
Arv & miljö 
i dagspressen  
Hur orsaker till sjukdom och  
egenskaper förenklas och konstrueras

Daniel Free 



Handledare: Anna Maria Jönsson Tapper 
Slutseminarium: 2007-04-10. Examinator: Sus Andersson,
C-uppsats, Journalistik med naturvetenskap 
Vårterminen 2007. Södertörns högskola 



 

  

 
Abstrakt 

Relationen arv/miljö, som orsakande faktorer till sjukdom och mänskliga egenskaper, är 
oftast komplex. Kartläggningen av människans gener aktualiserar detta förhållande i 
massmedierna. Denna studie, med utgångspunkt från pressetiska regler, visar att bilden 
som ges i dagspressen, varken är tillräckligt allsidig eller gör tillräcklig åtskillnad mellan 
fakta och kommenterar. Det finns en stark tendens till dikotomisering när 
orsaksförhållanden beskrivs, antingen är det generna som orsakar eller miljön, inte båda. En 
tendens till fokusering vid genetiska faktorer, utan att denna är vetenskapligt relevant ses i 
studien. Denna uttrycks bland annat i urval och konstruktion av ideologiska metaforer. 
Studien innefattar tolv artiklar från Svenska Dagbladet respektive tolv från tidningen 
Expressen, publicerade under vintern 200 /200 . Metoden har varit kvalitativ textanalys 
med fokus på teman, urval och konstruktion av metaforer. 
 
Sökord:  
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1 Tillåts du tänka själv? 
 
”Det ligger i generna” uttrycks ibland. Men är det verkligen sant och varifrån har vi fått 

denna uppfattning? Vad vet vi egentligen om vad som orsakas av genetiska faktorer och 

vad som orsakas av miljöfaktorer? 

Medierna fungerar som kunskapskälla för en bred allmänhet i vetenskapliga frågor. Vi 

refererar i vardagssamtal mer till någon artikel vi läst än till någon avhandling vi satt oss in i. 

Detta gäller de som saknar högre utbildning likväl för dem som har. Medierna är centrala 

för hur den breda allmänheten konstruerar gener begreppmässigt. Ses gener som något 

enkelt och fast, en programkod, som alltid leder till samma resultat? Eller ses gener som 

delar i komplexa processer i interaktion med omgivande miljö? 

Den här studien handlar om de texter du kanske läser vid frukostbordet i Svenska 

Dagbladet, eller framåt kvällen i Expressen. Ges du som läsare en allsidig bild av vad det är 

som till exempel orsakar cancer, övervikt eller som gör att vi människor tar hand om 

varandra? Skiljs fakta och kommentarer i artiklarna så att du själv ges möjlighet att dra egna 

slutsatser? Det är frågor som den här uppsatsen avser svara på. 

Det här är viktiga frågor, utvecklingen inom genetiken påverkar i allra högsta grad både 

ditt och mitt liv. Det kan handla om vilken mat vi äter, om fosterdiagnostik, om 

möjligheter att diagnostisera eller bota sjukdomar eller om våra mänskliga egenskaper. 

Kartläggningen av människans gener, genförändrande organismer och ny tillämpning av 

genteknik inom vården aktualiserar texter om detta förhållande i massmedierna.  

Medieföretag i Sverige drivs i syfte att inbringa profit1, vilket formar de massmediala 

produkter som framställs. De ska i första hand sälja eller nå ut till en grupp som lockar 

annonsörer. Innehållet förmedlar stort inflytande på medborgarnas kunskap, uppfattningar, 

värderingar och attityder. Åsikter vägleds ofta av opinionsbildare, vilka kan vara både 

politiker, forskare, journalister och av medierna utnämnda ”experter”. På längre sikt har 

medierna en effekt på vilken ideologi som syns och får komma till uttryck i det offentliga 

samtalet.2 

I kommersialiserade samhällen där familj och släktband har mindre betydelse, menar jag, 

är mediernas makt som sättare av dagordningen i det offentliga samtalet, oerhört stark. 

                                                 
1 Ordet ”profit” används här som ekonomisk term, inte i syfte att vara politiskt värdeladdat. För en utveckling av 
begreppet se: 
Marx, Karl: Value, price and profit. (1865, Transkriberad digital version),  
<http://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/value-price-profit/ch01.htm#c2>. 
Hämtad 2007-04-04, ca kl 11.45), Kapitel 2. 
2 McQuail, Denis: Mcquails Mass Communication Theory, fifth ed. (London: SAGE Publications Ltd, 2005), 96. 
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Sedan andra världskriget har framför allt den amerikanska kulturens utbredning haft stort 

inflytande över både forskning och vardagsliv i Sverige. Ett exempel på det senare ses i 

barns lekar, som kommer och går med premiärer av olika Hollywoodfilmer.3  

Makt och ägandekoncentrationen av större medier i Sverige och västvärlden skapar ett 

system av herravälde, en hegemoni. De dominerande massmediernas främsta funktion kan 

ses som ett upprätthållande av ett samhälles rådande ekonomiska system. Innehållet i 

medieprodukterna får vara kritiskt, men bara så länge det inte hotar den rådande 

ordningen. 

Relationen gener och miljö som orsakande faktorer är många gånger komplex avseende 

både sjukdomar och egenskaper. Det finns naturligtvis exempel där antingen gener eller 

miljö är mer dominerande som kausal faktor. I de allra flesta fall råder dock en avancerad 

interaktion mellan den evolutionära informationen, våra gener och den omgivande miljön. 

Att beskriva dessa förhållanden som en dikotomi har länge varit rådande i det offentliga 

samtalet. I själva verket är uppdelningen en slags tankestruktur och beskrivning. Gener bär 

inte bara evolutionär information, de är i sig själva också en del av miljön. De har en 

struktur, en form och består av molekyler i interaktion med andra molekyler. 

 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svenskspråkig dagspress i text beskriver arvs- 

och miljömässiga kausala faktorer och undersök hur genbegreppet konstrueras. Jag avser 

analysera i vilken grad artiklarna uppfyller kraven på allsidig nyhetsförmedling och vilka 

möjligheter läsaren ges att skilja mellan fakta och kommentarer. 

Studien avser lyfta fram de underliggande, ofta dolda betydelserna som ligger i de 

språkliga metaforer som används i texterna.  

 
1.2 Frågeställningar 
 
Min analys utgår från följande frågeställningar: 
 
1. I vilka sammanhang, det vill säga, återkommande kategoriseringar av historier, här 

benämnda ”teman”, förekommer genbegreppet? 

 

                                                 
3 Om hur barn påverkas av det moderna kommersialiserade mediesamhället se till exempel:  
 Brembeck, Helene & Barbro Johansson, ed: Postmodern barndom, (Göteborg 1996. Distribution: Etnologiska 
föreningen i Västsverige), 12-14. 
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2. Hur konstrueras arvs-, miljömässig kausalitet i texterna? Är bilden allsidig, det vill säga 

balanserad? Om inte, hur vinklas texterna? 

 

3. Vilka metaforer används? Vilka ideologiska värderingar bär dessa? 

 

1.3 Studiens avgränsning 
 

Denna studie analyserar hur dagspressen skriver om arv och miljö som orsaker4 till 

exempelvis sjukdom, mänskligt beteende etcetera.  

Studien analyserar text. Jag gör inte någon analys av bilder, layout eller var i tidningen 

materialet är publicerat. Analysen säger heller ingenting om vem eller vilka, eller i vilket 

sammanhang texterna läses, och vilken effekt de i praktiken ger. Den analyserar inte 

genbegreppets förändring historiskt. Däremot kan uppsatsen komplettera sådana arbeten. 

Studien bör ses som ett stickprov som fördjupar förståelsen av begreppet ”gen”, ett 

specifikt, aktuellt och mycket centralt sådant. 

 
1.4 Personliga utgångspunkter 
 

Dikotomin arv och miljö intresserar mig eftersom jag har högre utbildning inom både 

samhällsvetenskap och sociologi samt genetik, molekylär- och humanbiologi. I medierna 

har jag upplevt denna dikotomi som stark och bidragande till en ofullständig, ibland felaktig 

bild hos allmänheten. Jag har sökt att så fördomsfritt som möjligt undersöka hur det 

faktiskt förhåller sig i ett antal artiklar. 

Eftersom jag vill spegla produkter tillgängliga för en bred allmänhet har jag valt två stora 

tidningar, dels en morgontidning, Svenska Dagbladet och dels en kvällstidning, Expressen. 

Jag har funnit skriven text intressant eftersom jag själv främst varit verksam som 

skrivande journalist. Jag anser mig inte stå i någon beroendeställning till någon av 

tidningarna vid tidpunkten för detta arbete. 

                                                 
4 Hädanefter benämns ”orsaker” i denna uppsats som kausala faktorer.   



2 Bakgrund 
 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av den sociala kontext i vilken de artiklar som 

analyserats, är producerade. Jag redogör först för olika slags vetenskapsjournalistik. Därefter 

kommer jag att referera ett av de viktigaste måldokumenten för yrkesverksamma inom 

massmedierna –  De pressetiska reglerna, och relatera analysen till punkter i dessa. En 

grundförståelse av den komplexa interaktionen arv/miljö är väsentlig för att förstå, hur denna 

förenklas och beskrivs i dagspressen. Av denna anledning kommer jag att ge en förenklad bild av 

DNA-molekylers struktur. Jag kommer visa hur genbegreppet konstrueras inom akademin 

genom att referera en empirisk studie, detta eftersom det är den huvudsakliga vetenskapskällan 

för massmedierna. En historisk översikt kommer att visa, hur konstruktionen av genbegreppet 

hänger ihop med den ekonomiska och vetenskapliga samhällsutvecklingen.   

 
2.1 Vetenskapsjournalistik 
 
Pressens produktion av vetenskapsjournalistik kan delas upp i tre olika kategorier5: 

 

1) Den produktionen som sker i speciella vetenskapliga facktidskrifter, till exempel 

engelskspråkiga Science och Nature. Här är det forskarna själva som efter granskning av 

andra forskare, så kallad peer-reviewing, får sina artiklar publicerade. 

 

2) Texter som författas av vetenskapsjournalister som jobbar antingen på facktidskrifter 

eller i dagspress. 

 

3) Allmänjournalister som skriver om vetenskap i dagspress.  

 

Denna uppsats behandlar främst journalister i grupp 2 och 3, men någon artikel är skriven 

av en forskare (grupp 1).  

Den brittiska, statliga, utredning som gör denna uppdelning visar att 

vetenskapsjournalister främst ser sig själva som ”journalister” inte som 

kunskapsförmedlare6. De utgår från samma principer som övriga journalister; att hitta det 

”nyhetsmässiga” och ”säljande” i konkurrens med övrigt material. Allmänjournalister har 

                                                 
5 Allan, Stuart: Media, Risk and Science: Issues in Cultural and Media Studies. (Buckingham: Open University Press, 
2002), 70 ff. 
6 I källan benämnt som ”pedagoger”. 
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enligt rapporten dock en tendens att oftare vinkla mot dramaturgi, konflikt och risker.7 Jag 

återkommer till ”risk” som tema under rubriken ”Resultat och diskussion”. Vilken bild som 

förmedlas till läsaren om arv/miljö och ”gener” kan därför delvis bero på vilken slags 

journalist som skriver.  

 
2.2 De pressetiska reglerna  
 

Informera, kommentera, granska och skapa möjligheter för gruppkommunikation –  det är 

mediernas uppgifter enligt 1972 års pressutredning. Tryck- och yttrandefriheten regleras i 

grundlagarna Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.8 Det finns ingen 

speciell lag som reglerar vad medierna ska innehålla.9 Journalister verksamma i större 

svenska medier är skyldiga att följa ”De pressetiska reglerna”. De första punkterna lyder10: 

 

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier 

kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 

 

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 

omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge 

läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 

 

Min analys kommer utgå från ovanstående två punkter, det vill säga, ger dagspressen en 

allsidig bild av arv/miljö som kausala faktorer? Vilka möjligheter ges läsaren att skilja 

mellan faktaredovisning och det som är en öppen eller en dold kommentar när 

genbegreppet konstrueras? 

 
2.3 DNA-molekyler och gener 
 
Människor, djur och växter består av celler. Grundstrukturen för alla celler är lika, men de 

utvecklas till olika varianter, till exempel ben-, muskel- och hjärnceller.11 I stort sett alla 

celler har en kärna och i denna finner vi en typ av molekyler, kallade DNA12. Specifika delar 

                                                 
7 Allan. Ibid. 
8 Finer, David: Fokus forskning –Vetenskapsjournalistikens olika roller. (Stockholm: Sellin & Partner Bok och Idé AB, 
2005), 37. 
9 Levin, Bo, lärare i journalistik, frilansjournalist: Föreläsning hösten 1999 (Journalistikprogrammet, Molkholms 
Folkhögskola). 
10 Allmänhetens pressombudsman - Pressens Opinionsnämnd (PON) De pressetiska reglerna, Pressens, 
<http://www.po.se/Article.jsp?article=1011&avd=verksamhet>. 
Hämtad 2007-03-22, ca kl 20.27. 
11  Mader, Sylvia S: Human Biology. 9th ed. (Boston: McGraw-Hill 2006), 56. 
12  DNA står för Deoxiribonucleic acid. På svenska Deoxiribonukleinsyra. 
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av dessa bär eller snarare är den samlade, historiska information om hur en cell ska reagera 

på olika yttre stimuli. Detta för att hela organismen, inte den enskilda cellen, ska ha så stor 

chans att överleva som möjligt.  

Vilka delar av DNA-molekylerna som kommer till uttryck och hur evolutionär 

information används, beror på ett komplext samspel mellan generna och cellens inre miljö. 

I vissa fall dominerar koden som kausal faktor, i andra fall miljön. Den totala genetiska 

informationen i mänskliga celler, vårt så kallade genom, är väldigt lik andra arters, till 

exempel schimpansers men även enklare organismers. Det som gör oss till just arten 

människa ligger mycket i interaktionen mellan kod och miljö, den så kallade genregleringen. 

(För ytterligare detaljer se bilaga 1). 

I dag har hela den grundläggande strukturen för ett dussin individers hela uppsättning 

gener kartlagts genom det globala HUGO-projektet. Vi har nu ritningen till den 

grundläggande strukturen för evolutionär information hos oss och den finns tillgänglig för 

alla på Internet. Däremot vet vi fortfarande väldigt lite om hur denna information används 

i interaktion med miljön. Det forskas i dag intensivt om detta. Att kunskapsläget snabbt 

förändras gör att genbegreppet både debatteras och omdefinieras av såväl forskare, 

journalister och i förlängningen övriga medborgare. Hur genbegreppet konstrueras och 

används speglar inte bara forskningens utveckling utan också olika ideologiska värderingar 

och maktintressen. Hur medierna konstruerar bilden av gener får betydelse för vilka 

möjligheter vi ger oss själva att bota sjukdomar och hantera mänskliga problem. 

Med en grundförståelse av DNA-molekyler och gener kan vi placera genbegreppet i en 

historisk och akademisk kontext. 

 

2.4 Genbegreppet i akademisk kontext 
 
Hur begreppet ”gen” definieras vetenskapligt beror dels på historisk tid, dels på vilket 

akademiskt fält vi betraktar. En empirisk studie i Australien visar till exempel att olika slags 

biologer definierar gener olika. 13 Utvecklingsbiologer definierade en ”gen” mestadels som 

en molekylär enhet, en struktur. Evolutionsbiologer däremot såg mer till funktionen av den 

evolutionära informationen, det vill säga, till de yttre karaktäristika, fenotyper, en eller flera 

gener kan ge upphov till i samspel med miljön. 

Över 90 procent av akademikerna i studien hade dock den mer molekylära definitionen; 

”något som kodar för den primära strukturen av ett protein”. 
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Vetenskapsfilosoferna bakom studien, Karola Stotz14 och Paul Griffiths15 menar att 

detta hänger ihop med den större tillväxten av molekylärbiologin, i relation till 

evolutionsbiologin inom akademin, under de senaste decennierna.  

 
2.5 Genbegreppet i historisk kontext 
 

I årtusenden har människan förädlat växter för att kunna skapa bättre produkter och för att 

bota sjukdomar. Detta utan att dessa samhällen har haft någon egentlig kännedom om 

varken struktur eller funktion hos gener. Det var först med mikroskopet som 

vetenskapsmän började undersöka celler. Först under 1800-talet började forskare inom 

biologin på allvar studera arv.16 För drygt hundra år sedan existerade inte begreppet ”gen”. 

Gregor Mendel17, av många ansedd som genetikens grundare, pratade till exempel om 

ärftlighetsfaktorer.18 Den allmänna uppfattningen, under denna tid, var att arvsanlagen låg i 

blodet, och inte helt felaktigt, i de kroppsvätskor som utsöndras vid samlag.19 

Ordet ”gen” kommer från grekiskans ”genna’o” som ursprungligen betyder ’alstra’ eller 

’frambringa’. I Nationalencyklopedin definieras en gen som arvsanlag, ”del av arvsmassan 

som bestämmer en viss ärftlig egenskap hos bäraren genom att ange sammansättningen hos 

en polypeptid. Polypeptiderna utgör byggelementen i proteinerna”.20 Begreppet föreslogs 

1909 av forskaren Wilhelm Johannsen21 22en forskare som inledde sin karriär på 

ölbryggeriet Carlsbergs kemiavdelning.23 Begreppet ”genetik” hade tagits i bruk tre år 

                                                                                                                                                         
13 Stotz m fl: How biologists conceptualize genes: an empirical study 
<http://www.pitt.edu/~kstotz/genes/draft%20paper.pdf>.  
Hämtad 2005-10-27, ca kl 15.00. 
14 Vetenskapsfilosof kopplad till Universitetet i Pittsburgh (PA, USA). Källa: 
Turney, Jon: “The sociable gene“. EMBO reports 6, 9, 2005, 808-810. 
<http://www.nature.com/embor/journal/v6/n9/pdf/7400521.pdf>. 
Hämtad 2007-04-20, ca kl 14.50. 
15 Vetenskapsfilosof kopplad till Universitetet i Queensland (Brisbane, QLD,   
Australien). Källa ibid. 
16 Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Gene”. Stanford Encyclopedia of Philosophy.   
<http://plato.stanford.edu/entries/gene/>. Hämtad 2005-11-01, ca kl 17.24. 
17 För biografiska fakta se: 
NNDB, <http://www.nndb.com/people/015/000083763/>. 
18 Holmgren, Bernt: http://www3.ur.se/vetenskap/templates/Page____23916.aspx.    
Hämtad 2007-03-12, ca kl 15.21. 
19 Källa ej noterad.  
20 Nationalencyklopedin, Rättelser Sjunde bandet, (Höganäs: Bokförlaget Bra  
Böcker 1992) ”Gen” , 378. 
21 Johannsen, Wilhelm: Elemente der exakten Erblichskeitslehre: deutsche wesentlich erweitere Ausgabe in fünfundzwanzig 

Vorlezungen /von Johanssen. (Jena: Fischer 1909). 
22 Johannsen introducerade även begreppen ”genotyp” det vill säga hur genen är strukturerad och ”fenotyp”, det 
uttryck en eller flera gener i interaktion med miljön ger uttryck för. Källa: 
Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Gene”. Ibid. 
23 Wilhelm Johannsen Centre for Functional Genome Research.  
<http://www.wjc.ku.dk/wilhelm>. Hämtad 2005-10-24, ca kl 13.49. 
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tidigare som namn på det nya studiefältet, på förslag av en annan forskare, Bateson.24 Till 

en början var betydelsen av genbegreppet mycket abstrakt, men det kom att etablera sig 

bland forskare.25  

Genbegreppets innehåll kan historiskt kategoriseras i tre huvudsakliga faser som alla 

hänger samman med vetenskapens utveckling.26 Den senaste av dessa inleddes runt 1970-

talet och är den period vi fortfarande befinner oss i.27 Några viktiga upptäckter som är 

kännetecknande och som har påverkat vårt sätt att se på gener under denna tid är28:  

 

• Gensekvenser upprepas ofta i DNA-molekylerna.  

• Samma DNA-sekvens kan ge upphov till olika proteiner. 

• Mobila genetiska element, så kallade transposomer, kan ”klippa ut” sig själva och 

”klistras in ” på andra ställen i DNA-molekylen. De enklaste transposomerna innehåller 

bara information om funktionen att förflytta sig, men kan genom denna funktion 

inaktivera en gen.  

• Gener som skapar polypeptider vilka kan delas upp och bli flera olika proteiner, så 

kallade polyprotein gener. 

• Upptäckten av ”nested genes” 29. Gener som ligger gömda i en annan gens icke-

kodande delar, intronerna. 

• Enskilda delar av en sekvens, till exempel en nukleotid, kan bytas ut, så kallad 

”editing”30. 

 

Dessa nya upptäckter inom genetiken, framför allt hur forskare förstod hur man kunde 

göra förändringar i genom, med hjälp av så kallade restriktionsenzym och skapa 

genförändrade organismer, blev betydelsefulla för ekonomin. Kapitalister såg nya 

                                                 
24 Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Gene”. Ibid 
Hämtad 2007-03-12, ca kl 15.26. Stycke ”Gene in Classical Genetics”. 
25 Ibid. 
26 Portin, Petter: Historical Development of the Concept of the Gene, (Biologiska avdelningen på 
universitetet i Åbo, Finland) 
<http://www.andrews.edu/~rbailey/Chapter%20three/6773151.pdf>. 
Hämtad 2005-10-27, ca kl 14.50, 260 ff.   
27 För en helhetsöverblick hänvisas till källan. Ett sammandrag över alla   
kategoriseringar: Den klassiska, den neoklassiska och den moderna hittas i min text   
”Gener inte samma sak för alla forskare.” 
28 Portin. Ibid. 
29 Eftersom jag är oklar över om det finns någon adekvat fackterm på svenska har jag 
använt det engelska uttrycket. Svenska biotermgruppen har inte lämnat någon 
rekommendation för översättning av detta ord till dags dato. 
30 Editing=Redigering. Svenska biotermgruppen har inte lämnat någon rekommendation 
för översättning av detta ord till dags dato. 
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möjligheter för inbringande av profit genom praktiska tillämpningar av forskningsresultaten 

– bioteknologin uppstod.31 Nya produkter, framför allt inom jordbruk, livsmedel, 

läkemedel och sjukvård, kunde lanseras.  

I ett längre historiskt perspektiv har upptäckterna i samspel med utvecklingen av en 

specifik bioteknikbransch fått stor betydelse för definitionen av genbegreppet vilket Petter 

Portins forskning om begreppets historia visar. Han drar slutsatsen att genbegreppet i dag 

är mera abstrakt än någonsin, trots att vår kunskap om det genetiska materialet ökat.  

I relation till övriga tekniker som elektricitet och atomkraft etcetera är genteknologin 

relativt ny, den är också under stark utveckling till skillnad från de förra. Liksom alla ”nya” 

tekniker berörs den av både möjligheter och olika uppfattningar om risk.32 

                                                 
31 Free, Daniel: Gener inte samma sak för alla forskare. (Artikel, Naturvetenskaplig filosofi och 
idéhistoria 10 p. Södertörns högskola 2005-11-01).  
32 Bakshi, Ann-Sofie betonar i sin avhandling Bakshi, Ann-Sofie: Tilltro och misstanke – 
Genteknik och fosterdiagnostik i det offentliga samtalet. (Linköping: Tema Kommunikation, 
Linköpings Universitet, 2000), 11 att alla nya tekniker varit utsatta för diskussioner kring 
risker. Hon refererar t ex till att en del läkare varnade för negativa  
fysiologiska effekter till följden av att färdas snabbare än 30 km/h under förra seklet. 
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3 Tidigare forskning  
 
3.1 Genmetaforer i svenskspråkig press 1990-tal 
 
Genmetaforiken har tidigare studerats i svensk press under 1990-tal av Malin Ideland. Hon 

tittar i sin avhandling ”Dagens gennyheter” bland annat på hur förklarande metaforer 

konstrueras.33 En del av de journalister hon intervjuar är mycket medvetna om betydelsen 

av metaforer, medan andra inte alls reflekterar över dessa. Medvetenheten är på intet sätt 

självklar, skriver Ideland. 

Hon diskuterar ”osynliga metaforer” – metaforer som är så använda att en läsare på ett 

medvetet plan sällan reflekterar över de associationer som uppmanas. Ideland konstaterar 

också att ett av de vanligaste sätten är att skapa genmetaforer är att konstruera dem som 

individer. Just detta, att ge något abstrakt mänskliga egenskaper, benämner Lakoff och 

Johnsson ”personifiering.”  

”Generna” som begrepp kan, i Idelands studie, ha eget liv och vara självmordsbenägna, 

sjuka eller friska, ha lojaliteter, hjälpa till, samarbeta, liksom de kan vara själviska. De kan 

göra oss sjuka eller bota. De kan kategoriseras, till exempel som kvinnliga, manliga, 

underklass, elitlag eller som familjer. 

När metaforer konstrueras i den journalistiska diskursen sker det genom interaktion 

med andra diskurser34, som till exempel den akademiska. Genteknik kan kopplas till en 

aktuell film eller bok för att skapa igenkännlighet. Vetenskap å andra sidan kan användas 

för att ge fiktionen trovärdighet.35  

Ideland menar att den allmänna uppfattningen i det offentliga samtalet om 

genetiska/miljöorsaker har svängt med miljön som dominerande faktor före 1980 och 

genetiska orsaker efter. Det stämmer med tendensen i mitt urval. 

 
3.2 Genteknik i svenskspråkig dagspress 1989-1994 
 

När Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver om ”genteknik och 

fosterdiagnostik” under åren 1989-1994, framträder två huvudsakliga bilder av gentekniken: 

dels en, som ett sätt att göra människan till något nytt där hon objektifieras, dels den andra 

där lidande kan minskas eller förhindras. Det menar Bakshi36 i sin avhandling ”Tilltro och 

                                                 
33 Ideland, Malin: Dagens gennyheter. (Lund: Nordic Academic Press, 2002), 99. 
34 Begreppet utvecklas under kapitlet om teori. 
35 Ibid. 39. 
36 Ann-Sofie Bakshis avhandling är producerad vid tema Kommunikation, Linköpings universitet. 
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misstanke – Genteknik och fosterdiagnostik i det offentliga samtalet”. Hon kategoriserar artiklarna 

efter vilka teman som förekommer i dem: Lagen, Det Goda Bruket och Missbruket, 

Upptäckten och Tekniken och praktiken.37 Dessa vävs i olika grad in i varandra och 

förekommer i alla typer av journalistiska genrer: ledare, debattartiklar, nyhetsartiklar 

etcetera förutom temat Teknik och Praktik, som bara förekommer de senare. 

Tema ”Lagstiftning”38 behandlar forskningens förhållande till lagen. En av de frågor som 

tas upp i Bakshis urval är avsaknaden av reglering inom genteknikområdet. 

Journalisterna/skribenterna menar till exempel att lagstiftarna inte hunnit med när 

forskningen framskridit. Formen för många av texterna, konstaterar Bakshi, är ofta 

retorisk.39 

Tema ”God respektive missbrukande forskning”40 kategoriserar artiklar som beskriver för- 

och nackdelar med genteknik. Bakshi ser att det är vanligt att genteknik beskrivs som 

ledande till ett dystopiskt samhälle. Förlagan är ofta de avarter av forskning som förekom i 

nazityskland.41 Genomgående för många av texterna är att de ser faror för kollektivet. 

Tema ”Upptäckt” innefattar nya upptäckter inom forskningen och fungerar ofta som en 

introduktion till etiska frågor.42 Det är vanligt att upptäckter beskrivs som genombrott. En 

bild som kontrasterar forskningens vanligtvis rutinartade vardag, där framsteg ofta görs 

under långsamma processer.43 

Tema ”God forskning” är artiklar som beskriver genteknik positivt, som ett sätt att minska 

eller förhindra lidande. Det kan till exempel handla om att en ny teknik kan användas för 

att undersöka om embryon vid provrörsbefruktning innehåller sjukdomsrelaterade gener.44 

Tema ”Tekniken och praktiken” är texter som beskriver de tekniker som används när 

gentekniken tillämpas. Det är pedagogiskt utformade texter som undviker allt för svåra 

facktermer. I praktiken innebär det att texterna berättar om klinisk tillämpning eller om 

andra områden som till exempel brottsbekämpning. 

Bakshis metod har varit kvalitativ textanalys . Urvalet har skett för ovanstående år 

genom sökning i databasen Artikelsök på orden ”genetik”, ”genteknik” ”genmanipulation” och 

                                                 
37 Ibid., 75. 
38 Bakshi använder ordet ”Lagen” för detta tema men jag tycker ”Lagstiftning” är en mer 
beskrivande och därför adekvat etikett. 
39 Ibid., 62. 
40 Bakshi benämner detta som det ”Det Goda Bruket” respektive ”Missbruket”.  
41 Ibid., 80. 
42 Ibid., 83.  
43 Ibid., 91. 
44 Ibid., 90. 
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”fosterdiagnostik”.45 Även om Bakshi använder andra söktermer berör mycket av hennes 

material arv/miljökausalitet och är därför av relevans för denna studie.  

                                                 
45 Ibid., 62. 



4 Teoretisk grund 
 
4.1 Dialektisk historiematerialism & lingvistik 
 
Introduktionen av mikroskop, i vetenskapen genererade ny kunskap, vilken i sin tur födde 

nya tankar och idéer vilka ledde till nya produkter etcetera.46 Mellan tankar, idéer, språk, 

metaforer och ett samhälles produktivkrafter och produktionsförhållande, den ekonomiska 

basen, råder ett dialektiskt förhållande. Det senare, överbyggnaden, där även lag, utbildning, 

kultur och massmedier kategoriseras, sätter ramen för vad som kan utvecklas idé- och 

språkmässigt.47 Denna teori benämns den dialektiska historiematerialismen och tillämpas 

övergripande i denna studie. 

Att metaforer verkligen speglar den ekonomiska utvecklingen, som den dialektiska 

historiematerialismteorin säger, får stöd av empirisk historisk forskning. Till exempel har 

den västerländska kapitalismens olika utvecklingsfaser präglat diskursen om den mänskliga 

kroppen och biologi. Under den tidiga kapitalismen beskrevs vår kropp ofta som ett litet 

företag med hjälp av ord som spendera, spara och balans. Senare när industrialismen 

utvecklats i större skala pratade man om kroppen som fabrik och maskin.48 Dessa 

metaforer lever delvis kvar än i dag. Uttrycket ”smörja kråset”, om att äta är ett exempel. 

Sedan 1950-talet har de dock minskat i antal och ersatts av metaforer kopplade till 

kommunikation och IT.49 

Samhällsteoretikern Antonio Gramsci utvecklar synen på överbyggnaden och menar att 

denna kan delas upp i en statlig sfär och sfär bestående av det civila samhället. Hur makten 

ser ut över den senare kan variera i olika stater. Gramsci menar, att bland annat medierna, 

kan användas för att kontrollera det civila samhället. Den ägande klassen lurar, genom 

kontroll av normer, symbolik och dagordning, arbetarklassen att tro att den tjänar på ett 

samhälle utan ekonomisk demokrati.  

Vid studier av, speciellt, kunskapsbaserade begrepp, är det med hänvisning till den 

historiematerialistiska dialektiken viktigt att koppla dessa till aktuell produktion, innefattat 

                                                 
46 För en överblick och förklaring av begreppens historia se: 
Liedman, Sven-Eric: Om marxism i boken Positivism, marxism, kritisk teori. (Bokförlaget  
PAN/Nordstedts 1973). 
En introduktion och sammandrag på engelska hittas i:    
Huckle, John och Adrian Martin: Environments in a changing world. (Edinburg: Pearson 
Education 2001), 30.  
47 En förenkling av det som brukar benämnas ”överbyggnad”. 
48 Oudshoorn, Nelly: Beyond the Natural Body. An Archeology of Sex Hormones. (London: Routledge, 1994), 5.  
49 Ibid.  
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Figur 1. En anka eller en hare? 

vetenskaplig kunskap. Den forskningsmässiga diskursen, är utgångspunkten när 

journalisterna ser till arvs/miljökausalitet och konstruerar kausalitet och ”gener”. 

Det är av denna anledning jag redogjort för de viktigaste upptäckterna kopplade till 

gener som gjorts sedan 1970-talet, under rubriken ”Bakgrund”.  

Om den dialektiska historiematerialismen är en övergripande teori på högre 

abstraktionsnivå så är semiotik mer konkret. Det är läran om teckens betydelse och 

funktion i vårt samhälle. Begreppet ”tecken” används här i bredare bemärkelse än i 

vardagsspråk. Dessa kan vara, i stort sett allt som används för att beskriva något annat, till 

exempel en vägskylt eller ett ord. Språk ses som organiserade system av tecken och 

lingvistiken som läran om detta det mest centrala, teckensystemet hos människan. 

Jag tillämpar en modern syn där lingvistiken förenas med maktanalys och i 

förlängningen ses som uttryck för klassintresse. Språkets ideologiska betydelse är av 

intresse.  

Vad vi ser eller uppfattar begreppsmässigt är beroende av den konstruktion vi gör med 

hjälp av det omgivande kollektivets referensramar.50 Fixeringsbilder är bilder som kan 

tolkas på mer än ett sätt. En bild kan till exempel ses som både 

en ”anka” och en ”hare” 51 (Se figur 152). Vad vi ser och vilka 

associationer vi får först, är beroende av tidigare inlärd kunskap. 

I annan kontext med annan kunskap kan vi se och därmed 

uppleva andra saker. Ett vardagsexempel kan illustrera detta: På 

ett knäckebrödspaket i ditt kök står: ”Bakat sedan 1919.” Men 

utifrån din förkunskap förstår du att en bagare inte stått och 

bakat knäckebrödet i nästan 90 år. Om du inte hade haft denna kunskap hade du kunnat 

tolka innebörden i meningen på ett annat sätt. Alla ord och meningar är alltså beroende av 

kunskap och omgivande social kontext. 

 
4.2 Diskursteori 
 

En vanlig tidningsläsare kan lätt tro att naturvetenskapliga begrepp är mer neutrala än till 

exempel politiska. Så är inte fallet, tvärtom ligger olika ideologiska ståndpunkter och olika 

maktintressen ofta inbakade i orden. Precis som en journalist kan beskriva en politisk 

person som både ”frihetskämpe” och ”terrorist” kan densamme även berätta om ”gener” 

                                                 
50 Johansson, Ingvar: ”Anglosaxisk vetenskapsfilosofi i Positivism, marxism och kritsk teori, 61. 
51 Wittgenstein, Ludwig, Filosofiska undersökningar. Översättning: Anders Wedberg. (Stockholm : Thales, 1992). 
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på olika sätt. Dessa ofta dolda värderingar påverkar oss, även om det sker på ett omedvetet 

plan. 

”Diskurser” är texter och utsagor som sprids för en större krets människor. En viss 

diskurs kan till exempel kännetecknas av ett ämne eller ett visst område, exempel är 

”vetenskaplig diskurs”, ”medial diskurs” etcetera. Min studie avser diskuren om ”arvs- och 

miljöförhållanden” samt konstruktionen av genbegreppet i text.  

En diskurs äger kontinuitet i tid och socialt sammanhang, liksom i viss mån av de 

aktörer som agerar inom den.53 Diskursen definierar vad som är möjligt att säga och 

därmed i stor utsträckning vad som är möjligt att tänka. Inom den definieras det som 

betraktas som korrekt, naturligt och självklart. Hur problemformuleringen och 

dagordningen ser ut är av central betydelse.54 De regler som finns, kan vara både skrivna 

och oskrivna. Inom en diskurs konstrueras dels själva ämnet, dels positioneras de olika 

aktörerna i förhållande till varandra.55 Det kan inom diskursen finnas olika konkurrerande 

föreställningar, vilka kämpar för tolkningsföreträde. Samtidigt är de texter och praktiker 

som ingår, beroende av och delvis sammanflätade i varandra.56 

Grupper av individer med makt kontrollerar diskurser med en systematisk praktik 

genom institutioner.57 58. En metod är ett system av ”utestängning”59. De med makt över 

diskursen skapar ”tabun”, saker som inte får sägas inom diskursen. Uttalas de ändå riskerar 

aktören att drabbas av både symbolisk och fysisk repression.60 Diskursen får makt över 

enskilda individer61. Makt är enligt filosofen och språkvetaren Michel Foucault62 något som 

utövas, som speglar styrkeförhållanden i samhället och som finns i alla diskurser och 

relationer. Den omsätts överallt.  

                                                                                                                                                         
52 Teckning: Carlshamre, Staffan, Professor teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Stockholms Universitet 
efter Wittgenstein. <http://people.su.se/~snce/personlighemsida/staffanstexter/ankhare.gif>.  
Hämtad 2007-04-18, ca kl 17.09. Publicerad med tillstånd. 
53 Bakshi. Ibid., 28. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid., 29. 
57 Med ”institution” avses här en sociologisk definition. En institution kan till exempel vara en slags organisations 
som ett universitet eller företag men också en relation som till exempel ”äktenskap”. 
58 För biografiska fakta se: 
NNDP, <http://www.nndb.com/people/323/000095038/>.  
Hämtad 2007-03-30 ca kl 11.34. 
59 Ibid., 8. 
60 Bourdieus begrepp ”socialt fält”, ”doxa” etcetera beskriver i stort sett samma fenomen och skulle lika gärna kunna 
tillämpas. 
61 Foucault. Ibid., 31. 
62 Foucault, Michel: Diskursens ordning (Stockholm: Brutus Östlings bokförlag, Symposion Stockholm & Stehag 1993), 
11, 13. 
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Han menar att den makt som återfinns inom institutioner är inriktad på kontroll och 

korrigering av individer och därför speglas av ett visst slags vetande om dessa. Människor 

ses som objekt, som statistik och som exempel. Detta torde också gälla medierna. 



5 Metod & material 
 
5.1 Metod 
 
Det här är en kvalitativ studie av hur arvs- och miljökausalitet beskrivs och hur 

genbegreppet konstrueras i svensk dagspress. Materialet har etiketterats, efter det eller de 

huvudsakliga sammanhang, teman, som framhävs i artikeln. Här spelar rubrik, ingress och 

olika stycken, liksom journalisternas val av ”scener”, roll för det val jag gjort. 

Det går att få en uppfattning av hur arvs- och miljökausalitet förenklas och konstrueras 

genom att särskilt fokusera på journalistens urval, val avcitat samt rubriksättning. Vad tas 

med och vad utlämnas? I vissa fall har innehållet jämförts med vad som är känt 

forskningsmässigt om ett visst förhållande. Jämförelsematerial har varit aktuell 

kurslitteratur inom molekylär och humanbiologi. Speciell tyngd i studien har lagts vid att 

beskriva och demaskera de metaforer som används i artiklarna. Det görs genom George 

Marcus etnografiska metod. Den innebär att titta på från vilka fenomen eller subjekt 

metaforer är hämtade och vilka tänkbara associationer de kan tänkas ge läsaren.63 

Antalet artiklar bedöms som tillräckligt stort för att det ska ge en fördjupad bild som 

inte bara är slumpmässig. Jag har strävat att efter bästa förmåga vid mina bedömningar 

bortse från egna förutfattade meningar och fördomar. Texterna har analyserats översiktligt 

och stycke för stycke. En skriftlig analyskommentar har gjorts för varje text, där också 

aktörer och rubrik noterats. 

 
5.2 Urval av texter 
 
Jag har valt att studera tolv artiklar från morgontidningen Svenska Dagbladet (SvD) och 

tolv artiklar från kvällstidningen Expressen. Tidningarna skiljer sig åt då de har olika 

distributionssätt och profitstrategi. Den förra tidningen är en morgontidning som mest 

lever på annonser medan den senare är en kvällstidning som mest lever på 

lösnummerförsäljning. 64 Morgontidningar kan vanligtvis kosta på sig långa artiklar, ibland 

utan illustration. I kvällstidningar gäller däremot oftast korta artiklar med stora bilder.65 

Det huvudsakliga skälet till att dessa tidningar valts är att de ges ut över hela Sverige och 

har många läsare. De kan därför antas ha stort inflytande på den svenskspråkiga 

                                                 
63 Ideland. Ibid., 101. 
Hadenius, Stig och Lennart Weibull: Massmedier –Press radio tv. En bok om massmedia i dagens 
samhälle. Sjunde upplagan. (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1999), 65.  
65 Ideland, Ibid., 60. 
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allmänhetens syn på frågor rörande arv- och miljökausalitet. Båda tidningarnas material är 

tillgängliga i databaser som kan nås via Internet vilket gör materialet för studien 

lättillgängligt.  

Texterna har valts genom databassökningar på orden ”gen” och ”gener”. För Expressen 

gjordes urvalet från databasen Presstext för tidsperioden 2006-10-01 till och med 2007-01-

31. Den senaste versionen av dessa artiklar laddades ner 2007-03-11.  

Artiklarna från SvD är hämtade från Mediearkivet för tidsperioden 2006-12-15 till och 

med 2007-01-31. Den senaste versionen av dessa laddades ner 2007-03-07.  

Då gener under senaste decenniet varit väldigt omskrivna, är det sannolikt att artiklar 

som handlar om arv och miljö, innehåller ordet ”gen”. För att kontrollera att urvalet inte 

blivit skevt, har kontrollsökningar gjorts i respektive databas, efter artiklar som innehåller 

antingen orden ”miljö*” och ”egenskap*” eller ”miljö*” och ”sjukdom*”. Asterisken innebär 

trunkering att alla varianter på olika varianter av slutled av orden innefattas. Inga artiklar 

hittades som tog upp arv/miljö 

Att tidsperioderna skiljer sig åt beror på att tidningarna skrev olika mycket om gener 

under vintern 2007, men detta saknar relevans, då detta inte avser vara en komparativ 

studie. Ingen speciell händelse har inträffat under vintern som skulle ha någon större 

betydelse för resultatet. Poängen med att artiklarna är hämtade från olika databaser och 

olika tidningar är att detta minskar risken för eventuella, osedda och systematiska fel. 

Mitt huvudsakliga syfte har varit att analysera hur arv och miljöfaktorer speglas i 

tidningarna, därför har jag tagit med alla typer av journalistiska genrer, förutom TV-tablåer 

och reklam. 
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6 Resultat och diskussion 
 
Detta kapitel inleds med en redogörelse av de teman jag funnit i de analyserade artiklarna. Dessa 

kan delvis sorteras inom de kategorier som Bakshi tillämpat i sin avhandling (Se kapitel ”Tidigare 

forskning”), delvis har jag fått etikettera nya. Efter genomgången och en sammanfattning 

redovisas analysen av hur arv/miljökausalitet beskrivs. Jag kommer att redogöra för hur 

komplexa processer har förenklats och konstruerats i de publicerade texterna, samt hur innehållet 

dikotomiseras. Därefter belyser jag artiklar, som jag menar innehåller, en mer allsidig bild och där 

läsaren ges möjligheten, att lättare skilja mellan fakta och kommentarer. Jag belyser särskilt 

metaforers betydelse i konstruktion av kausalitet. Jag redogör sedan för övriga iakttagelser som 

jag funnit intressanta, innan en sammanfattning och slutdiskussion tar vid. 

 
6.1 Teman i artiklarna 
 
6.1.1 Tema ”Forskning” 
 
”Teman” är en kategorisering av de sammanhang där genbegreppet förekommer. Flera 

olika teman kan förekomma i en och samma artikel, men i många fall är detta detsamma för 

hela texten.  

När journalister skriver i SvD och Expressen om arv- och miljökausalitet och använder 

ordet ”gen” är det vanligaste att artiklarna handlar om forskning. Det vanligaste är att 

beskriva om forskningsprojekt och resultaten från dessa. Detta är egentligen inte så 

märkvärdigt. Det är denna del av vetenskapen som är mest intressant för övriga samhället.  

Det som presenteras i texterna är huvudsakligen teoretiska slutsatser från enskilda 

studier eller forskningsprojekt. Kliniskt tillämpbara metoder eller produkter lyser, i mitt 

material, med sin frånvaro.  

Artiklar med detta tema ”Forskning” är till exempel: ”Cancer hittas tidigt med DNA-prov i 

slem” publicerad i SvD 2007-01-28. Rubriken lockar till läsning och kan, som i många andra 

fall tolkas, som att den handlar om klinisk tillämpning. Den handlar dock, som i de flesta 

andra fall, om en förstudie. Även om kunskapsutvecklingen i dag är snabbare än någonsin 

inom forskningen tar det vanligtvis lång tid innan forskningen leder till praktisk betydelse 

för till exempel en patientgrupp. Det är troligt att ”säljande rubriker”, av denna typ, är 

vilseledande när de handlar om sjukdom, och kan ge falska förhoppningar för olika 

patientgrupper och deras anhöriga. 

Ju fler som berörs av innehållet i en artikel desto större sannolikhet är det att den blir 

publicerad. Av denna anledning rör många artiklar i urvalet sjukdomar som är utbredda i 
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befolkningen, exempelvis cancer och övervikt. Eller så handlar de om mänskliga 

egenskaper som är allmängiltiga, till exempel altruistiskt beteende. 

Men det finns undantag. I dessa fall krävs något annat som kan ge texten nyhetsvärde. I 

artikeln ”Gåta bakom mystisk sjukdom löst Svensk-tysk forskargrupp lyckades spåra genen som ger 

dödliga infektioner, publicerad i SvD 2007-01-10, skapas detta genom nationell identifikation 

hos läsaren. Det är bland annat ”forskare i Sverige” som är delaktiga i den studie som 

artikeln behandlar.  

”Gentekniken blir ny kärnverksamhet – Studier av nukleära effektiva läkemedel”, publicerad i 

SvD 2006-12-17, är ett exempel på en text som inte handlar om en avslutad studie. Det är 

möjligt att marknadsföring från dessa institutioner kan ha haft betydelse för redaktionens 

nyhetsvärdering. 

Det finns exempel på artiklar där journalisterna skriver om forskning, men där det inte 

är resultaten som är det centrala. I dessa texter är det något sensationellt, humoristiskt eller 

annorlunda i metoderna som det vinklas på.  

Centralt för de flesta av texterna som presenterar forskningsresultat är att de berör oss 

människor direkt. De handlar om sjukdom, medicin eller egenskaper. Jag har i min analys 

lyft ut ”egenskaper” som ett helt eget tema eftersom det är så pass vanligt förekommande.  

En skillnad jag noterat mellan SvD och Expressen, i mitt urval, är att tilltalet i den 

senare tidningen oftare är mer personligt. Resultaten kopplas ihop med tips och råd. Dessa 

kan till exempel handla om hur man bör äta för att undvika en viss sjukdom.  

Forskningstemat kan även förekomma mer indirekt som i personporträttet av en ung 

student i ”Frälst på biologi”, publicerad i SvD 2006-12-27. I texten berättas om hur den 

porträtterade bland annat bloggar om ”de senaste forskningsrönen” om gener. 

 
6.1.2 Tema ”Utseende & egenskaper” 
 
Detta tema handlar antingen om mänskliga egenskaper eller utseende, till exempel om 

varför människor agerar altruistiskt eller till exempel vilket midjemått och längd de har. I 

mitt urval är det fler texter i denna kategori som publiceras i SvD än i Expressen. 

Kategorisering innefattar uttalanden av allmänheten och kan förekomma i både en 

sportkrönika och en relations- och sexfrågespalt.



6.1.3 Tema ”Forskning som avart” 
 

Det tema66 som Bakhsi beskrivit för sitt material av dagspress 1989-1994 hittas även i 

mitt urval, här som historisk referens. Precis som tidigare kopplas temat till forskningens 

urartning och vulgarisering i nazityskland som i artikeln ”Naturbruk om tysk jakt på gener”, 

publicerad i SvD 2007-01-14. Texten handlar om hur biologer anförda av SS under 

självaste Himmler, försöker stjäla sovjetiska forskares material. Samtidigt får sig den 

”vetenskaplige charlatanen” Troifim Lysenko67 och stalinismen en lika hård släng i texten, 

för sina felaktiga slutsatser om arv/miljökausalitet. En första läsning förmedlar ett 

avståndstagande från extrema vetenskapliga hållningar. Samtidigt tydliggörs inte att 

Lysenkos tes ”att härda fram egenskaper,” främst rörde spannmål. Det finns härmed en 

risk att en läsare som inte känner till detta, tolkar det som att denna obalanserade 

miljöfokusering även gällde mänskliga egenskaper. Ett starkt adjektiv som ”stolligheten” 

kan förstärka en sådan felaktig tolkning. Kontentan är att texten lämnar det öppet för 

läsaren att koppla ihop miljöfaktorer med stalinism genom brist på tydlighet och 

utelämnande av fakta. 

Gener betonas genom journalistens ordval. Nazibiologers jakt på ”fröer” blir till jakt på 

”gener” och ”fröbank” blir till ”genbank”. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

begreppet ”gener” är trendigare och säljer bättre både inom redaktionen och i förhållande 

till läsekretsen.  

Ett annat exempel där forskningen ses som avart är ”Göteborg satsar på galaprogram”, 

publicerad i SvD 2007-01-25. En text som visar vilka katastrofala konsekvenser 

dikotomisering av kausala förhållanden kan betyda för människor i praktiken: ”50-talets 

Sverige då unga kvinnor med `undermåliga gener´ tvångssteriliserades.” 

 
6.1.4 Tema ”Science fiction-sensationellt” 
 
I denna typ av texter är det inte forskningsresultaten i sig som är det centrala utan att de 

innehåller något som är sensationellt eller nyskapande. Detta tema ligger nära fiktionen. Ett 

exempel är texten ”Hönorna värper cancermedicin”, publicerad i Expressen 2007-01-15. En 

artikel som handlar om genförändringsexperiment i syfte att få hönors ägg att innehålla 

medicin. Läsaren får nästan inte veta någonting om vad forskarna faktiskt åstadkommit, 

eller hur. Nyhetsvärdet skapas av två faktorer, dels den sensationella metoden som för 

tankarna till science fiction, dels trovärdigheten. Det senare beroende på att försöken äger 

                                                 
66 Detta är samma tema som Bakshi benämner ”Den missbrukande forskningen.” 
67 Montefiore, Simon Sebag: Stalin Den röde tsarens hov, översättning: Hyllienmark, Olov, (Stockholm: Bokförlag 
Prisma 2004), 577. 
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rum på Rosling Institute där världens första klonade djur, fåret Dolly, klonades fram ur en 

spene 1996.68  

 
6.1.5 Tema ”Risk” 
 
Det här är ett tema69 som spelar an på vår rädsla och det psykologiska behovet att 

uppmärksamma potentiella faror. Ju mer konkreta dessa faror framställs och ju lättare vi 

kan koppla dem till vår egen person och nuet, desto mer lockar de till läsning. Funktionen 

för publicering är främst att få mediekonsumenten att köpa produkten, inte att upplysa. 

Sannolikheten för att faran ska inträffa rimmar nämligen inte alls med vilka risker som lyfts 

fram. I mitt urval förekommer bara ett exempel: ”Gen som gör katt farlig för gravid funnen”, 

publicerad i SvD 2006-12-15.  Den här texten lyckas bra. Blivande föräldrar vill 

förmodligen läsa om allt som utgör en risk för fostret. Målgruppen som berörs av texten är 

stor. Mer diffusa risker, men som rent sannolikt har större benägenhet att inträffa någon 

gång i framtiden, är svårare att locka en läsare med. Det kan handla om miljöhot, 

luftföroreningar, global uppvärmning etcetera.  

Temat kan kombineras med tema forskning och kan förekomma i alla typer av texter. 

Det här är en kategori texter som ibland kombineras med tema forskning. 

 
6.1.6 Slutsatser Tema 
 
När SvD och Expressen i mitt urval skriver om gener handlar det oftast om: Forskning, 

Utseende eller mänskliga egenskaper. Andra teman är Forskningens avarter eller sensationella 

aspekter av densamma. En enstaka text tar upp temat risk.  

”Gener” skriver journalister inte bara om på vetenskapssidorna och på de vanliga 

nyhetssidorna utan även på sportsidor, i sexspalter och i personporträtt. 

”Forskning”70 och ”Forskningen som avart” som förekom tydligt i SvD och DN 1989-1994 

som Bakshis studie visar. Det senare är ett historiskt tema som kan spåras långt tillbaks i 

tiden även före nazismen. Jämför till exempel Shelleys roman ”Frankenstein” och R. L. 

Stevensons ”Dr Jekyll och Mr Hyde”. Ett exempel från senare år och filmens värld är ”Jurassic 

Park”.  

                                                 
68 Tidningen Metro 15/3 2007. Notis. 
69 Se till exempel: 
Allan. Ibid., 88 ff. 
70 Bakshi benämner detta tema ”Upptäckten”. 
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Artiklar om etik och lagstiftning är i mitt urval obefintliga. Den 1 juli 2006 trädde lagen 

om genetisk integritet i kraft.71 72 Den mer omfattande lagstiftningen är en trolig förklaring 

till varför.  

Texter om praktisk tillämpning av forskning ses nästan i stort sett inte i mitt urval. 

Då Bakhsis val av teman inte säger något specifikt om varken risk eller egenskaper är det 

svårt att göra några jämförelser av dessa teman.  

 
6.2 Arv och miljö i artiklarna 
 
6.2.1 Dikotomisering och partiskhet 
 

I mitt material går det att i många av texterna se en stark tendens till att dikotomisera arvs- 

och miljömässiga kausalitet. Det vill säga att beskriva dessa som väsenskilda, oberoende av 

varandra och i konfliktställning till varandra. Journalisterna/redigerarna tar ofta ställning 

för bara en av dem.  

Som illustration för denna dikotomisering låt mig göra en liknelse: En boll är i rullning, 

den har just sparkats av en liten flicka. En journalist får i uppdrag att skriva en text om 

varför bollen rullar. Det gör den naturligtvis på grund av dess form, den är rund och den 

äger vissa inneboende fysikaliska egenskaper, som står i relation till naturlagarna. Den sätts 

också i rörelse för att flickans spark överför rörelseenergi.  

Många journalister väljer dock här att antingen bara beskriva bollen eller sparken, inte de 

förenade egenskaper och förhållanden som interagerar och som får bollen att rulla. 

Jag kommer nu att visa exempel på texter som betonar arv respektive miljö som kausala 

faktorer, samt artiklar som ger en mer balanserad bild.  

 
6.2.2 Genetisk betoning dominerar 
 
Artikeln ”Cancer hittas tidigt med DNA-prov i slem” publicerad i SvD 2007-01-28 handlar om 

en amerikansk förstudie, som visar att en identifikation av vissa gener från cellprov i 

luftrören, sputum, skulle kunna användas för att förbättra diagnostiken för lungcancer. 

Läsaren får veta att forskarna i cellprover från slem i halsen, letar efter ”två av de gener som 

man vet motverkar uppkomsten av tumörer”. Lite senare i texten skriver journalisten att forskarna 

vill utveckla testet för att kunna spåra upp till åtta olika gener som är knutna till cancer. 

Ingenstans i artikeln diskuteras dessa geners förhållande till miljöfaktorer. Utan förkunskap 

                                                 
71 SFS nr: 2006:351. Hämtad 2007-04-19, ca kl 21.23. 
72 Denna lag reglerar genterapi, genetiska hälsoundersökningar, fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk 
diagnostik, åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa, insemination samt befruktning 
utanför kroppen. 
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ges intrycket att det faktiskt är avsaknad av vissa enskilda gener som orsakar tumörerna. 

Det flesta fall av lungcancer, vilket är en mycket fatal sjukdom, orsakas dock av gifter från 

rökning, miljöfaktorer med andra ord.73 Den här artikeln är dels starkt dikotomiserad, dels 

döljs miljöfaktorer. Foucault menar att ”utestängning” är en vanlig teknik för att 

kontrollera en diskurs. En vidare analys av hur denna praktik går till, kräver ytterligare 

information om journalistens arbete och de redaktionella förutsättningarna vilket faller 

utanför ramen för denna studie. 

”Mammas gener gör dig tjock” publicerad i Expressen 2006-11-17, är en kort och väldigt 

förenklad text. Artikeln handlar om forskning som rör barns utveckling i relation till både 

arv och miljö, trots detta handlar texten bara om de genetiska faktorerna. Journalisten 

skriver: ”Nu uppger forskarna att det oftast är mammas gener som styr om du är överviktig.”Att barnet 

består av en blandning gener från föräldrarna varken förklaras eller problematiseras. 

Handlar det om dominanta gener som styr ”övervikt”? I så fall, vilka skulle dessa vara? Och 

hur många? I vilken grad styr de i förhållande till miljön? ”Mammans storlek har självklart störst 

betydelse för ett barns utveckling, säger forskningsledaren Beatrice Knight i Daily Mail.” Varför är detta 

självklart? Det får läsaren inte reda på. Texten är bitvis flertydig: ”Nu uppger forskarna att det 

oftast är mammas gener som styr om du är överviktig.” Vad menas? Oftast i förhållande till vad, 

miljön eller faderns gener? 

Att djup och detaljer går förlorat i kortare texter är ofrånkomligt, men denna text ger 

mycket kvar att önska innehållsmässigt. Journalisten tycks heller inte ställa följdfrågor. Det 

primära tycks inte vara att granska forskningen eller förmedla kunskap. Jag får intrycket att 

det handlar om att konstruera en historia som säljer. Kontentan: Tidningen håller sin 

profitkvot uppe samtidigt som överviktiga får fel information om orsakerna till sin 

övervikt.  

I ”De kan stoppa hiv och cancer” publicerad i Expressen 2006-03-10 tas genreglering upp, 

det vill säga hur geners uttryck regleras i interaktion med miljöfaktorer. Artikelns är 

svårförståelig, då den kommunikativa precisionen inte är tillräckligt skarp. 

Både journalisten, eller kanske redigeraren, och den intervjuade forskaren ger uttryck 

för arvsbetonade åsikter. En mellanrubrik propagerar: ”Gener styr alla celler”. En professor 

Daneholt citeras: ”Upptäckten är mycket betydelsefull. Den visar en ny mekanism för att reglera våra 

geners aktivitet. Och generna styr i sin tur alla våra egenskaper i celler och vävnader.” Meningen är 

förrädisk, även om han faktiskt säger att både miljö och gener styr, är det lätt för en läsare 

                                                 
73 Cancerfonden &  Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen: Cancer i siffror. 
<http://www.cancerfonden.se/upload/Dokument/Cancer%20i%20siffror/Lunga%202005.pdf>.  
Hämtad 2007-04-20, ca kl 15.55. 



 27 

att i sammanhanget, med dikotomiserad mellanrubrik och även bildtext, tolka fel. Den 

senare slår nämligen fast att forskarna bakom den redovisade studien står: ”Genforskare”, 

och ingenting annat. 

I artikeln ”Spring, för katten! Timmy, 13 kg, - hundarnas värsta skräck”, publicerad i 

Expressen 2006-10-05, diskuterar ägarna till en katt varför han blivit så stor. De drar själva 

slutsatsen att de måste bero på hans gener eftersom: ”Vi ger honom bara en burk kattmat per 

dag. Och några kex.” Det är troligt att kattens ägare inte är professorer i arvs/genetisk 

kausalitet avseende katters viktförhållanden, mer sannolikt är att de har fått sin bild via 

medierna. Journalisten kan också ha ställt en vägledande fråga. Detta vet vi inget om 

eftersom vi inte har tillgång till källmaterialet. Den journalistiska diskursen har stort 

inflytande över den breda allmänhetens diskurs och även går före den senare i tid. 

 

– Jodå, jag var faktiskt rätt bra på pingis också. Och i golf har jag varit nere på 4,5 i handikapp. 

Och då debuterade jag ändå som 45-åring. 

Bra gener? 

– Jovars, mamma var Sveriges första roddlärarinna och pappa en naturtalang på cykel. Det är bara 

min grabb, Klas, som inte blev idrottsman.  

 

Ovanstående är ett utdrag ur artikeln: ”klassiskt. TV gjorde stav-Isak till stjärna. `Jag hade säkert 

tillhört världseliten om jag hade hoppat i dag´, publicerad i Expressen 2007-01-21”. Journalisten 

utgår ifrån att det finns ett kausalt förhållande mellan idrottarens prestation och hans gener. 

Av svaret kan vi dock förstå att miljön i allra högst grad varit präglande. Journalisten ställer 

en retorisk fråga och respondenten anpassar sig till både dikotomisering och den genetiska 

betoningen. Det här är ett bra typexempel på när en journalist inte lever upp till kravet på 

allsidighet. Här gör denne två misstag. Han ställer dels en ledande fråga under själva 

intervjun dels korrigeras inte detta under redigering/efterarbete.  

Dikotomisering finns i alla typer av genrer: nyhetsartiklar, personporträtt och 

frågespalter. I personporträttet ”Frälst på biologi”, porträtteras en ung humanist, som 

bland annat bloggar74 om forskning. I texten står att den porträtterade skriver om: ”de 

senaste rönen om människans gener.” Ordvalet är intressant. ”Gener” är ett centralt begrepp 

som står för hela denna forskning oavsett vad den tycks röra. Läsaren ges inte möjlighet att 

få reda på om det handlar om geners struktur och funktion eller kanske koppling till 

sjukdomar eller egenskaper. Hela den naturvetenskapliga diskursen tycks vara väldigt 

                                                 
74 En modern term för att skriva en slags dagbok på nätet. 
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fokuserad vid just genbegreppet. Detta är inte helt ologiskt eftersom ett av de största och 

mest omskrivna genetikprojekten det senaste decenniet varit kartläggningen av det 

mänskliga genomet, i det globala projektet HUGO. 

Ett exempel på frågespalt är ”Fråga Katerina om… Relationer & sex” publicerad i 

Expressen 2006-10-08. ”Även om vi kanske inte alltid är medvetna om det så är ju sexdriften på 

många plan en funktion för att vi ska föra våra gener vidare”, bakar Katerina Janouch in i ett svar 

på en frågeställares fråga om orgasm. Att sexualitet kan beskrivas med andra funktioner, 

som till exempel att stärka banden mellan partners för att säkra avkommans överlevnad 

utelämnas och döljs. 

 
6.2.3 Miljöbetoning lika partisk 
 

Det här är en kategori texter där arv och miljöfaktorer starkt dikotomiseras, men här 

betonas i huvudsak miljöfaktorer i stället för det arvsmässiga. Artiklar som renodlat 

fokuserar på miljömässiga faktorer tycks vara i minoritet, speciellt renodlade nyhetstexter 

om forskning där den vetenskapliga diskursen kommer till uttryck. Det ligger utom 

ramarna för denna studie att analysera vad detta beror på, antingen kan det finnas en 

slagsida inom forskningen åt genetiska förklaringar eller så finns det en slagsida i det 

journalistiska urvalet.  

I ”Maten som skyddar mot cancer. Ny avslöjande studie. `Du kan minska risken att drabbas med 70 

procent´”, publicerad i Expressen 2006-12-08. får vi veta att: ”Upp till 70 procent av alla 

cancerfall orsakas av övervikt, felaktig kost och stillasittande.” Tolkningen av siffrorna antyder att 

det antingen är generna eller miljön som är orsaken, inte en interaktion. Den är dold. 

Forskaren citeras: ”Generna betyder nästan ingenting, men det vet de flesta inte, säger Susanna Larsson 

som forskar om kost, livsstil och cancer…” Hur 30 procent blir ”nästan ingenting” eller hur dessa 

siffror räknats fram får läsaren inte reda på. 

I ”Gentekniken blir ny kärnverksamhet – Studier av nukleära receptorer kan leda till nya effektiva 

läkemedel”, är bilden något mer nyanserad. Här råder bara en svag dikotomisering. Det 

spelar säkert stor roll att artikeln är skriven av Inger Atterstam som är en erfaren 

vetenskapsjournalist och därmed säkert besitter mer kunskap än genomsnittsjournalisten i 

molekylärbiologi. Artikeln handlar om hur hormonreceptorer i cellens kärna fungerar och 

deras funktion i processer där gener uttrycks. Det vill säga om interaktionen mellan arv och 

miljö. Texten är beskrivande och berättar om hur denna reglering går till. Även om texten 

bitvis, upplevs som svårförståelig, är ambitionen god. Innehållet ger läsaren möjlighet att få 

en fördjupad förståelse för hur arv och miljö interagerar. Atterstam beskriver hur 
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hormoner kan ”slå på och av gener”. Vidare skriver hon: ”Och det är inte bara hormoner som 

utnyttjar denna teknik för att styra generna.” Här är det hormoner som styr i stället för gener. En 

viss betoning ligger ändå i artikeln på miljön. Denna text är dock väsentligt mer nyanserad 

än många andra i urvalet.  

I personporträttet, ”CECILIA HAGEN MÖTER. ”Man måste våga vara lite cirkushäst” 

Michael Treschow om makten, miljonerna och nya kärleken”, publicerad i Expressen 2006-10-08 

bidrar journalisten starkt till dikotomisering. Hagen lyfter in ett dikotomiserat uttalande av 

en finansman om att kvinnors egenskaper gällande service skulle vara genetiskt betingat, en 

slags ledande fråga. Hagen sätter ramen, tudelning av arv och miljö, och det krävs stor 

kunskap för att gå utanför denna. Treschow, den intervjuade, håller sig inom denna men 

miljökausalitet till skillnad från finansmannen. Varför lyfter Hagen fram det tidigare 

uttalandet? En trolig förklaring är att det innehåller några av de ingredienser som används 

för att skapa nyhetsvärdet. Det är laddat och fokuserar på konflikt, det är uttalat av en 

person med makt och det refererar till tidigare publicerat material i en nära tid. Denna 

dikotomisering i förhållande till gener och kön lever sedan vidare i andra texter, som i 

”Gudrun Schyman om politikens potensproblem: Fler måste göra som Axén Olin”, publicerad i 

Expressen 2007-01-16”. I Schymans inlägg finns inga nyanser eller någon interaktion 

mellan arvs och miljökausalitet. Här är det bara miljöfaktorer som lyfts fram. De genetiska 

faktorerna diskuteras inte, problematiseras inte. De är dolda i texten. Karin Thunberg 

spinner vidare på ämnet några dagar senare i sin krönika: ”Jag hoppas Monas man kan stryka 

sina skjortor, publicerad i SvD 2007-01-20.” Krönikören Thunberg skriver: ”Inte tror jag på teorin 

att kvinnor har en medfödd ‘service-gen’.” Här blir ett uttalande nu till en teori. Det vetenskapliga 

språket lånas in för att skärpa konflikten och kontrasten. Även Thunberg pläderar för att 

det är miljöfaktorer som gör att kvinnor traditionellt utför vissa sysslor. Ändå är hon färgad 

av ett genetiskt synsätt.75 Det handlar inte om att många gener, under vissa förutsättningar 

kan interagera med miljön utan det handlar om ”en gen -> en egenskap”. Indirekt bidrar 

alltså journalisten här till att stärka en oförnuftig syn på förhållandet mellan arv och miljö. I 

en krönika som denna kan man dock inte ställa samma krav på journalisten avseende 

allsidighet och åtskillnad mellan fakta och kommentarer. 

Ofta när man gör en koppling mellan en specifik gen och en egenskap handlar det om 

egenskaper eller beteenden som är dramatiska, avvikande eller oacceptabla av majoriteten i 

ett samhälle. Det är också vanligt att det handlar om våld eller sex.76 

                                                 
75 Med ”biologistiskt” avses här ett synsätt där orimligt stor tyngd läggs vid arv som kausal faktor. 
76 Nelkin, Dorothy and Lindee M. Susan: The DNA Mystique. The Gene as a Cultural Icon. (New York: W. H. Freeman 
and Company, 1995), 141.   
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Auktoriteter inom forskningen kan bidra till idén om att enstaka gener orsakar vissa 

beteenden.77  

I ”Så lever du 10 år längre. Din hälsa mellan 50 och 59 år avgör hur gammal du blir”, publicerad i 

Expressen 2006-12-04, får läsaren veta mycket om kausala miljöfaktorer i förhållande till 

livslängd hos män, däremot sägs inget om interaktionen med gener. Trots att innehållet i 

huvudsak fokuserar på miljöfaktorer, visar journalisten samtidigt en genetiskt betonad 

grundsyn i meningen: ”Forskningen visar att lång livslängd inte bara beror på bra gener.” Hon utgår 

härifrån att livslängd huvudsakligen skulle vara genetisk. De flesta allmänbildade läsare 

torde dock känna till att livslängden i allra högsta grad beror på ekonomiska förhållanden i 

samhället, till exempel sjukvård, kunskap, miljö etcetera. 

 
6.2.4 Mer balanserade texter 
 
Det finns också en kategori texter som ger mer balanserade bilder av kausala faktorer, 

åtminstone dikotomiseras eller är de partiska i mindre grad. Helhetsintrycket av en artikel 

kan vara balanserat även om vissa stycken eller till exempel rubriken kan betona en 

dikotomisering. Jag har dock i denna studie inte gjort någon uppdelning mellan artiklars 

olika delar. (Det är dock i allra högsta grad relevant att göra en sådan vid studier av hur 

medieprodukter tolkas. Denna studie analyserar bara själva produkterna.) 

”Hjälper du mig så hjälper jag dig” publicerad i SvD 2007-01-28 är ett exempel på denna 

kategori. Innehållet berör forskning om altruism mellan människor och dikotomin 

arv/miljö. Den redogör på ett tydligt och konkret sätt hur den mänskliga egenskapen att 

bry sig om andra rimmar med evolutionär drivkraft. Det vill säga att de organismer med 

mest anpassade gener för den rådande miljön och som förökar sig, är de som reproduceras 

i störst skala för framtiden. Det är en intressant text eftersom den ifrågasätter hela det 

paradigm som skapas genom att dikotomisera ”arv” och ”miljö”. Texten är 

självreflekterande och visar hur denna tudelning konstrueras semantiskt i både en 

vetenskaplig och medial diskurs. Jag återkommer till denna text under rubriken ”Metaforer 

och deras betydelser”. 

En krönika med nyhetsinnehåll som liknar ovanstående är ”Vi kan i alla fall tro på Karl 

Bertil”, publicerad i SvD 2006-12-27. Den handlar också om altruism och belyser både arvs- 

och miljömässiga faktorer och visar hur dessa kan interagera. En gemensam nämnare för 

båda dessa artiklar är att de speglar forskning som inte tycks fastna i dikotomisering av 

arvs- och miljökausalitet. 

                                                 
77 Ibid. 88.  
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”Gåta bakom mystisk sjukdom löst Svensk-tysk forskargrupp lyckades spåra genen som ger dödliga 

infektioner”, publicerad i SvD 2007-01-10, är en artikel som handlar om att forskare lyckats 

identifiera genen Hax1 som i ”skadad” variant leder till försämrat immunförsvar och 

sjukdom. I rubriken anges ett kausalt förhållande mellan en gen och en sjukdom – genen som 

ger dödliga infektioner”. Men detta är komplicerad förenkling, genen påverkar i själva verkat 

människans immunförsvar. Skadad innebär, att inre cellmekanismer hos en viss typ av 

celler involverade i immunförsvaret, genomgår apoptos78 innan de hunnit angripa 

patogener.79 Det är alltså dessa miljöfaktorer som orsakar sjukdomen i interaktion med en 

defekt gen. Det finns dock inte någon ”inneboende kausalitet” i genen, med det menar jag 

att genen inte kan orsaka sjukdomarna utan miljöfaktorer. Motsatsen är dock möjlig. Man 

kan dö av en infektion även om genen Hax1 är fullt funktionell. Det är i texten också oklart 

om det handlar om en enda gen eller flera som påverkar. Den intervjuade forskaren säger 

nämligen: “Vi ska nu gå vidare och kartlägga samtliga fall för att kunna göra ingående 

genundersökningar.” Vad syftet med detta är får läsaren inte reda på. 

”‘Mat från klonade djur är ofarlig’ – Myndighet i USA öppnar för kontroversiella 

livsmedel”, publicerad i SvD 2006-12-30, är en artikel som handlar om den 

amerikanska federala myndigheten, FDA:s godkännande av produkter från 

genförändrade djur. Den beskriver hur kloning går till. Artikeln är ett exempel på en 

kort text som i stort uppfyller kraven på allsidighet och som inte dikotomiserar. Den 

nämner dock bara kort gener i samband med resultat av kloning: ”Då får man något 

som liknar ett befruktat ägg med exakt samma gener som det vuxna djuret.” Journalisten 

behåller här sin opartiskhet genom att betona att det är generna som är desamma, inte 

själva djuret. Läsaren får själv lägga till miljöfaktorerna.  

 

                                                 
78 Apoptos= Den process där cellens gener för självdöd aktiveras, vilket leder till cellens upplösning som funktionell 
enhet. 
79 Patogen= Sjukdomsalstrande organismer eller strukturer som virus. 
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6.3 Metaforer och deras betydelser 
 
Metaforer används för att vi enklare ska förstå nya saker, genom att referera till vår tidigare 

kunskap. Vårt vardagsspråk är fullt av dem, exempelvis ”stolsben”, ”gräsmatta” etcetera. 

Metaforer är nödvändiga och fyller ett pedagogiskt syfte, men inte enbart. De kan också 

förmedla ideologiska värderingar.  

I mitt material är en av de absolut vanligaste metaforerna för att beskriva gener att göra 

dem till ”individer”. Genen ges mänskliga egenskaper, ett eget liv. De kan styra, producera, 

ha fel, besitta en mänsklig egenskap som själviskhet, de kan till och med dö. De är alltså 

inte en del av oss, något som finns i alla våra celler, utan någonting annat, något 

främmande, något som har makt.  

Artikeln ”Hjälper du mig så hjälper jag dig” är intressant eftersom den tar upp semantisk 

problematik och hur denna påverkat mediediskursen, när forskare skrivit om arvs- 

miljökausalitet i förhållande till mänsklig altruism. Ur artikeln: 

 

”att jag snabbt tänker på den mycket lästa, flitigt citerad och ofta feltolkade 

Richard Dawkins. Han som i "Den själviska genen" beskrev oss alla som styrda 
av inre parasiter - våra gener. Genparasiter som bara använder våra kroppar 
som förgängliga engångsförpackningar på resan mot vår egen död och sin egen 
evighet.  

Men Dawkins får skylla sig själv. Gener har inget själv och kan inte vara 
själviska. De har bara blinda och avsiktslösa funktioner. Men säger man att vi 
styrs av själviska gener måste ju också vi vara själviska? 

 
Det här är journalistik som inte bara på ett bra sätt lyfter fram intressant forskning. Den 

”avslöjar också” en ideologisk metafor kopplad till genbegreppet. Individmetaforen som 

belyses är inte bara vanligt förkommande, den får också lätt effekten att den utesluter 

miljökausala faktorer. 

Journalisten lyckas i denna text, till en början, med den pedagogiska uppgiften att 

förenkla, utan att i allt för hög grad ladda innehållet med ideologiska värderingar. Intressant 

nog använder sig han senare i texten av samma begrepp som han tidigare kritiserat. Genom 

att använda citationstecken framhävs kritiken av individmetaforen, vilket gör att det 

fungerar. Journalisten använder det i pedagogiskt syfte, men visar att han inte delar 

uppfattningen. Mer förrädiskt och dolt blir det när han i samma text lite senare skriver: 

”Det är just de egenskaperna som gör att vi och våra gener överlever.” Generna konstrueras här till att 

få just eget liv och ett ”själv”. De konstrueras till något skilt från oss själva, något som har 

eget liv. Journalisten fortsätter: ”Med genernas hjälp har vi – och andra sociala djur – utvecklat det 

Triver talar om som reciprok altruism.” Även här används individmetaforen. Det som 

journalisten öppet kritiserar förmedlas ändå dolt. 
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I ”Vi kan i alla fall tro på Karl Bertil” skriver journalisten: ”Problemet var den ‘själviska 

genen’.” och vidare ”Arvsanlag som gav lust att hjälpa andra framför sig själv levde ju farligt 

och riskerade dö med sin bärare”. Gener kan här alltså ha mänskliga egenskaper som ”lust” 

och vara ”själviska”. De kan också ”leva farligt” och kan till och med ”dö”. 

Individmetaforen är tydlig. Vad journalisten här gör, precis som beskrivet tidigare, är att 

interkontextuellt referera till tidigare metaforik om själviska gener, men lägger in sin kritik 

av uttrycket genom att sätta det inom citationstecken. 

Individmetaforiken kan uttryckas med olika styrka i texterna. Ett exempel på det senare 

är, ”Gåta bakom mystisk sjukdom löst Svensk-tysk forskargrupp lyckades spåra genen som ger dödliga 

infektioner”. Vetenskapsjournalisten Inger Atterstam använder en svagare individmetaforik. 

Genen Hax1 har en ”huvuduppgift” underförstått alltså ett slags eget liv. Det är också genen 

som ”producerar ett protein,” trots att en gen egentligen bara är en slags mall och trots att 

många olika cellfunktioner är involverade i proteinsyntes (sammansättning av proteiner). 

Begreppet ges här possessiva egenskaper genom att genitiv ”s” läggs till, ”genens protein.” 

Ett ytterligare exempel på svag metaforik är i ”Så lever du 10 år längre. Din hälsa mellan 50 och 

59 år avgör hur gammal du blir” där journalisten värderar när hon skriver ”bra gener” (min 

understrykning.)  

Exemplen på individmetaforen är många. I ”Mammas gener gör dig tjock” ges generna makt 

att styra. I ”De kan stoppa hiv och cancer” är det inte bara generna som har makt att styra, utan 

även celler och vävnader. En läsare ges inte chansen att se att det kan finnas en komplex 

interaktion mellan gener och miljö. 

En bild av ”generna som styr” riskerar att appliceras i både politiska och 

forskningsmässiga syften. När journalistiken inte är tillräckligt allsidig, kan konsekvensen 

bli en förenklad och farlig syn på orsaker till sjukdomar och egenskaper. 

Det huvudsakliga problemet, partiskheten, bär journalister och övrig redaktion delvis 

ansvar för. I många fall fokuserar de på de genetiska faktorerna, i andra fall på de 

miljömässiga. Denna dikotomisering ger en mycket begränsad, ibland helt felaktig 

helhetsbild. I vissa fall ställer journalisten till och med vägledande, retoriska frågor. 

Ibland kan dock individmetaforen användas tvärtom för att beskriva miljöfaktorer, som 

i ”Gentekniken blir ny kärnverksamhet – Studier av nukleära receptorer kan leda till nya effektiva 

läkemedel”, här är det hormoner som får eget liv och som styr. 

En text kan i många fall vara pedagogisk utan att innehålla metaforer, flera exempel på 

detta förekommer i urvalet, exempelvis i ”Cancer hittas tidigt med DNA-prov i slem”. 
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Texter utan dikotomiseringar eller ideologiska metaforer lyser oftast med sin frånvaro, 

även om de finns.  

 
6.4 Övriga iakttagelser 
 

Det är vanligt förekommande att journalister konstruerar nya ord genom sammansättningar 

där ”gen” ingår som led, till exempel: genforskare, genfel och genbank. Begreppet ger 

intryck av att vara trendigt. Journalisterna väljer att framhäva ”gener” både i ordval, 

metaforer och liknelser. Katerina Janouchs frågespalt i Expressen om ”Relationer och sex” 

är ett bra exempel: I ett svar till en läsare betonar hon sexualdriftens funktion är att ”föra 

våra gener vidare”, alltså inte att göra barn, trygga avkommans uppväxt, föra vidare ett 

genom eller öka artens överlevnad etcetera. Det är heller inte informationen generna besitter 

utan ”generna” i sig själva som ska föras vidare. Generna ges eget liv. Individmetaforen är 

tydlig.  

Liknelser må vara pedagogiska men kan också ge en delvis felaktig bild, som i 

”Mänskliga gener har tillförts hönornas DNA.” I texten framställs det lika enkelt att genförändra 

hönor som att klippa och klistra på förskolan. Även liknelser kan alltså bära ideologi.  

 
6.5 Sammanfattning och slutdiskussion 
 
När journalister skriver om arv och miljö som kausala faktorer, oavsett om de handlar om 

mänskliga egenskaper eller sjukdom, är det mycket vanligt att de starkt dikotomiserar. Det 

råder ett ”antingen eller” tänkande, där något orsakas antingen av ”gener” eller ”miljö”. 

Journalisten betonar ofta det ena eller det andra genom sitt urval av material, i citat eller i 

val av metaforer. Dessa kausala faktorer problematiseras sällan, följdfrågor saknas ofta. 

Handlar det till exempel om en eller flera gener? Hur ser interaktion mellan miljö och gener 

ut? Det här är frågor som journalisterna inte tycks ställa i tillräckligt hög grad.  

Dikotomin ”arv” och ”miljö” tycks ligga djupt förankrad i det offentliga samtalet och 

har under lång tid präglat detta både ideologiskt och praktiskt. Denna dikotomi skulle 

kunna hänga samman med uppdelningen av naturvetenskapen kontra 

humaniora/samhällsvetenskap inom akademin. 

Många texter i mitt material betonar gener som kausal faktor. Att det finns en generell 

tendens till genetisk betoning menar inte bara Ideland utan även Nelkin och Lindee som 

skriver om genen som kulturell ikon. De menar att när forskare ändå beskriver 
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komplexiteten avseende kausala faktorer, tenderar redaktionerna att ändå betona det 

genetiska.80 

När texterna i mitt urval inte dikotomiserar och betonar gener, gör de tvärtom och 

betonar i stället ensidigt miljön. Texter som ger en mer nyanserad, balanserad bild är få. 

Metaforer är nödvändiga och fyller en pedagogisk funktion, men i mitt material bär de 

också mycket av den ideologiska betoningen. Ett av de vanligaste sätten att beskriva 

”gener” är att göra dem till individer med mänskliga egenskaper. De kan leva, dö, bäras, 

styra, ha makt, vara själviska etcetera. Detta är mycket problematiskt då det gör att 

miljökausalitet ofta döljs. 

Väldigt få av de enskilda artiklarna lever upp till kraven i de pressetiska reglerna på 

allsidighet. Inte heller ges det i många av texterna, en möjlighet för läsaren att skilja mellan 

fakta och kommentarer. Den ideologiska innebörden av många metaforer är ofta dold för 

läsaren. 

Det är ett problem att så stor omfattning av materialet betonar genetiska faktorer. 

Texterna riskerar att bidra till en skev bild av arvs/miljöförhållandena hos allmänheten. 

Mitt empiriska material tycks bekräfta Foucaults syn på hur makten inom diskursen 

upprätthålls. Principen om ”Utestängning” tillämpas i urval och genom ideologiserade 

metaforer.  

När förhållanden, sjukdomar och mänskliga egenskaper ses som genetiskt orsakade, är 

de svårare att förändra, de ses som statiska.  

Den historiematerialistiske teoretikern Antonio Gramsci81 menar att medierna som en 

del av det civila samhället, kan kontrolleras av den ägande klassens82 intressen. Detta för att 

få arbetarklassen, att tro på ett samhälle där ekonomisk demokrati inte råder, där några få 

har makt över produktionsmedlen. Även om det, från denna enskilda, kvalitativa studie, 

inte går att dra några sådana generella slutsatser, är det intressant att det är just den 

genetiska kausaliteten som betonas i urvalet. Utifrån Gramscis tes skulle orsaken kunna ses 

som, att tillstånd och förhållanden upplevs som omöjliga förändra eller meningslösa att 

påverka när de har genetisk grund. Om till exempel övervikt ses som orsakad av en gen 

spelar ju påverkbara sociala faktorer som alienation, utanförskap och psykisk ohälsa ingen 

roll. 

                                                 
80 Lindee. Ibid. 89.  
81 För biografiska fakta se: 
NNDP, <http://www.nndb.com/people/461/000094179/>.  
Hämtad 2007-03-29, ca kl 12.00. 
82 Den grupp av individer som har den kollektiva makten över produktionsmedlen. 
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Metaforer fyller inte bara ett pedagogiskt syfte, de strukturerar också våra tankar. Vårt 

språk påverkar våra handlingsmöjligheter.83 Att journalister i så hög grad använder 

ideologiserade metaforer är problematiskt. Det rimmar inte med kraven i de pressetiska 

reglerna på allsidighet och att ge läsaren möjligt att skilja mellan fakta och kommentarer. 

                                                 
83 Lakoff, George och Mark Johnsson: Metaphors we live by (Chicago/London: The University of Chicago 
Press, 1980), 3 ff.  
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Bilaga 1 
 

Fakta om DNA-molekyler 
 

Mänskliga celler innehåller vanligtvis 46 olika långa DNA-molekyler. Dessa får vi 

”kopierade” från våra föräldrar och de förs vidare i nya upplagor vid varje celldelning. 

Makromolekylen DNA är uppbyggd som en mycket lång spiraltrappa, vilken mestadels 

är ihoprullad likt en telefonsladd. Dela ett enskilt steg rakt av på mitten och du får en enhet 

benämnd nukleotid, vilken består av tre delar: socker (ribos), fosfatgrupp och en kemisk 

bas. De fyra baserna är: adenin, tymin, guanin och cytosin, vilka benämns med bokstäverna 

A, T samt G, C. Basparningen är specifik vilket betyder att ”G” bara passar med ”C” och 

”A” bara med ”T”. De två kanterna, strängarna av DNA-molekylen binds till varandra 

genom baserna. 

Den ”kod” som uppstår av ”olika slags trappsteg” i följd utgör mallar vid 

sammansättning av aminosyror. Dessa är grundheter i polypeptider, som när de får en 

tredimensionell form och blir biologiskt aktiva benämns protein, kroppens byggstenar. De 

delar av DNA-molekylerna som omsätts i funktionella enheter, benämns i dag ”gener”. 

Men det är långt ifrån hela molekylen som innehåller sådana. Hos människan är det bara 

cirka 1,584 procent av DNA-molekylerna som ”kodar” för något som används i kroppen. 

Samma bokstavskombination kan leda till olika proteiner, och olika kombinationer till samma 

protein. Vägen från kod till protein regleras genom en mängd olika processer och mekanismer. 

Själva sammansättningen av aminosyra sker heller inte i kärnan utan utanför denna, i cellens så 

kallade cytosol. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 Strachan, Tom och Andrew P Read: Human Molecular Genetics, 3:e upplagan. (London: Garland Science, cop, 2004), 
figur 9.1, 240.  
 



Bilaga 2 
 

Redaktionella faktorer  
 

Här kommer några tankar kring vilka redaktionella faktorer som kan ha betydelse för 

kvaliteten på artiklar som behandlar arv- och miljö som kausala faktorer. Det vill säga 

faktorer som påverkar om en allsidig bild förmedlas och om läsaren ges möjlighet att skilja 

mellan fakta och kommentarer: 

 

• Medvetenheten kring problem som kan uppstå vid dikotomiseringar av komplexa 

händelseförlopp. 

 

• Kunskapsnivån inom redaktionen avseende molekylärbiologi, humanbiologi, genetik, 

sociologi, lingvistik, språklära. 

 

• Hur levande diskussionen om de pressetiska reglerna i praktiken är inom redaktionen. 

 

• Nivån på språkmedvetenhet och språkgranskningen. Professionalism bland 

medierarbetarna/journalisterna (utbildning, erfarenhet, resurser). Ställs följdfrågor? Kan 

de ställas? 




