor del uppbyggd på att spegla Macchiarinis karaktär som negativ. Problemets 

orsak förklaras genomgående i texten genom att framställa Macchiarini som den ansvarige till att 

flera människor har avlidit på grund av de konstgjorda luftstruparna. I helhet fokuserar texten på de 

lögner som cirkulerar kring stjärnkirurgen, både på det privata och professionella planet. Dock kan 

jag inte undgå att fråga mig själv upprepade gånger var relevansen finns i vissa nämnda aspekter 

och vilka påståenden som faktiskt är sanna. Exempelvis när Hougner påstår att Macchiarini sagt att 

Påven själv skulle viga honom och Alexander vid bröllopet. Det är svårt att avgöra hur tillförlitlig 

denna text är då jag får känslan av att journalistens syfte är att framställa Macchiarini i dålig dager  

snarare än att informera läsaren om händelsen.  
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Även värt att nämna är att vi bör ha i åtanke hur journalister ofta uppträder som självständiga  

aktörer på en egen arena istället för att framstå som refererande aktörer. Dessutom är nyhetstexter 

ofta baserade på journalistens egen tolkning med sina egna värderingar som bakgrund vid  

beskrivningen av en händelse (Erikson, 2011). Uppenbart väljer Hougner att framställa de  

gestaltningar av händelsen som hon själv anser är relevant, i detta fall de två utvalda perspektiven 

som jag tidigare nämnde. Det tydliggör även att den vikt journalisten lägger på att framhäva en viss 

information förs över till medieanvändarna. Till skillnad från dokumentären som i helhet fokuserar 

på Karolinska Institutet, operationerna, forskningsfusket, patienterna och Macchiarini tillsammans 

med sitt forskarteam, väljer hon istället att beskriva Macchiarinis privatliv som en viktig del av  

händelsen.  

 

Text 2: “Aftonbladet- Kirurgiskandalen solkar ner Sverige”, 9 februari 2016 

Till skillnad från den första artikeln fokuserar denna sidospalt på sektion ”Ledare”, skriven av  

Aftonbladets Daniel Swedin (2016, 9 februari), på att främst framhäva Karolinska Institutets  

agerande gällande händelsen. Gestaltningarna definierar flera problem i texten genom att beskriva 

hur Macchiarini ljugit om sitt CV, hittat på professorstitlar som han själv hävdar är sanna och att de 

operationer som utfördes aldrig hade prövats. Trots framställningen av Macchiarini i inledningen 

läggs ändå fokus på hur inblandade runt Macchiarini sitter i orört bo.  

 

Macchiarini ska dessutom ha hittat på professorstitlar och manipulerat sitt cv. Att hans  

anställning vid Karolinska Institutet, KI, inte kommer att förlängas är kanske ingen  

överraskning. Märkligare är det hur människorna runt Macchiarini fortfarande sitter i orört 

bo (Swedin, 2016, 9 februari). 

 

Här väljer journalisten att framhäva gestaltningar av händelsen utifrån sina egna reflektioner när 

han ifrågasätter hur de inblandade kommit undan utan några som helst konsekvenser. Lösningen på 

problemet blir uppenbart då artikeln till stor del beskriver Karolinska Institutets handlingar och att 

hela styrelsen bör avgå. Dock vill jag ändå påstå att det nödvändigtvis inte löser något problem  

eftersom skadan redan är skedd och Karolinska Institutets varumärke är sedan några år tillbaka  

ifrågasatt. Däremot kan det ses som ett moraliskt omdöme av journalisten att beskriva hur man bör 
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hantera styrelsens snedsteg liksom Macchiarini behandlades efter att informationen nådde  

allmänheten.  

 

Problemorsaken i texten framställs genom beskrivningen av den oberoende utredningen som  

bekräftat misstankarna om forskningsfusk men att den dåvarande rektorn på institutet blundat för 

dessa misstankar och friade Macchiarini, varpå operationerna och forskningen fortsatte. Det finns 

distinkta antydningar till negativa aspekter i texten som kritiskt konstaterar hur Karolinska Institutet 

hanterat detta. 

 

Det har höjts röster för att hela KI-styrelsen ska avgå ihop med rektorn. Andra- som till  

exempel förre finansministern Kjell-Olof Feldt- kräver att regeringen tillsätter en  

haverikommission (Swedin, 2016, 9 februari).  

 

Han besvarar detta själv genom att skriva ”Ja, det är faktiskt det minsta man kan göra” 

(Swedin, 2016, 9 februari). Journalisten uppträder något partisk och ifrågasätter Karolinska  

Institutets styrelseordförande som menar att de verkligen tagit händelserna på allvar. Även här  

besvarar Swedin frågan genom att skriva ”gör man det?” (Swedin, 2016, 9 februari). Vid  

gestaltningen av händelsen utifrån dessa utvalda aspekter är det endast Swedin själv som får uttala 

sig i texten och inte ens Karolinskas Institutets ledning får chansen att besvara de frågor och  

påståenden som journalisten framför i texten. Vidare gör han ytterligare en beskrivning av  

Karolinska Institutet: 

 

Här har vi en präktig forsknings- och vårdskandal på ett av världens främsta  

forskningsuniversitet, i den institution som delar ut ett av Nobelprisen. Allt tyder på att de 

ansvariga vetat om det- och stillhet råder (Swedin, 2016, 9 februari). 

 

Swedin konstaterar hur denna forsknings- och vårdskandal skedde på ett av världens främsta  

forskningsuniversitet och genom den beskrivningen byggs en förväntan upp av att något dylikt 

egentligen inte bör ske på en sådan typ av plats. När det handlar om att gestalta en skandal som 

denna är målet hos journalister att frambringa en reaktion hos mottagare genom att välja ut  
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information samtidigt som de väljer bort en annan. Detta kan ses som ett tydligt exempel när  

Swedin upprepade gånger kommenterar Karolinska Institutet. Journalisten avslutar texten med att 

skriva: 

 

Skandalen på Karolinska handlar ytterst om förtroendet för all den medicinska forskning 

som bedrivs i det här landet (Swedin, 2016, 9 februari). 

 

All skuld läggs på de operationer och forskning som utförts av Macchiarini och hans team, samt 

Karolinska Institutet. Swedin väljer här att endast nämna denna skandal och hur den i sin tur  

påverkar förtroendet för den medicinska forskning som görs i Sverige, istället för att skriva hur det 

påverkar förtroendet för Karolinska Institutet. Det är även intressant att notera hur han framställer 

institutionen ur en negativ synvinkel, speciellt med tanke på att den första artikeln knappt nämner 

dess roll i skandalen. Här tydliggörs hur gestaltningar av händelsen framkommer och hur olika 

journalisterna väljer att presentera information utifrån vad de själva ser som relevant. Visserligen 

behöver det journalistiska innehållet inte vara en medveten gestaltning av en händelse men det 

framkommer tydligt hur denna text väljer att fokusera på Karolinska Institutet och hur påståenden 

likt citatet ovan kan påverka människors uppfattningar och tankegångar. Detta kan kopplas till 

Iyengars (1991) studie som handlade om ansvaret skulle läggas på samhällsnivå eller individnivå 

och hur två olika inriktningar av gestaltningar kunde framställas. Den gestaltning som förekommer i 

denna text är händelseorienterade gestaltningar som innebär att enstaka händelser beskrivs för att 

belysa en problemformulering. Det kan jämföras med att Swedin väljer att presentera ett specifikt 

perspektiv av händelsen, i detta fall genom att framhäva Karolinska Institutets agerande. Det  

framkommer tydligt att gestaltningarna av händelsen fokuserar på att lägga ansvaret för att  

problemet finns på Karolinska Institutet.  

 

Texten framställs ur ett begränsat format men trots att det är flera aspekter från händelsen som  

utelämnas i relation till dokumentären så är den ändå begriplig. Vid en jämförelse av artikeln och 

dokumentären framkommer skilda konstruktioner av verklighetsbilden, framförallt genom att  

artikeln fokuserar på Karolinska Institutets hantering av händelsen. Då gestaltningsteorin bidrar till 

effekter genom att medier eller främst journalister har ett val vid publicering av en text genom att 

välja vad som ska presenteras, återskapas en verklighet som de själva vill att läsaren ska uppfatta 
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(Strömbäck, 2014). Utifrån detta perspektiv är det tydligt förekommande hur Swedin vill att  

läsarens tanke ska fortskrida. Genom den negativt laddade framställningen av Karolinska Institutet 

visar Swedin tydligt sin ståndpunkt vilket bidrar till en ledande text som stärker uppfattningen om 

att Karolinska Institutet har agerat fel gällande hanteringen av Macchiarinis fall.  

  

Text 3: Expressen- ”’Han vill bli som Frankenstein’”, 13 januari 2016 

Denna nyhetsartikel från Expressens sektion ”General” är skriven av Anna Bäsén (2016, 13 januari) 

och baseras på SVT:s dokumentär om Macchiarini. Texten kan uppfattas som en kort  

sammanfattning av den sammanlagt tre timmar långa dokumentären där hela processen beskrivs 

från att Macchiarini framställdes som stjärnkirurgen som skulle rädda tusentals liv till hur han  

senare ses som en lögnare som utfört experiment på människor.  

 

Karolinskakirurgen Paolo Macchiarinis teknik att operera in konstgjorda luftstrupar skulle 

rädda tusentals liv. Istället dog patienter, polis och åklagare utreder fallet och  

forskningsmiljoner har dragits in. Paolo Macchiarini anklagas dessutom för att ha förfalskat 

sitt CV och ljugit om allt från äktenskap till påstådd vänskap med Påven. Nu granskar SVT 

Dokument inifrån Karolinskas ”superkirurg” (Bäsén, 2016, 13 januari). 

 

I och med detta påstående visar Bäsén för läsaren redan inledningsvis textens problemformulering 

som beskrivs i att Macchiarini under en tid byggt upp förväntningar om att lyckas med det  

banbrytande medicinska framstegen som skulle rädda många människors liv. Istället offrades liv 

och gestaltningarna i texten, liksom flera artiklar, beskriver problemet utifrån att operationerna 

utförts, trots att materialet inte var optimalt. Därefter väljer Bäsén att presentera en kommentar av 

Lindquist där han uttrycker att ”ingen av operationerna har lyckats. Frågan är om hans experiment 

på människor är etiskt försvarbara” (Bäsén, 2016, 13 januari). Detta kan även associeras till  

problemets orsak i texten där Bäsén beskriver hur de experimentella ingreppen har äventyrat  

patienternas säkerhet och Macchiarini ses som ansvarig för detta. I mitten av texten läggs ett  

uttalande av professor Pierre Delaere fram som i dokumentären konstaterar: 
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Om jag måste välja mellan en luftstrupstransplantation och exekutionspatrull skulle jag välja 

det senare alternativet. Det är det minst smärtsamma sättet att avrättas på  

(Bäsén, 2016, 13 januari).  

 

Att publicera denna typ av kommentar tydliggör hur inte minst Macchiarinis kollegor och professor 

Delaere anser att ingreppen var otillåtna och riskfyllda. En stor del av artikeln är uppbyggd på att 

argumentera för läsaren att Macchiarinis luftstrupstransplantation inte är etiskt försvarbart. Utöver 

Delaeres uttalande är det producenten av dokumentären Bosse Lindquists uttalanden som framhävs 

i texten. Löpande i texten används utvalda citat och fakta från när Lindquist fick följa Macchiarini i 

hans vardag under nästan ett års tid som innefattade bland annat operationer och forskning.  

Möjligen används citaten för att förstärka trovärdigheten i artikeln då Lindquist är en av få  

journalister som Macchiarini valt att prata med. För många ses dokumentären som den mest  

pålitliga och efterliknande rekonstruktion av händelsen i relation till de tidningsartiklar som är 

skrivna. Det kan bero på att allmänheten fick se med egna ögon hur Macchiarinis fall utvecklades. 

Denna rekonstruktion av händelsen ger läsarna en helhetsbild där Bäsén inbegriper många delar av  

händelsen och inte endast utvalda delar. Att använda dokumentären som bakgrund resulterar i att 

artikeln upplevs som trovärdig då den information som framkommer i texten hänvisas till den  

rekonstruktion som gett allmänheten mest information. Då vi inte vet vad som har skett i den  

”verkliga” verkligheten uppfattas dokumentären som den rekonstruktion som efterliknar händelsen 

mest. 

 

Eftersom nyheter förväntas producera sanningar är det viktigt för nyhetsmedier att ge en så  

sanningsenlig rekonstruktion som möjligt av en händelse för att de ska uppfattas som trovärdiga. 

Detta lyckas Bäsén lyckas med. Genomgående i artikeln framhäver hon både positiva och  

negativa aspekter gällande skandalen kring Macchiarni. Det gör att jag som läsare kan skaffa mig 

en egen uppfattning angående huruvida jag anser att operationerna är etiskt försvarbara eller inte. 

Hon väljer även att presentera en kommentar från Lindquist där han beskriver Macchiarni som en 

fascinerande människa och hur han försöker lösa ett av mänsklighetens och medicinens största  

problem. Detta speglar ett moraliskt omdöme hos journalisten, att kunna bortse från de  

konsekvenser skandalen har resulterat i och att tydliggöra Macchiarinis syfte som var att lösa detta 

problem men att det misslyckades på vägen till framgången. Det gör hon genom att framstå som 

neutral i nyhetsrapporteringen och hon skriver även att hon försökt nå Macchiarini för en  
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kommentar, dock utan resutlat. Hon visar ännu en gång på moraliskt omdöme när hon försöker ge 

Macchiarini chansen att kommentera händelsen och de påståenden som berör honom.   

 

Text 4: Expressen- “Nu växer skandalen med stjärnkirurgen”, 27 januari 2016 

”Men Macchiarni övertalade honom, sade att det var Beyenes enda chans att överleva och få se sina 

barn växa upp” (Bäsén, 2016, 27 januari). Det är en av få beskrivningar som Anna Bäsén (ibid.) gör 

i sin nyhetsartikel i Expressens sektion ”General” som handlar om Andemariam Teklesenbet 

Beyene. Han var en geologistudent på ett universitet på Island och var den första människan i hela 

världen som opererades med en konstgjord plaststrupe. Vidare i texten beskriver Bäsén hur Beyene 

var tveksam till operationen och vinklar texten till att läsaren får uppfattningen om att han blivit 

övertalat till den oprövade operationen. Denna artikel fokuserar på att gestalta händelsen utifrån 

Beyenes perspektiv. 

 

Upprepade gånger tydliggör artikeln de felaktiga och riskabla operationerna genom att berätta om 

den första patienten som tackade ja till att opereras. Till skillnad från hennes tidigare artikel ovan 

framhäver hon hur Macchiarini övertalat Beyene till en operation genom argument som säger att det 

är hans enda chans att få se hans barn växa upp. Macchiarni citeras från dokumentären och påstår 

att patienten hade en beräknad överlevnad på sex månader och risken fanns att han kunde kvävas. 

Operationen var akut. Därefter hänvisar Bäsén till dokumentären och skriver i sin nyhetsartikel: 

 

Enligt Macchiarini och Karolinska var ingreppet akut sjukvård. I Dokument inifrån  

ifrågasätts hur Dålig Andemariam Teklesenbet Beyene egentligen var. Han mådde inte 

sämre än att han i väntan på operationen kunde besöka restauranger, gå långa promenader 

och resa till Sundsvall för att träffa vänner (Bäsén, 2016, 27 januari). 

 

Återkommande väljer journalisten att fokusera på Beyene och hur Maccharini informerat honom 

om att metoden testats på djur, trots att det inte var några utförda djurförsök. Gestaltningarna i 

denna text definierar problemet genom att Bäsén lägger tyngden på att Beyene inte var så sjuk som 

Macchiarini fick det att framstå som, samt att han övertygade patienten att metoden var säker och 

hade testats på djur, trots att de båda påståendena slutligen visade motsatsen. Medvetet eller inte, 
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lyckas Bäsén sätta igång tankebanorna i den riktning att jag vill ifrågasätta om Beyene verkligen var 

i akut behov av en operation eller var Macchiarini ivrig att testa den nya metoden som skulle bli 

banbrytande. Liksom Shah et al. (2001) kom fram till i sin studie där de manipulerade artiklar för 

att se hur gestaltningar av en fråga påverkade läsaren. Resultatet visade att artikeln som innehöll en 

sjukvårdsfråga utifrån ett etiskt perspektiv ledde till att majoriteten av läsarna utgick från etiska 

värderingar. Liksom denna artikel som tydligt ger ledtrådar om hur texten ska förstås.  

 

Ett flertal gånger tillämpas delar av dokumentären för att förstärka anklagelserna mot Macchiarni, 

dels genom att använda trovärdiga argument för att bevisa att hans handlade varit oetiskt.  

Exempelvis väljer Bäsén att presentera kommentarer från Beyenes fru som i dokumentären avslöjar 

att Macchiarini lovat att hennes man skulle överleva åtta till tio år om operationen genomfördes. De 

valde att lyssna på honom, operationen utfördes och som resultat av dessa handlingar avled Beyene 

efter endast två och ett halvt år. Genom valet att presentera delar av dokumentären, som exempelvis 

kommentarer av Beyene själv och hans fru, får vi se händelsen utifrån ett annorlunda perspektiv. 

Det tydliggör hur olika rekonstruktioner av verkligheten uppstår och trots att det endast finns en 

verklighet kan den ses utifrån många olika perspektiv beroende på hur verkligheten rekonstruerats. 

(Asp, 1986).  

 

Sista året var Beyene mer på sjukhuset än hemma. Änkan säger att det varit bättre om han 

fått leva bara några månader, än att behöva lida i två och ett halvt år  

(Bäsén, 2016, 27 januari). 

 

Här kan det förmodas att Bäsén väljer att göra vissa aspekter mer framträdande än andra. Liksom 

Entman (1993) konstaterar att ”inramningar väljer ut och drar uppmärksamhet till vissa aspekter av 

den verklighet som beskrivs, något som rent logiskt innebär att de samtidigt riktar  

uppmärksamheten bort från andra aspekter” (s. 54). Det gör att andra sidor av händelsen sätts i  

bakgrund och i denna artikel är det tydligt förekommande hur gestaltningarna anspelar på känslor 

genom att beskriva händelsen utifrån patienten själv och hans anhöriga. Visserligen tolkar vi  

information utifrån våra egna erfarenheter men jag har svårt att tro att det finns någon som frivilligt 

vill utsätta sig själv eller sina anhöriga för denna typ av ingrepp efter att ha tagit del av innehållet 

från både nyhetsartiklar och dokumentär. Det tydliggör hur ett mediums gestaltningar kan påverka 
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oss genom dess inneboende problemformuleringar, problemlösningar och moraliska omdömen 

(Strömbäck, 2000). 

 

Text 5: Dagens Nyheter- Peter Wolodarski: ’’Människan utnyttjad i hennes 

svagaste tillstånd’’, 14 februari 2016 

”Karolinskas ”stjärnkirurg” har skurit i den mellanmänskliga tilliten. Han har orsakat en historisk 

skada, som kommer ta tid att läka” (Wolodarski, 2016, 13 februari). Så inleder chefredaktör Peter 

Wolodarski (ibid.) i sin söndagskrönika i Dagens Nyheter. Vidare beskriver han hur sjukvården i 

Europa och USA på 1800-talet inte hade allmänhetens förtroende till skillnad från idag då läkarnas 

kunskaper är annorlunda. Att vården var något som revolutionerades och i takt med de  

vetenskapliga framstegen växte även förtroendet för sjukvården. Redan inledningsvis tydliggörs 

syftet med texten genom att Wolodarskis problemformulering kan tolkas utifrån ett bredare  

perspektiv som snarare berör ett vidare problem än Macchiarinis fall.  

 

Den som är svårt sjuk överlåter livsavgörande beslut till sin läkare. Maktlösheten är ofta lika 

stor som hoppet om hjälp. Asymmetrin mellan patient och den som vårdar är enorm 

(Wolodarski, 2016, 13 februari). 

 

Jag tolkar att det övergripande problemet är huruvida förtroendet återigen sviktar inom sjukvården 

genom Wolodariskis beskrivningar av patienternas maktlöshet och att Macchiarinis skandal har 

varit en bidragande faktor till detta. Vidare förstärker han hur viktig även Karolinska Institutets roll 

är i denna händelse. Det är här problemorsaken framställs i texten, dels genom beskrivningarna av 

den dåvarande rektorn som gick i god för Macchiarini och hur förtroendet för Karolinska som  

institution och sjukhus har påverkats efter vad som framkommit i medierna.  

 

Men eftersom förtroendet finns i botten väljer vi att lägga våra liv i händerna på en 

professionell person. Vi gör det i förvissningen om att hen bara har en sak i huvudet- att  

erbjuda bästa tänkbara hjälp. När så inte sker, när en kirurg istället utnyttjar en människa i 

hennes svagaste tillstånd, då framstår hänsynslösheten som total 

(Wolodarski, 2016, 13 februari). 
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Genomgående i texten ställer Wolodarski strängt formulerade påståenden, bland annat hur  

Macchiarini missbrukat förtroendet genom att utnyttja patienterna för att framställa en framgångsrik 

bild av sig själv men som i själva verket visar sig vara en vårdkatastrof. Detta påstående tydliggör 

för läsaren hur Macchiarini har under alla omständigheter gått emot alla etiska riktlinjer som  

Karolinska som både institut och sjukhus står för. Återkommande väljer han att gestalta händelsen 

utifrån upprepade diskussioner kring förtroenden och de misstag som har skett.  

 

Problemets lösning i texten framkommer när journalisten beskriver hur den dåvarande rektorn på 

Karolinska Institutet bekräftar sin avgång och sedan erkänner att han gjort en ”närmast total  

felbedömning av Paolo Macchiarini och att KI borta ha skilts från honom långt tidigare”  

(Wolodarski, 2016, 13 februari). Denna kommentar är tagen från DN Debatt och vidare i texten 

förekommer varken kommentarer eller svar på de stärkande argument Wolodarski framhäver i sin 

krönika. Det är endast hans egna tolkningar som framkommer i texten vilket tydligt visar hans 

ståndpunkt i. Vidare skriver Wolodarski hur de drabbade måste få upprättelse och att Karolinska 

som institut och universitetssjukhus behöver vidta åtgärder för att bygga upp ett förtroende igen, 

vilket beskrivs som en möjlig lösning på den problemformulering som presenteras. Då detta är en 

text skriven utifrån egna tolkningar och värderingar får läsarna ta del av en presentation av ett  

samhälleligt problem, där Macchiarinis fall är invävt i texten som ett tydligt exempel på hur  

sjukvården kan se ut. Ju längre in i texten man läser, desto fler frågor och funderingar uppstår kring 

hur moraliskt försvarbar skandalen kring Macchiarini är.  

 

Bosse Lindquist har visat svensk journalistik från sin bästa sida- genom lågmält och  

systematiskt undersökningsarbete har han avtäckt ett djupt sår i en av våra mest aktade  

samhällsinstitutioner. Arbetsmetoden? Att hela tiden söka efter sanningen, det vill säga 

samma ambition som normalt präglar en forskares vardag (Wolodarski, 2016, 13 februari). 

 

Genom att presentera detta stycke i texten förstärks krönikans karaktär och trovärdighet genom att 

hänvisa till det undersökningsarbete Lindquist har skapat med sin dokumentär. Wolodarski  

beskriver hur Lindquist under inspelningarna sökte efter sanningen vilket gav det resultat som 

framkommer i dokumentären. Wolodarski avslutar texten med att presentera den möjliga lösningen 
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på problemet, att ”människor måste kunna lita på sjukvården och vetenskapen. Något bättre  

alternativ finns inte” (Wolodarski, 2016, 13 februari). Han drar paralleller mellan ett större  

samhällsproblem och Macchiarinis fall vilket leder till min tolkning om att denna krönika fokuserar 

på sjukvården som helhet, med Macchiarinis skandal för att förtydliga situationen. 

 

Text 6: Dagens Nyheter- ”KI har en del att förklara”, 29 januari 2016 

Amina Manzoor (2016, 29 januari), journalist med inriktning på medicin, skriver i en kommentar 

till SVT:s dokumentärserie hur Macchiarnis operationer har fått förödande konsekvenser. Rubriken 

karaktäriserar hela texten genom att utforma ”KI har en del att förklara” (ibid.). Det kan även ses 

som den problemformulering som är genomgående i texten och fokuserar på hur Karolinska  

Institutet har hanterat situationen angående forskningsfusket samt de operationer som har utförts. I 

mitten av texten förklaras problemets orsak som uppenbart är att operationerna har utförts utan  

någon som helst etisk prövning. Dessutom nämner Manzoor i texten att den första patienten trodde 

att plaststruparna testats på djur och att Macchiarini, enligt patienten, hade försäkrat honom om 

detta. Genomgående i texten ställer hon frågor som: ”Har Paolo Macchiarini experimenterat på sina 

patienter vilket lett till ett långt utdraget lidande och döden för de flesta?”  

(Manzoor, 2016, 29 januari) och ”Rör det sig om ett missförstånd eller en ren lögn?” (ibid.).  

Frågorna ställs till allmänheten och besvaras genom individuella tolkningar. Den första frågan ses 

som ledande och är snarare ett påstående som avslutas med ett frågetecken. Den andra frågan  

däremot ger ett större utrymme för personligt tyckande utifrån den individuella tolkningen av  

texten. Gentemot textens gestaltningar av händelsen riktas dock svaren på frågorna mer åt det  

negativa perspektivet då det inte förekommer någon som helst förståelse för Macchiarini eller  

Karolinska Institutet. 

 

En tolkning utifrån texten är att det fortfarande finns frågor som är obesvarade gällande denna  

medicinska skandal och att Karolinska Institutet inte har varit villig att besvara dem. Journalistens 

värderingar framkommer när hon, liksom många andra, spekulerar i hur operationerna ens fick  

genomföras och hur patienterna hade mått om de inte lagt sig på operationsbordet. 

 

Paolo Macchiarini är fortfarande anställd vid Karolinska institutet. Det jag och många andra 

undrar är om han kan jobba kvar. Men en annan viktig fråga är om KI:s rektor kan sitta kvar när 
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det blir mer och mer uppenbart att ledningen brustit i sitt ansvar. Och de som fått betala det  

yttersta priset är patienterna (Manzoor, 2016, 29 januari). 

 

I relation till de gestaltningar som framkommer visar Manzoor på ett moraliskt omdöme som ställer 

dessa frågor. Utifrån vad dokumentären visar kan skilda meningar gällande dessa frågor uppstå men 

majoriteten anser troligtvis att det är moraliskt rätt att varken Macchiarini eller rektorn bör sitta kvar 

på sin post.   

 

Gestaltningarna i denna text definierar problemet genom att beskriva hur dokumentären uppenbarat 

att Karolinska Institutets ledning bär ansvar för händelsen eftersom de inte följt reglerna kring  

klinisk forskning, samt hur Karolinska universitetssjukhuset också bär ansvar då tre operationer 

genomfördes där. Liksom flera av de analyserade artiklarna framhäver även denna text hur en  

möjlig lösning på problemet vore om Karolinska Institutets ledning avgick, med tanke på att det 

framkommer hur ledningen brustit i sitt ansvar. Manzoor väljer att framhäva hur det i sin tur ledde 

till att flera patienter fick betala det yttersta priset med sina liv. Då detta är en kommentar på SVT:s 

dokumentärserie utgår den från journalistens egna bedömningar, varav det framkommer att hon 

frågar sig om det är moraliskt rätt att dessa operationer utfördes på människor.  

 

Liksom Strömbäck pratar om hur nyhetsjournalistiken allt mer framhäver journalisten som person i 

ett innehåll och även hur individuella ”nyhetsanalyser” görs utifrån egna tolkningar av verkligheten 

(Strömbäck, 2001). Det leder till att denna typ av text styr hur vi ska tänka kring det som  

presenteras. Generellt sett är det viktigt att skilja på mediernas bild av verkligheten eller om den på 

något sätt är avvikande från verkligheten, samt när medierna framställer en nyhet ur ett negativt  

perspektiv (Strömbäck, 2001). Manzoor lyckas med bägge delarna då framställningen av händelsen 

bidrar till negativa effekter, som i detta fall framställningen av Karolinska Institutet. 

 

Text 7: Svenska Dagbladet- ’’Personer ska stå till svars’’, 5 februari 2016 

Denna ledare från Svenska Dagbladet är skriven av Maria Ludvigsson (2016, 5 februari).  

Gestaltningarna i texten fokuserar på att beskriva hur människor måste ta ansvar för sina handlingar 
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med specifik inriktning på att de inblandade på Karolinska Institutet är de personer som bär ansvar 

för det som har hänt. Därav är det inte endast Macchiarini som är ansvarig utan även de som anställt 

och stöttat honom under forskningen och utförandet av operationerna. Problembeskrivningen  

framhävs när hon i början av texten frågar sig hur en skandal som denna kunde ske och hur ”någon” 

kunde låta det fortgå. Vem Ludvigsson menar med ”någon” låter hon till en början vara osagt,  

vilket senare framkommer i texten då hon upprepade gånger ifrågasätter Karolinska Institutets  

hantering av ärendet. Hon anser att dessa frågor är relevanta att ställa efter avslöjandet om vad hon 

själv tolkar som experiment på levande människor.  

 

Karolinska institutet är en ansedd forskningsanstalt och Sverige är dessutom ett land med 

ganska hög svansföring vad gäller medicinsk etik. Vi har råd och nämnder och statliga 

kontrollorgan för att hålla rent från just den sortens sattyg som KI via Macchiarini  

importerade (Ludvigsson, 2016, 5 februari). 

 

När ledarskribenten konstaterar detta ifrågasätter jag som läsare hur detta faktiskt kunde ske. Om 

inte ens råd, nämnder och statliga kontrollorgan kunde se eller avbryta händelsen, vem ska då kunna 

göra det? Att publicera denna typ av fakta påverkar med största sannolikhet läsarens uppfattningar, 

dels genom att förtroendet hos inte minst Karolinska Institutet påverkas. Det finns ingen befintlig 

forskning som säger att mediernas framställning av en händelse är en spegelbild av verkligheten, 

utan att det istället bör ses som en rekonstruktion av verkligheten (Strömbäck, 2004). Dock är det 

lätt att glömma den detaljen när vi är som mest sårbara och mottagliga för påverkan efter att  

dokumentären visat en helt annan bild av händelsen.  

 

Orsaken till problemet i denna text väljer Ludvigsson att gestalta i hur Macchiarini redan 2010 var 

brottsmisstänkt men trots detta var Karolinska Institutet angelägna om att rekrytera honom. Vidare 

ifrågasätter hon vilka drivkrafter som ligger bakom det beslutet och att med den bakgrunden han 

hade vid rekryteringen skulle han nekas anställning. När Ludvigsson konstaterar i sista stycket hur 

Sverige bör bli bättre på att ställa personer till svars för sina handlingar, som i detta fall Macchiarini 

själv och de som anställt och stöttat honom i hans handlingar, beskriver hon en möjlig lösning på 

problemet. Med det menar hon att de ansvariga som bestämmer huruvida de etiska riktlinjerna följs 

har misslyckats i sitt uppdrag och bör stå till svars för sina handlingar.  
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Vi har i Sverige all anledning att bli bättre på att utkräva sådant ansvar och ställa personer, 

inte system eller rutiner, till svars och inför rätta. Det som är allas ansvar blir till slut  

ingens ansvar. Det är inte systemets kvalitet utan de ansvariga personernas karaktär som 

avgör hur väl etiska riktlinjer efterlevs (Ludvigsson, 2016, 5 februari). 

 

Ledarskribenten vinklar denna text till att ifrågasätta Karolinska Institutets handlingar och hantering 

av ärendet, främst genom anställningen av Macchiarini år 2010, trots att han redan då var  

bedrägerimisstänkt. Att i hela texten fokusera på dessa gestaltningar av händelsen ger läsarna en 

tydlig definition av hur Ludvigsson ser händelserna som direkt omoraliskt beteende. Till skillnad 

från de andra artiklarna som till stor del fokuserar på Macchiarini, operationerna och forskning, 

lägger Ludvigsson fokus på hur människor bör stå till svars för sina handlingar. De genomförda 

operationerna omnämns knappt, texten har istället sin utgångspunkt i att beskriva hur Karolinska 

Institutet bär det stora ansvaret tillsammans med Macchiarini.  

 

Möjliga lösningar till problemet beskrivs i slutet av ledaren där Ludvigsson konstaterar att  

Karolinska Institutets hantering av ärendet nu ska utredas i grunden genom den externa utredningen 

som har blivit tillsatt. Journalisten väljer att inte presentera några kommentarer eller uttalanden från 

någon inblandad utan endast sina egna reflektioner och tolkningar av händelsen. 

 

Text 8: Svenska Dagbladet- ’’Macchiarini sparkas’’, 24 mars 2016 

En nyhetsartikel skriven av Jani Pirttisalo (2016, 24 mars) meddelar allmänheten att Macchiarini får 

sparken från Karolinska institutet. Att han får sparken kan här ses som artikelns lösning på det 

övergripande problemet, att efter de omstridda anklagelserna har det slutligen skett en åtgärd.  

Dessutom får vi veta att flera höga tjänstemän vid Karolinska har avgått till följd av den kritiserade 

forskningen som utförts. Vidare beskrivs händelsen utifrån ett helhetsperspektiv från när Karolinska 

Institutet anställde Macchiarini år 2011 till hur han fem år senare står anklagad för bland annat 

grovt vållande till annans död. De aktörer som omnämns i texten är i huvudsak Macchiarini och 

Karolinska institutet som artikeln berör, men det är endast en person som får komma till tals och det 

är personaldirektör Mats Engelbrektson som i en kommentar uttrycker: 
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Det är omöjligt för KI att fortsättningsvis ha något som helst samarbete med Paolo  

Macchiarini. Han har agerat på ett sätt som har fått mycket tragiska konsekvenser för  

drabbade individer och deras familjer. Hans agerande har skadat förtroendet för KI och för 

forskningen generellt sett (Pirttisalo, 2016, 24 mars). 

 

I citatet ovan beskrivs problemformuleringen och gestaltningarna i texten definierar problemet 

genom att framställa huruvida Macchiarinis agerande gällande både operationer och forskning har 

resulterat i tragiska konsekvenser och hur det dessutom har påverkat förtroendet för Karolinska  

institutet. I slutet av artikeln beskriver journalisten hur en anmälan om forskningsfusk gjordes och 

hur Karolinska Institutet sedan använde sig av en extern utredare för att utreda detta. 

 

En anmälan om forskningsfusk gjordes av fyra läkare i augusti 2014. Sent samma år tog KI 

upp utredningen med hjälp av den externe utredaren, professor Bengt Gerdin. Våren 2015 

kom hans slutsats- Macchiarinis forskningsinsats bestod av fusk. KI valde trots detta att 

fria Macchiarini, men ska återuppta utredningen (Pirttisalo, 2016, 24 mars). 

 

Genom att presentera hur en extern utredare funnit brister i forskningen visar journalisten svart på 

vitt att det inte endast var spekulationer, utan att den forskning som gjorts på Karolinska Institutet 

var bristfällig. Trots att problemets orsak förklaras genom att Macchiarini friades av Karolinska 

Institutet trots forskningsfusk och att han står anklagad för att ha tagit flera patienters liv, väljer 

ändå journalisten att inte lägga alltför stort fokus på institutet. Istället inriktar sig texten på att  

tydliggöra för läsaren varför Macchiarini fick sparken. 

 

Den enda tydliga avvikelsen från dokumentärens bild av händelsen är huruvida journalisten väljer 

att gestalta Karolinska Institutets roll i sin text där en neutral roll framställs till skillnad från vad 

dokumentären visar. Där tyder det snarare på att Karolinska Universtitetssjukhuset hade godkänt 

operationerna och att Karolinska Institutet stod som garant för Macchiarinis forskning. Det visar 

hur mediebilden avviker från dokumentärens rekonstruktion genom att journalisten väljer vilken 

fakta som appliceras i texten. Det betyder dock inte textens fakta är felaktig, snarare att Pirttisalo 
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framhäver vissa aspekter medan andra sätts i bakgrund. Texten bortser från detaljerad information 

och fokuserar istället på att meddela allmänheten att Macchiarini fått sparken. Trots förekommande 

gestaltningar i texten försöker journalisten framstå som objektiv genom beskrivningen av händelsen 

ur ett kortfattat helhetsperspektiv där läsarna får en redogörelse för vad som har skett. Genom att 

inte lägga mer fokus på en specifik synvinkel ges utrymme för läsarna att få tolka texten  

individuellt. 

 

Diskussion  

Gestaltningar 

I detta diskussionskapitel ställs analyserna mot varandra för att tydliggöra hur de olika texterna 

framställer olika gestaltningar av händelsen. Med en frameanalys som metodologiskt  

tillvägagångssätt har undersökningen visat hur gestaltningar kan förekomma och resultatet har, i 

enlighet med uppsatsens syfte och frågeställningar, visat att de olika texterna beskriver olika  

rekonstruktioner av skandalen kring Paolo Macchiarini och Karolinska Institutet. Till skillnad från  

analyskapitlet där jag djupgående analyserade texterna utifrån olika gestaltningar kommer jag i 

detta avsnitt att diskutera analyserna utifrån huruvida det finns mönster texterna emellan och  

analysernas resultat i relation till hur dokumentärens gestaltar händelsen. Vid skapandet av denna 

uppsats var den övergripande frågan huruvida tidningarna valde att konstruera skandalen kring  

Macchiarini. Varje text skiljer varandra åt då journalisterna och skribenterna väljer att rekonstruera 

händelsen olika genom att framhäva vissa aspekter medan andra sätts i bakgrund. Detta understryks 

i att varje text beskriver situationen utifrån olika synvinklar och fokuserar på att framhäva olika 

aspekter av händelsen. Genom framställningen av Macchiarini eller Karolinska Institutet framhäver 

texterna viss irrelevant fakta, exempelvis Macchiarinis privatliv som egentligen inte rör  

skandalen gällande operationerna och forskningen. Att välja ut information som denna kan leda till 

att läsaren kan påverkas i sin förståelse och tolkning av medieinnehållet. Det tydliggör hur  

journalistens eller skribentens val av fakta har en betydande roll. 

 

Inte helt överraskande är Macchiarini den dominerande aktören som omnämns i samtliga texter. 

Texterna, bortsett från text 2 och text 7, fokuserar på gestaltningar som påvisar hur operationerna 

som utförts av Macchiarini ses som ett experiment på människor och konsekvenserna av detta ledde 
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till att sex av åtta patienter avled. Text 2 och text 7 däremot syftar till att framhäva Karolinska  

Institutets agerande gällande skandalen och hur de inblandade bör stå till svars och avgå.  

Genomgående i alla texter förstärks karaktären av att det finns ett återkommande mönster i  

beskrivningen av Macchiarini. Han gestaltas som en lögnare och detta förekommer genomgående i 

de analyserade texterna. De bilder som Macchiarini själv framställer stämmer inte överens med vad 

dokumentären visar vilket blir ännu mer påtagligt när vi får se med egna ögon hur han exempelvis 

erkänner att plaststruparna inte är ett optimalt material. Även Karolinska gestaltas i negativ klang i 

medietexterna, i vissa texter mer och i andra mindre. Något som även framkommer i respektive text 

är huruvida förtroendet har påverkats, främst hos Karolinska Institutet men också sjukvården  

allmänt i Sverige. 

 

Det är även av intresse att notera huruvida publiceringen av händelsen har sett ut i  

tidningsmedierna. I maj 2015 blev den externa granskningen klar och den visar att det som skrivits i 

forskningsuppsatsen inte stämmer överens med det innehåll som finns i journalen. I augusti 2015 

publiceras det officiella beslutet och Karolinska Institutet anser att det funnits brister i Macchiarinis 

forskningsverksamhet. Till en början var tanken att jag skulle undersöka artiklarna under den  

perioden efter att detta offentliggjorts för allmänheten, alltså artiklar som publicerats efter  

uttalandena som ägde rum i maj 2015 och augusti 2015. En tidsperiod på 6 månader där jag skulle 

välja ut medietexter mellan 1 maj och 1 september så texterna efter att det officiella beslutet tagits i 

augusti skulle hinna publiceras. Till min stora förvåning hade Aftonbladet inte publicerat en enda 

text medan Dagens Nyheter och Expressen hade publicerat en varsin. Svenska Dagbladet däremot 

hade publicerat hela 24 stycken. Då jag ville använda mig av olika tidningar för att finna eventuella 

mönster mellan bland annat morgon- och kvällstidning bytte jag tidsperiod som innehöll ett större 

utbud av relevanta texter. Sökningen på Retriever hade nu istället tidsperioden 1 januari till 1 april, 

en tremånadersperiod efter att dokumentären om Macchiarini sändes på SVT. Hur kom det sig att 

antalet artiklar efter dokumentären var betydligt större än när medierna fick ta del av den  

information som offentliggjordes redan år 2015? Det kan ses utifrån olika perspektiv. Att det  

möjligtvis kan bero på mediernas grävande av händelsen, att det inte ansågs vara en nyhet av  

intresse för allmänheten eller om medierna helt enkelt inte hade uppmärksammat händelsen.  

 

Text 8 är den enda text som tydligt visar hur nyhetsjournalistik inte endast fokuserar på att återge en 

specifikt vinklad rekonstruktion av händelsen utan den påvisar hur journalister även har ett syfte att 
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ge en sanningsenlig och så nära bild av den verkliga händelsen som möjligt (Strömbäck, 2004). 

Denna text ger läsaren en helhetsbild utan att uppträda partisk. Detta förstärks genom att inte rikta 

mer kritik åt ett håll utan håller en samstämmig betoning till alla parter som framställs i texten.  

Artikelförfattaren skriver aldrig rakt ut att de operationer och forskningsfusk som utförts är fel utan 

låter läsaren skapa sig en egen uppfattning efter att ha läst texten.  

 

Tidningarna- Likheter och skillnader 

Aftonbladet representerades med en sidospalt och en nyhetsartikel (text 1 och text 2).  

Genomgående lägger texterna fokus på en aktör och innehållet i de båda texterna syftar till att 

svartmåla de aktörer som framställs. Dock fokuserar de inte på samma aktör men texterna beskriver 

samma karaktär och har samma upplägg. Text 1 som är en nyhetsartikel fokuserar främst på  

Macchiarini och hur han lurade hela världen med sina lögner, både privat och inom den forskning 

och operationer som han utförde. Text 2 som är en sidospalt fokuserar i huvudsak på Karolinska 

Institutet och hur de högt uppsatta tjänstemännen kunde sitta i ”orört bo” trots skandalen. Båda  

texterna koncentrerar sig på att framställa Macchiarini och Karolinska Institutet i dålig dager  

snarare än att informera läsaren om vad som har skett. Det får mig som läsare att ifrågasätta hur 

viktigt redaktioner eller journalister tycker att det är att framställa just denna gestaltning av  

händelsen då det finns mycket information som sätts i bakgrund. Syftet anses snarare vara att skapa 

uppmärksamhet kring den framställda vinkeln än att ge läsaren samhällsinformation. Det leder till 

att det blir det mer påtagligt hur mediernas problemformuleringar, problemorsaker eller moraliska 

omdömen kan vara avgörande vid publicering av en text.  

 

Expressen representerades med två nyhetsartiklar (text 3 och text 4). Text 3 är en nyhetsartikel och 

beskriver händelsen utifrån en helhetsbild av dokumentären och ger läsaren en tydlig bild av  

händelseförloppet. Liksom Aftonbladets texter väljer text 4 att utgå från en specifik synvinkel och i 

denna text får vi läsa om händelsen utifrån den första patientens perspektiv och tankar gällande  

operationen av plaststrupen. Genom dessa gestaltningar blockeras andra aspekter och styr läsaren 

till specifika tolkningar och uppfattningar av händelsen. I detta fall beskrivs Macchiarini och  

Karolinska Institutet som ett misslyckande genom att de har utnyttjat människors förtroende. Tre av 

fyra texter, som dessutom är kvällstidningar väljer att framhäva en specifik aktör i sina texter. Vad 

är det som driver medietexterna att gestalta händelsen utifrån just dessa vinklar? En möjlig aspekt är 

ett vinstdrivande syfte då de båda tidningarna hör till vinstdrivande företag som tävlar mot varandra 
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om vem som säljer flest lösnummer. Ett annat sätt att se på saken är hur medier vinklar en text som 

kan väcka starka reaktioner eller nyfikenhet hos läsaren vilket leder till att försäljningen av  

lösnummer ökar. Det kan även leda till att nyhetstexterna rör sig längre bort från den ursprungliga 

händelsen.  

 

Dagens nyheter representerades med en krönika och en kommentar (text 5 och text 6). Texterna 

som är skrivna i Dagens Nyheter kan ses som personliga yttranden om skandalen gällande  

Macchiarini, främst genom att text 5 är en krönika och text 6 är en kommenterar till dokumentären 

som sändes av SVT. Det framgår tydligt att Dagens Nyheters texter uttrycker sin egen åsikt kring 

skandalen då egna reflektioner framkommer genomgående i båda texterna. Genom att Dagens  

Nyheter väljer att öppet redovisa hur de tänker kring frågan skapas känslan av att gestaltningarna av 

händelsen ger ledtrådar om hur verkligheten ska förstås av läsaren och blockerar alternativa  

tolkningar (Entman, 1993).  

 

Svenska Dagbladet representerades med en ledare och en nyhetsartikel (text 7 och text 8). Ledaren 

fokuserar på hur de inblandade på Karolinska Institutet bär ansvar för det som har hänt medan 

nyhetsartikeln beskriver hur Macchiarini fått sparken från Karolinska Institutet. Trots dessa  

förekommande gestaltningar av händelsen ger journalisten och ledarskribenten en rättvis bild 

gentemot vad dokumentären beskriver. Texterna skapar en känsla av att de fokuserar på att  

informera läsaren om händelsen snarare än att påverka läsarens åsikter.  

 

Det mönster som följer i samtliga journalistiska texter är hur Karolinska Institutet och Macchiarini 

framställs i negativ klang. En aspekt som förekommer i respektive rapportering är även hur  

förtroendet för dessa aktörer har påverkats då texterna rekonstruerade händelserna utifrån att de har 

lurat alla; läkare, allmänheten och patienterna som låg på operationsbordet. Skillnaderna i texterna 

är inte lika påtagliga som gestaltningarna av händelsen men det är värt att nämna Aftonbladet och 

Expressen fokuserar på att framställa vinnare och förlorare i sina texter. Det blir påtagligt när 

kvällstidningarna beskriver händelsen utifrån ett specifikt perspektiv. I detta fall genom att  

konstruera en negativ bild i framställningen av Macchiarini och Karolinska Institutet. Även när de 

väljer att beskriva händelsen utifrån den första patienten och hans fru förstärker det hur makten  

används hos journalisterna för att skapa påverkan genom innehållet. Dagens Nyheter och Svenska 
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Dagbladet är mer beskrivande i sina texter, trots att dessa kan ses som aningen personliga.  

Morgontidningarnas syfte utstrålar snarare att upplysa än att påverka läsaren åt en specifik riktning. 

Efter att ha analyserat de olika texterna är det omöjligt att se journalistiska texter som neutrala  

speglar av verkligheten, om ens en beskrivning av händelsen. Det blir påtagligt att som journalist 

handlar det om att välja information likväl som det handlar om att välja bort information och hur 

dessa aspekter sedan guidar läsaren till en utvald uppfattning (Strömbäck, 2014). 

 

För denna uppsats är det även av intresse att diskutera hur journalisterna väljer att prata om  

händelsen som redan är gestaltat av ett annat medium. Allmänheten som till en början fick följa och 

tolka händelsen utifrån tidningarnas beskrivningar av skandalen, fick senare en klarare och utbredd  

inblick av skandalen om Macchiarini genom dokumentären. Dels genom uttalanden av Macchiarini 

själv, forskarkollegor, patienter och granskare av fallet. Dokumentären som avslöjar information 

som inte tidigare uppmärksammats av tidningarna uppfattades verkar ses som en säker källa i de 

utvalda medietexterna då de alla hänvisar till dokumentären för att förstärka sina argument och 

tolkningar av händelsen. Trots att Lindquist visar andra synvinklar och nya perspektiv får vi inte 

glömma att även dokumentären är en rekonstruktion av händelsen. Det kan lätt skapa förvirring då 

det dagligen skapas nyheter av nyheter och rekonstruktioner av rekonstruktioner att det till slut är 

svårt att minnas vad den ursprungliga händelsen faktiskt var. Sex av åtta texter nämner  

dokumentären och den framställs som en säker källa, trots att den utan tvivel inte beskriver alla  

detaljer. Att använda dokumentären som bakgrund kan ses som ett genomtänkt val på grund av att 

informationen som presenteras är ny för läsaren vilken kan innebära att denne inte har någon 

tidigare erfarenhet av det som sägs.  

 

Slutsats 

Min ambition med denna uppsats var att tillföra kunskap i processen av gestaltningar med  

inriktning på ett specifikt fall. Mitt bidrag till medie- och kommuniaktionsvetenskap ger en klarare 

bild av framing då det kan ses som aningen diffust (Cacciatore, Scheufele och Iyengar, 2016).  

Studien förtydliggar hur journalister använder denna typ av makt och hur det i sin tur leder till att 

läsarens tankar och uppfattningar om det utvalda ämnet i en text styrs av de gestaltningar som  

förekommer i en text. Eftersom någon forskning om hur medier, framförallt journalistiska texter,  
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gestaltar skandalen kring Macchiarini inte har gjorts tidigare är det av även intresse att se hur de 

utvalda texterna rekonstruerar händelsen gentemot vad som framkommer i dokumentären.  

 

Genom användningen av framing som både teori och metod bidrog detta till en tydlig föreställning 

av hur gestaltningar förekommer i medierna och hur det dagligen används. Den generella bild som 

analysen bidrog till framkom det hur val av ord, fakta eller berättarperspektiv kan vara en  

avgörande faktor för hur en text uppfattas. När jag utformade min frågeställning var jag säker på 

vad jag ville ha svar på gällande gestaltningsteorin och hur medier rekonstruerar nyheter genom att 

framställa särskilda aspekter. Dels genom beskriva en problemformulering, problemorsak,  

moraliska omdömen hos journalisten och möjliga lösningar till problemet. I analysen besvaras  

frågeställningen genom användingen av framing som teoretiskt perspektiv och metodologiskt  

tillvägagångssätt och det framkommer tydligt hur gestaltningarna beskriver både Macchiarini och 

Karolinska Institutet genom att framhäva utvalda delar av en händelse medan andra delar sätts i  

bakgrund. Dels genom att de journalistiska texterna endast beskriver utvalda delar av händelsen 

medan dokumentären ger en mer definierad helhetsbild av händelsen. Resultatet av studien  

tydliggör hur medierna själva kan styra hur innehållet ska uppfattas av läsarna och att det alltid 

finns ett visst avstånd mellan mediernas bild av verkligheten och vad som egentligen har skett.  

Frågan är bara hur stort det avståndet är (Strömbäck, 2014). 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har undersökt hur journalistiska texter har gestaltat skandalen gällande Macchiarini 

som skedde på Karolinska Institet. Mitt förslag på fortsatt forskning har sin utgångspunkt i att  

undersöka mediers gestaltning av händelsen utifrån två olika tidsperioder som fattas med bakgrund i 

att man kan se skandalen utifrån olika moment i processen av mediernas grävande i fallet. Ett  

förslag är att jämföra tidsperioden efter att dokumentären publicerats på SVT med tidsperioden då 

Macchiarini fortfarande sågs som ”stjärnkirurgen” som skulle rädda tusentals liv och hur dessa  

kontraster ser ut. Finns möjlighet skulle en kvalitativ studie i form av intervjuer med någon av de 

ansvariga på Karolinska Institutet vara av intresse för att få en annan infallsvinkel av händelsen. 
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