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Syftet med den här studien är att undersöka Karolinska Institutets (KI) kriskommunikation 

under den så kallade Macchiariniaffären. Vi kommer att undersöka detta genom att titta på 

hur KI kommunicerade med sina intressenter och om de använde verktyg i sin krishantering 

i enlighet med de riktlinjer som finns inom tidigare forskning och teorin som ligger till grund 

för den här studien.  

   Efter SVT släppte en dokumentärserie i tre delar i början av 2016, avslöjades en rad 

uppgifter om Paolo Macchiarini och hans forskning som gav upphov till misstanke för 

forskningsfusk och oetiska operationer. Mot bakgrund i att dokumentärserien sändes i 

januari 2016 och därmed kom till omvärldens kännedom fokuserar den här studien främst på 

tidsperioden efter sändningen av dokumentärserien, trots att de första händelserna utspelade 

sig under år 2014. 

   För att kunna genomföra studien har vi valt att använda metoden kvantitativ 

innehållsanalys. Genom metoden och med grund i teorin Situational Crisis Communication 

(SCCT) kommer vi att kritiskt granska samtliga av KI:s nyhetsartiklar som rör Macchiarini 

och publicerades på deras webbsida under åren 2015 och 2016. Vi kommer med hjälp av tio 

variabler (se presentation av dessa i kap 6.6) att undersöka hur KI:s kriskommunikation såg 

ut under Macchiariniaffären. För att få en djupare förståelse av KI:s kommunikationsarbete 

har vi även genomfört en informativ intervju med KI:s kommunikationsdirektör. Syftet med 

intervjun är att ta reda på om KI har en förberedande kriskommunikation internt och hur det 

kan ha påverkat krishanteringsarbetet i samband med Macchiariniaffären. 

   Studiens resultat visar på att KI till viss del använt sig av olika krishanteringsstrategier i 

sina nyhetsartiklar i enlighet med tidigare forskning och Coombs (2012) rekommendationer. 

Med stöd av information från intervjun var det dock ingenting KI var medvetna om, utan 

något som de omedvetet använt sig av. 

Sökord: Innehållsanalys, kriskommunikation, Situational Crisis Communication Theory, 
Karolinska Institutet, Paolo Macchiarini, SVT Experimenten 
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The aim of this study is to examine how Karolinska Institutets (KI) crisis communication 

looked like during the occurrences of the scientist Paolo Macchiarini that arise mostly due to 

a documentary made by Swedish Television (SVT) and producer Bosse Lindquist. The study 

focuses on the occurrences that arise mainly in the beginning of 2016 even though it all 

started further back in time. To examine this occurrence, we look at how KI communicated 

with their stakeholders and if KI utilized any crisis management strategies in accordance to 

this studies theory and to Coombs (2012) recommendations that are presented in the theory 

chapter of this study.  

   The approach of this study is based on a quantitative content analysis as method, where we 

critically examine all of the news articles that concerns Macchiarini and were released on KI’s 

website during 2015-2016. The study will be based in the theory Situational Crisis 

Communication Theory (SCCT). And to be able to examine the crisis communication of KI 

looked like during the crisis, and if they used any crisis communication management per this 

study’s theoretical framework, we have chosen to examine ten variables in the analyze of the 

50 news articles. In addition to the content analysis we have performed an interview with the 

communication Director of KI to get a deeper understanding of their communication, both 

in-house and external, and to locate how KI handled their crisis communication during the 

crisis.  

   The result of this study shows that KI partly has been using crisis management tools and 

strategies in their news articles per the theoretical framework of this study. Per the support of 

information from our completed interview, it was nothing KI was aware of, but something 

that they unconsciously made use of. 

 

 

Keywords: Content analysis, crisis communication, Situational Crisis Communication 
Theory, Karolinska Institutet, SVT Experimenten 
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1.   Inledning  
 

Kriskommunikation har länge haft en betydande roll hos företag och organisationer. Få 

organisationer klarar sig undan kriser helt, men genom att använda sig av rätt krishantering 

kan utfallet av krisen bli mindre. Fler och fler organisationer ser i dag styrkan i att ha en 

förberedande krishanteringsplan för att på bästa sätt kunna hantera eventuella kriser som de 

kan råka ut för. Inte minst på grund av det informationsflöde som finns i dagens 

medialiserade samhälle, där frågorna från omvärlden är många och kräver snabba svar. 

   Internationellt sett finns det en hel del forskning om kriskommunikation inom företag och 

organisationer, så även i Sverige. Men däremot finns det färre studier som behandlar 

kriskommunikationen i statliga organisationer. Vad händer när en statligt ägd organisation 

råkar ut för en kris? Hur bör kriser inom statliga organisationer hanteras och har de rätt 

redskap för att minimera anstötligheten av krisen och behålla organisationens anseende? 

   Karolinska Institutet, som är ett av världens ledande institut inom medicinsk forskning, 

råkade under 2014 ut för anklagelser om forskningsfusk. Anklagelserna var riktade mot den 

italienska forskaren Paolo Macchiarini som var anställd hos dem. Men det var inte förrän i 

januari 2016 efter att SVT sände dokumentärserien ”Experimenten” som omvärlden blev 

upplysta om de allvarliga anklagelserna kring forskningsfusk. (Kommunikationsavdelningen, 

Detta har hänt, 2016-09-13)  

   Dokumentärserien som sändes i tre delar gav en mer ingående skildring av Macchiarinis 

forskning på KI och blev början på en kris som inte bara påverkat KI som organisation utan 

också svensk forskning generellt. I och med den position KI besitter, nationellt som 

internationellt, anser vi det vara problematiskt hur brister och felaktigheter likt de som 

speglas i dokumentärserien kan inträffa i en statlig organisation med så pass stort ansvar. 

Inte minst är det viktigt att kommunicera på ett fungerande sätt i sådana här situationer. 

   Det är utifrån denna händelse och med grund i tidigare forskning relevant att närmare 

undersöka KI:s kriskommunikation under Macchiariniaffären. I den här studien kommer vi 

undersöka hur KI:s kriskommunikation såg ut under Macchiariniaffären. För att kunna svara 

på det, kommer vi undersöka vilket budskap KI kommunicerar ut och hur, för att i sin tur 

kunna se kopplingar till den här studiens tidigare forskning och teoretiska ramverk. 
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2.   Bakgrund  
 
I följande kapitel kommer bakgrundsfakta om Macchiariniaffären samt en introduktion till 

kriskommunikation att presenteras. Inledningsvis presenteras Karolinska Institutets 

verksamhet, vidare ges en presentation av vem Paolo Macchiarini är och därefter följer 

händelseförloppet av Macchiariniaffären. Vidare ges en förklaring kring begreppet kris och 

vilka typer av kriser som finns, följt av en presentation av krishantering. Kapitlet avslutas 

med en begreppslista som förtydligar ord och begrepp som används genomgående i den här 

studien.  

 

2.1.   Karolinska  Institutet  och  Karolinska  Universitetssjukhuset  

 

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska institut beläget i Stockholm. 

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av medicinska akademiska forskningen och 

har det största utbudet av medicinska utbildningar på både grundnivå och avancerad nivå. På 

KI sker forskning i bred utsträckning, från grundläggande experimentell forskning till 

patientnära forskning och vårdvetenskap. KI består av flera olika institutioner som är 

belägna runt om i Stockholmsområdet och där varje institut består av olika fält inom vård 

och forskning. Karolinska Universitetssjukhuset (KS) är ett av KI:s institut där både vård och 

forskning sker på grundnivå och avancerad nivå. (Karolinska Institutet, 2016) 

   Karolinska Universitetssjukhuset (KS) är ett av Europas största sjukhus och utgör 

tillsammans med KI den ledande medicinska utvecklingen i Sverige. KS arbetar för en 

integrering av vård, forskning och utbildning med patientens bästa i fokus. Deras främsta 

värderingar handlar om ansvar, medmänsklighet och helhetssyn. KS är starkt engagerad i 

medicinsk forskning och arbetar för att skapa ny och bättre kunskap samt utgör grunden för 

framtidens hälso- och sjukvård. KS är en organisation där klinisk utbildning och praktik är en 

viktig och integrerande del av arbetet på KI. Sammankopplingen mellan KI och KS finns i 

syftet att stärka samarbetet mellan hälso- och sjukvård samt medicinsk forskning och 

utbildning (Karolinska Institutet, 2016). Samverkan mellan institutionerna möjliggör för 

studenter och forskare att integrera och för forskare att ta sin medicinska forskning in i 

praktiken (Karolinska Institutet, 2015). 

   KI:s vision är på att ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa och har 

historiskt sett bidragit med ett flertal betydande upptäckter. KI har en betydande roll inom 

forskning världen över där internationella avtal och samarbeten är nödvändiga. Förutom 
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samverkan med Skandinavien och EU, har KI samarbeten med exempelvis Ryssland, USA, 

Kanada, Kina och Japan. (Karolinska Institutet, 2016) 

   Vi som skrivit denna studie har varit i kontakt med KI:s kommunikationsdirektör och fått ta 

del av KI:s verksamhetsbeskrivning för att få en närmare inblick deras 

kommunikationsarbete. Verksamhetsbeskrivningen uppdateras årligen då 

kommunikationsarbetet ständigt utvecklas.     

   KI:s kommunikationsavdelning är uppdelad i fyra delar men vi har valt att endast fokusera 

på enheterna för den externa och interna kommunikationen. Uppgifterna för den berörda 

avdelningen är att samordna, utveckla och förvalta KI som varumärke, och det genom att 

bland annat ge strategiskt och operativt stöd till ledning och verksamhet. Att utveckla och 

förvalta kommunikations- och varumärkesstrategier samt att kommunikationen mellan 

medarbetare och studenter fungerar ligger även det under kommunikationsavdelningens 

ansvar. Dessa uppgifter har avdelningen tilldelats i avsikt att uppnå organisationens vision. 

KI:s främsta kommunikationskanaler är deras allmänna webbsida och den interna 

webbsidan och sedan följer sociala medier så som Facebook och Twitter. (Se bilaga 4) Enligt 

verksamhetsbeskrivningen, som uppdateras årligen, finns det olika verktyg för hur 

kommunikationsarbetet hanteras. En kommunikativ plattform, riktlinjer för 

kommunikationen och en grafisk profil, kommunikation för press- och mediearbete och 

sociala medier samt en utformad varumärkesstrategi är några av de verktyg KI arbetar med 

för att utveckla organisationens kommunikation. (Karolinska Institutets 

verksamhetsbeskrivning, 2016) 

   Den interna kommunikationsavdelningens främsta prioriteringar är att skapa ett 

kommunikationsflöde mellan ledning, chefer och övriga styrelser och medarbetare genom 

den interna kommunikationswebben. Det ligger i verksamhetens ansvar att ge strategiskt 

stöd till ledning och huvudverksamheten med fokus på de interna målgrupperna. Till 

arbetsuppgifterna hör också att till exempel att planera kommunikation, bidra med 

kontinuerligt stöd i större projekt och bidra med mallar för kommunikationsplaner.  

   Verksamhetsavdelningen för den externa kommunikationen arbetar bland annat med 

organisationens potentiella forskare, samarbetspartners både nationellt och internationellt, 

finansiärer och doktorander, beslutsfattare och alumner samt övriga målgrupper som till 

exempel studenter och allmänheten. Avdelningen för den externa kommunikationen verkar 

framför allt för att administrera och utveckla KI:s varumärke. För att uppnå det utbildar de 

bland annat huvudpersoner inom den högre ledningen och institutionen om hur betydande 

ett starkt och sammanhållet varumärke är för organisationen. Att ständigt uppdatera 

webbsidan, sociala medier och andra kanaler med nyheter och att producera strategiska 

informerande texter är några av de uppgifter som ingår arbetet inom externa 

kommunikationsområdet. (Karolinska Institutets verksamhetsbeskrivning, 2016) 
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2.2.   Paolo  Macchiarini  

 

Paolo Macchiarini är en italiensk forskare som specialiserat sig inom luftvägskirurgi där han 

utvecklat och genomfört transplantationer med konstgjorda organ. Han har en bakgrund 

som forskare och professor på flera institut världen över. Paolo Macchiarini rekryterades till 

KI år 2010 för att starta och driva ett forskningsprojekt där fokus låg på att studera modeller 

för att byta ut skadade organ med implantat som behandlats med stamceller (Karolinska 

Institutets internwebb, 2015). Denna typ av forskning på människor kräver enligt lagen om 

etikprövning på forskning på människor ett skriftligt godkännande från 

etikprövningsnämnden (Codex, 2016). Detta godkännande gjordes aldrig i Macchiarinis fall 

på KI då operationerna vid denna tidpunkt ansågs som sjukvård eftersom de inte ingick i en 

klinisk prövning (Karolinska Institutets internwebb, 2015). 

    Macchiarini blev år 2011 en världskänd kirurg efter att ha genomfört den första 

transplantationen med en konstgjord luftstrupe på KS, och ansågs kort därefter vara ett geni. 

Han fick titeln ”den galne forskaren” – något han själv gärna titulerade sig som. Macchiarini 

hade visioner om att rädda miljontals liv med hjälp av konstgjorda och välutvecklade organ. I 

hans medicinska journaler framgick det att transplantationerna fungerat som han hoppats 

och att de svårt sjuka patienterna som opererats senare levde ett friskare liv. Därmed hade 

Macchiarini möjliggjort tankarna om att en av medicinens största gåtor kunde lösas med 

stamcellsbehandlade implantat.  

   År 2013 började dock misstankar om oredlighet och felaktigheter i hans forskning och 

journaler att framkomma rörande forskning han utfört tidigare i sin karriär, bland annat i 

Italien. Därefter blev Macchiarini så småningom betraktad som bedragare snarare än 

stjärnkirurg. (Sveriges Television, 2016) 

 

2.3.   Händelseförlopp  Macchiariniaffären  

 

Hösten 2010 rekryterades den världskände italienska forskaren Paolo Macchiarini som 

gästprofessor till KI (se bilaga 1). Han anställdes samtidigt på deltid som överläkare och 

kirurg på KS. Värvningen ansågs vara en stor bedrift för KS, men det visade sig senare att den 

i stället skulle leda till en stor förtroendekris för universitetssjukhuset. (Karolinska Institutet, 

Kommunikationsavdelningen, 2016) 
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   Kort efter att Macchiarini anställts vid KS började han bedriva forskning kring konstgjorda 

luftstrupar. De konstgjorda luftstruparna var gjorda av plast och fick bada i patienternas 

stamceller för att de sedan skulle kunna anpassa sig och fungera inuti patienternas kroppar. 

Plaststruparna var tänkta att revolutionera forskningsvärlden genom att vara det första 

konstgjorda organet som kunde användas på människor. (Sveriges Television, Experimenten, 

2016) 

   Mellan år 2011 och 2012 genomför Macchiarini tre transplantationer av stamcellsbeklädda 

konstgjorda luftstrupar vid KS. Redan år 2012 avlider en av patienterna, bara några månader 

efter operationen. Två och ett halvt år senare avlider ytterligare en av patienterna. Den tredje 

patienten lever fortfarande men intensivvårdas på sjukhus i USA. 

   Som följd av att transplantationerna inte gått som planerat stoppar KS år 2013 all fortsatt 

operation med konstgjorda luftstrupar och beslutar att inte förlänga Macchiarinis anställning 

som kirurg på universitetssjukhuset. Macchiarini inleder då kliniska studier i Ryssland där 

han opererar i forskningssyfte, vilket har godkänts av KI som bisyssla. (Karolinska Institutet, 

Kommunikationsavdelningen, 2016) 

   Macchiarini genomförde ytterligare fem transplantationer utöver de tre på KS. Den första 

genomförs redan år 2008 i Barcelona (Ciralsky, 2016). År 2010 genomförs en transplantation 

på Childrens Hospital i Illinois, USA, och mellan år 2012 och 2013 genomförs tre 

transplantationer på Clinical Hospital i Krasnodar, Ryssland. Fyra av dessa fem patienter har 

i dag avlidit och det råder delade meningar om det är den konstgjorda luftstrupen som 

orsakat patienternas död eller andra hälsoproblem. (Sveriges Television, Experimenten, 

2016)  

   År 2013 hade totalt sex av åtta patienter som genomgått transplantation av konstgjord 

luftstrupe avlidit, varav två som genomgått transplantation på KS. 

   Den här informationen och mycket mer därtill avslöjades för omvärlden i den omfattande 

dokumentärserien Experimenten som SVT sände i tre delar den 13:e, 20:e och 27:e januari år 

2016. Tillsammans med sitt tv-team fick journalisten Bosse Lindquist en exklusiv inblick i 

den värld av organtransplantationer och stamcellsforskning som Macchiarini byggt upp 

främst på KI och KS samt i ryska Krasnodar. Macchiarini är tidigare känd för att älska 

mediers uppmärksamhet men var vid inspelningen medveten om att anklagelserna kring 

forskningsfusk som riktats mot honom kunde ödelägga hans karriär. Trots det lät han 

Lindquist följa med honom i sitt arbete. I dokumentärserien avslöjas hur patienter far illa och 

dör efter transplantationer med konstgjorda luftstrupar, vilket väcker många vård- och 

forskningsetiska frågor. (Sveriges Television, Experimenten, 2016) 

   Misstankar om att transplantationerna inte gått till på ett forskningsetiskt sätt uppkommer 

dock långt innan sändningen av dokumentärserien. I juni år 2014 anmäler den belgiske 

forskaren, Pierre Delaere, Paolo Macchiarini för forskningsfusk. KI:s rektor vänder sig i 
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samband med anmälan till KI:s etikråd för yttrande. Etikrådet lämnar sitt yttrande kring 

anmälan i mars år 2015. De anser att de frågor som tas upp av den belgiske forskaren är av 

vetenskapsteoretiskt slag snarare än forskningsetiskt slag och tas därför inte vidare. 

   Men under sommaren år 2014 har två nya anmälningar kring misstanke om forskningsfusk 

inkommit mot Macchiarini. Det är fyra läkare vid KS som menar att forskningsresultat har 

beskrivits på ett alltför positivt sätt i sju av Macchiarinis vetenskapliga artiklar. 

   KI ger i november uppdraget till Bengt Gerdin, professor vid Uppsala Universitet att som 

sakkunnig granska materialet som gäller de två anmälningarna mot Macchiarini. I maj år 

2015 överlämnar Gerdin sin granskning där han anser att Macchiarini gjort sig skyldig till 

forskningsfusk. Dock bedömer KI redan i april att Macchiarini inte gjort sig skyldig till 

forskningsfusk i de artiklar som de fyra läkarna anmält. I augusti inkommer ny information 

där Macchiarini och övriga medförfattare yttrar sig i svar till Gerdins granskning. Gerdin står 

dock fast vid sin slutsats även efter den nya informationen inkommit. KI väljer däremot att 

fastslå att Macchiarini inte gjort sig skyldig till forskningsfusk, men att hans forskning inte 

uppfyllt KI:s och vetenskapssamhällets högt ställda krav på kvalitét. De väljer därmed i 

november att avsluta Macchiarinis anställning som gästprofessor vid KI. Han får i stället en 

tidsbegränsad anställning som forskare vid KI till och med 30 november 2016. 

   I januari år 2016 publicerar tidningen Vanity Fair artikeln The Celebrity Surgeon Who 

Used Love, Money, and the Pope to Scam an NBC News Producer där Macchiarini anklagas 

för att ha ljugit om sitt CV. KI påbörjar därför en extern utredning där juristen Sten 

Heckscher blir tilldelad uppdraget. Heckschers uppdrag är att granska KI:s hantering av 

ärendet kring Macchiarini – från rekryteringen år 2010 till i dag, år 2016. Vid första 

granskningen framkommer det att Macchiarinis CV innehåller felaktigheter, trots det 

bedömer KI att de inte är tillräckligt allvarliga för att leda till uppsägning. Det tas under 

beslut av bland annat rektor Anders Hamsten, som har fortsatt förtroende under 

granskningens genomförande, på beslut av KI:s styrelse, konsistoriet. 

   När den fullständiga externa utredningen är klar i september 2016 fastslår Heckscher att 

rekryteringen inte gått rätt till. KI:s dåliga förvaltningskultur blottas därmed i medier. Efter 

granskningens resultat beslutar rekryteringsutskottet vid KI att rutinerna kring granskning 

och sökande till anställningar ska skärpas. Samtidigt riktas allvarliga anklagelser mot 

Macchiarini angående forskningsfusk efter att SVT:s dokumentärserie släppts. Som följd av 

detta meddelar Anders Hamsten den 13 februari att han avgår från sin post. Karin Dahlman-

Wright förordnas som vikarierande rektor efter Hamstens avgång.  

   Dahlman-Wright och Konsistoriet beslutar att öppna oredlighetsärendet kring Macchiarini 

på nytt. De totalt sju vetenskapliga artiklarna ska bedömas av expertgruppen i oredlighet för 

forskning vid Centrala Etikprövningsnämnden. De vetenskapliga artiklarna är de som 

tidigare granskats av professor Bengt Gerdin, och friats från forskningsfusk av tidigare rektor 
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Anders Hamsten. I och med utredningen blir Macchiarini underrättad av KI att de överväger 

att avskeda honom. 23 mars fattar Personalansvarsnämnden beslut om att avskeda 

Macchiarini från sin anställning som forskare vid KI. 

   22 april utreder KI ett nytt ärende kring Macchiarini gällande en av hans vetenskapliga 

artiklar som upptäcktes vid en inventering som universitetet genomförde i syfte att upptäcka 

oredlighet i forskning. Samtidigt skickar de fyra läkarna som tidigare anmälde Macchiarini in 

ytterligare en anmälan om forskningsfusk gällande en artikel som redan ingår i den pågående 

utredningen. Även en anmälan om forskningsfusk inkommer som rör en vetenskaplig poster 

som användes för att presentera Macchiarinis forskning under en konferens år 2012. 

Macchiarini delges av åklagare att misstanke om grovt vållande till annans död och grovt 

vållande till kroppsskada riktas mot honom. 

   31 augusti presenteras utredningen Fallet Macchiarini av professor Kjell Asplund. 

Utredningen granskar omständigheterna kring Macchiarinis verksamhet på KS och riktar 

skarp kritik mot universitetssjukhuset men även mot KI. Utredaren konstaterar bland annat 

att operationerna var forskning och inte vård samt att KI var pådrivande i rekryteringen av 

Macchiarini. Som följd av vad utredningarna visat avgår den andra september även 

styrelseordförande Lars Leijonborg. 

   Den femte september överlämnar Sten Heckscher sin externa utredning kring KI och 

Macchiarini-ärendet. I utredningen får KI bland annat kritik för hur rekryteringen av 

Macchiarini år 2010 gick till och för beslutet att förlänga hans anställning år 2013 som drevs 

igenom under olämpliga former, vilket också bidrar till att KI inte kan frias från ansvar i 

Macchiariniaffären. I ett extern yttrande bedömer även expertgruppen för oredlighet i 

forskning vid Centrala etikprövningsnämnden att Macchiarini gjort sig skyldig till 

vetenskaplig oredlighet i forskning. (Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, 

2016) 

 

2.4.   Definition  av  kris  och  kristyper  

 

En kris kan förklaras på många olika sätt. Den största skillnaden på olika krishändelser är 

den typ av kris som orsakas av naturen, det vill säga naturkatastrofer, och den typ av kris som 

orsakas av människan, exempelvis organisationskriser. (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009) 

En krissituation kan även delas in i två andra kategorier, kriser som uppstår oavsiktligt och 

kriser som sker med avsikt. Situationer som sker oavsiktligt kan till exempel vara 

naturkatastrofer, produktfel eller ekonomiska nedgångar. Terroristdåd, sabotage, våld på 

arbetsplats eller oetiskt ledarskap kan vara exempel på avsiktliga kriser. (Ulmer, Sellnow & 

Seeger, 2007) 
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   Enligt Coombs (2012) beskrivs en kris som en serie av oförutsedda händelser inom en 

grupp, ett team eller en organisation som hastigt går i en nedåtgående spiral och som får 

långsiktiga effekter om situationen inte behandlas snabbt och rätt. Likt Ulmer, Sellnow och 

Seeger (2007) delar Coombs (2012) upp krishändelser i tre kategorier; organisationen som 

offer för krisen, olyckskriser och kriser som går att förebygga.  

   Alla dessa former av kriser kan vara oförutsägbara och svåra att hantera. De flesta 

organisationer ser sällan likadana ut efter krisens skede utan förvandlas ofta till det sämre 

eller bättre. En organisation kan gå stärkt ur en krissituation om den hanteras på rätt sätt. 

Därför bör organisationer ha en planerad kriskommunikationsplan som innehåller 

förberedande krisstrategier. (Millar & Heath, 2014) 

 

2.5.   Kriskommunikation  

 

Kriskommunikation är dialogen mellan organisationen och dess publik innan, under och 

efter en krissituation (Coombs, 2012). 

   Enligt Millar & Heath (2004) är kriser förutsägbart oförutsägbara. De flesta organisationer 

är medvetna om att kriser kan inträffa, men de kan oftast inte förutspå när. Därför är det 

viktigt för ledningen att sträva efter förståelse för de kriser som kan drabba organisationen 

och vidare planera och förbereda inför en variation av kriser. (Millar & Heath, 2004) Det är 

även till fördel att vara öppna för förändring av beslut och handlingar eftersom de är socialt 

ansvariga för sitt ledarskap i en krissituation. (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009) 

   Fearn-Banks (2011) menar att kriskommunikation har blivit allt viktigare då sociala medier 

i dagens samhälle har fått en betydande roll i flödet av nyhetsmedier. Nyheter är i dag 

tillgängliga på flera olika plattformar och sprids i en snabbare takt än någonsin tidigare. I 

dagens teknologiska samhälle har det blivit allt viktigare att veta hur och när information ska 

kommuniceras ut till omgivningen. Hur en organisation väljer att kommunicera med sin 

omgivning under en kris kan vara avgörande för hur stor krisen blir och hur länge den varar 

(Falkheimer, Heide & Larsson, 2007). Det finns flera strategier för hur organisationer kan ge 

respons men gemensamt för alla krissituationer är att snabba, konsekventa och öppna svar är 

att föredra (Coombs, 2012). Att vara snabb med att sprida information om vad som försiggår 

inom i en krissituation har blivit allt viktigare för att bygga starka relationer med 

organisationens intressenter. Utesluten kommunikation, eller undanhållande av information 

till intressenter kan i en krissituation leda till att organisationens förtroende minskar och 

negativt rykte ökar. Öppenhet och transparens är därför två viktiga komponenter i 

kriskommunikationen i samband med en krissituation. (Fearn-Banks, 2011) 
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   Coombs (2012) menar också att snabb respons ger intryck av att organisationen har 

kontroll över krissituationen. När snabb respons krävs följer dock risken till slarvig och 

felaktig information kommer ut. Det kan också signalera att organisationen inte har kontroll 

eller kan hantera krisen. Felaktiga uttalanden kan undvikas genom att organisationen har en 

förberedd krisgrupp med utsedda talespersoner som är ansvariga för kommunikationen och 

insatta i vad som bör kommuniceras ut under krishanteringen. Trots att risker finns med att 

delge snabb respons i en krissituation väger de positiva aspekterna generellt tyngre än de 

negativa. Därför ses det som en strategi att föredra i krishanteringssituationer. (Coombs, 

2012)      

 

2.6.   Intressenter  

 

Stakeholders, även kallat intressenter, är ett vanligt förekommande begrepp inom 

krissituationer och kriskommunikation. Särskilt återkommande är det inom krishantering 

som använder sig av teorin SCCT i och med att stort fokus i denna teori ligger på 

intressenternas uppfattning av krisens omfattning. (Coombs, 2012) 

   Intressenter är även ett centralt begrepp som används vår studie igenom. Det är ett 

samlingsbegrepp som syftar till att täcka upp för såväl interna som externa aktörer som är 

intresserade eller påverkas av den information och krishantering som finns kring 

Macchiariniaffären. Med interna aktörer menas personal och medarbetare på KI – allt från 

sjukvårdspersonal, forskare på KS, medarbetare som arbetar med kommunikationen till 

ledningen. Externa aktörer är allmänheten – både i form av offer/drabbade till det som hänt i 

Macchiariniaffären samt medborgare som har allmänt intresse i händelsen. Även medier och 

utomstående forskare inom sjukvård går under externa aktörer. 

 

2.7.   Begreppslista  

 

KI är en förkortning för Karolinska Institutet.  

 

Konsistoriet är benämningen för KI:s styrelse. 

 

KS är en förkortning för Karolinska Universitetssjukhuset. 
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Macchiariniaffären är en benämning på den organisationskris som denna studie behandlar. 

Begreppet syftar till alla de händelser som skett kring Paolo Macchiarini och i någon form 

blivit negativt uppmärksammat i medier under hans arbetstid på KI och KS. 

 

SCCT är en förkortning av responsstrategin Situational Crisis Communication Theory 
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3.   Syfte  och  problemformulering  

3.1.   Problemformulering  

 

Eftersom KS utgör ett av Europas största sjukhus och tillsammans med KI står för den 

ledande medicinska utvecklingen i Sverige (Karolinska Institutet, 2016), kan det tas för givet 

att arbetet både internt och externt går rätt till. KI är en statlig organisation och har en vision 

om att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors liv och hälsa. Människors 

förtroende är alltså något de är beroende av och därför är det av yttersta vikt att 

organisationen upprätthåller och följer upp de etiska riktlinjer som finns inom 

organisationen. Förutom att ansvara för människors liv och hälsa arbetar KI aktivt med att 

stärka sitt varumärke (Karolinska Institutet, 2016). Kriser kan drabba vilken organisation 

som helst, men för att försöka behålla ett så starkt anseende som möjligt måste en 

organisation agera snabbt och på ett korrekt sätt (Coombs, 2012). Om en händelse lik 

Macchiariniaffären inte hanteras på rätt sätt kan KI:s vision, varumärke och anseende skadas 

påtagligt (Coombs, 2012). Då vi som forskare gjorde en bedömning att forskningsfältet kring 

kriskommunikation inom statliga organisationer, och främst i Sverige, behöver breddas, 

anser vi det relevant att undersöka KI:s kriskommunikation och deras krishantering under 

den så kallade Macchiariniaffären. Vi anser det även vara relevant dels, för att det är en viktig 

händelse inom KI:s verksamhetsområde, dels, för att händelsen blev så uppmärksammad, 

både nationellt och internationellt.  

   Med detta som bakgrund vill vi alltså undersöka hur KI:s kriskommunikation såg ut under 

Macchiariniaffären i samband med SVT:s avslöjanden kring Paolo Macchiarinis 

forskningsfusk. I vår undersökning kommer vi att ta stöd i tidigare forskning inom 

kriskommunikation och de riktlinjer som finns inom teorierna SCCT och krishantering. 

 

3.2.   Syfte  

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur KI:s kriskommunikation såg ut under 

Macchiariniaffären. För att konkretisera syftet kommer vi undersöka vilket budskap som 

kommuniceras ut i nyhetsartiklarna KI publicerade på sin webbsida i samband med krisen. I 

enlighet med detta, kommer vi att undersöka om det går att göra kopplingar mellan hur KI:s 

kommunikation såg ut och de riktlinjer som finns inom den tidigare forskning och de teorier 

som den här studien baseras på. 
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3.3.   Frågeställningar  

 

För att svara på studiens problemformulering och syfte har vi ställt oss en 

huvudfrågeställning som vi syftar till att svara på med hjälp av tre underfrågeställningar. 

 

•   Hur såg Karolinska Institutets kriskommunikation ut under Macchiariniaffären? 

 

•   Vilket budskap kommuniceras i de nyhetsartiklar som publicerats på Karolinska 

Institutets webbsida i samband med Macchiariniaffären? 

 

•   Hanterade KI krishanteringen under Macchiariniaffären i linje med Coombs 

rekommendationer? 

 

•   Uttrycker KI att någon form av åtgärd ska vidtas under krissituationen? 
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4.   Tidigare  forskning  
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera den tidigare forskning inom kriskommunikation 

som ligger till grund för den här studien. Kapitlet inleds med en forskningsöversikt om var 

forskningen står i dag följt av följt av en redogörelse kring kriskommunikation och 

förtroende. Vidare presenteras tidigare forskning om strategier och metoder inom 

krishantering samt responsstrategier. Kapitlet avslutas med den här studiens bidragande.   

 

4.1.   Motivering  till  val  av  tidigare  forskning  

 

Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar, valde vi att söka efter tidigare forskning 

som stödjer dessa. Den tidigare forskning vi valt att använda oss av innefattar studier om 

kriskommunikation och förtroende, strategier och metoder inom krishantering, 

responsstrategier och sociala mediers roll i kriskommunikation. I presentationen av varje 

studie kommer vi att redogöra ytterligare för varför innehållet passar vår studie. 

   För att hitta relevanta studier har vi använt oss av databaserna Primo, Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DIVA), Communication Source och Nordicom Database (NCOM). I 

våra sökningar har vi använt begrepp vi anser är relevanta för vårt forskningsområde, så 

som; kriskommunikation, krishanteringsstrategier, SCCT, responsstrategier och 

motsvarande på engelska. 

   I våra eftersökningar framgick det att forskningsläget kring kriskommunikation 

internationellt sett i dag är vitt, brett och ständigt växande. Majoriteten av de studier som 

utförts har baserats på större samhällskriser, så som naturkatastrofer, men en hel del 

forskning om kriskommunikation inom organisationer finns också. Gällande svensk 

forskning kring kriskommunikation finns det även en hel del och det finns ett ökat intresse 

för forskning kring kriskommunikation även i Sverige. Dock visar det sig att det inte finns så 

många studier om kriskommunikation inom statliga organisationer som övriga områden, 

något som även styrks via Norshtedts (2016) forskningsöversikt vilken utgör en viktig del av 

tidigare forskning för den här studien. Då det visar sig att forskning inom 

kriskommunikation för statliga organisationer fortfarande är begränsat, är det intressant att 

undersöka hur KI:s kriskommunikation såg ut under Macchiariniaffären.  

   Utöver att Macchiariniaffären är en aktuell händelse anser vi även att den är viktig ur ett 

samhällsperspektiv i och med den handlar om sjukvård – någonting som är avgörande för att 

befolkningens hälsa och liv. En statlig organisation som har ansvar för befolkningens hälsa 
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bör ha alla verktyg för att sköta sin verksamhet på ett regelrätt sätt, så även vid 

krissituationer. 

 

4.2.   Kriskommunikation  och  förtroende  

 

Nohrstedt (2016) har på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

gjort en kunskapsöversikt inom kriskommunikation. Författaren definierar 

kriskommunikation som kommunikation i samband med samhällskriser eller 

organisationskriser och förtroende som en upplevd känsla av att en eller flera 

kommunikationspartners är tillförlitliga och trovärdiga. Studien kartlägger relevant 

forskning kring kriskommunikation avseende orsakerna till att förtroendet för myndigheter, 

organisationer, medier och allmänhets krisuppfattningar minskar eller ökar i samband med 

deras krishantering. Kunskapsöversikten innefattar såväl svensk som internationell i 

forskning. (Arne Nohrstedt, 2016) 

   Då vår studie behandlar en organisationskris kommer vi att referera till forskning som 

behandlar organisationer. Internationellt sett är kriskommunikation inom organisationer ett 

utforskat område och även i Sverige finns ett betydande antal studier om detta. Flertalet av 

de svenska studierna behandlar främst kriser av typen organisationen som offer för krisen 

och olyckskriser.  

   Enligt Nohrstedt (2016) är managementforskning storleksmässigt mest dominerande inom 

forskningsfältet kriskommunikation. Managementforskning har sin utgångspunkt i 

organisationsteori som studerar organisationers kriser, krishantering och 

kriskommunikation. Författare anser att Coombs teori Situational Crisis Communication 

Theory (SCCT) är den mest etablerade och välanvända teorin inom managementforskning 

och appliceras ofta på svenska fallstudier. Teorin innebär att en organisations hantering och 

utfall av en kris är beroende av hur intressenterna uppfattar situationen och organisationens 

krishantering. Även ledningen ges stort fokus i managementforskningen med grund i att 

ledningens agerande inom de krisdrabbade organisationerna ofta kan förklara krisens 

uppkomst och förlopp via sin interaktion med interna och externa aktörer. 

   Nohrstedt (2016) belyser även möjligheten att med hjälp av de digitala verktyg som finns i 

dag, bygga förtroende och reparera image-skador genom att utveckla interaktiv 

kommunikation med olika intressenter i krissituationer. Han ger dock inga konkreta 

rekommendationer kring vilken typ av plattform som bäst lämpar sig för respektive 

krissituation.  

   Studien avslutas med en sammanfattning av vilken typ av forskning författaren anser bör 

utvecklas kring kriskommunikation och förtroende. Han anser att det, trots att fallstudier är 
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dominerande inom svensk forskning, krävs fler inom detta område, gärna större studier då 

de förhoppningsvis kan ge generaliserande resultat.  

   Sammanfattningsvis lyfter Nohrstedt (2016) fram fördelar med att använda teorin SCCT i 

forskning kring kriskommunikation och digitala verktyg. Nohrstedts (2016) riktlinjer är en 

bidragande faktor till att vi har valt att fokusera på SCCT som teori och digitala verktyg som 

medieplattform.  

 

4.3.   Strategier  och  metoder  inom  kriskommunikation  och  
krishantering  

 

Johnson, Aggerholm och Frandsen (2012) har genomfört en studie som främst behandlar 

krishantering. Studiens huvudsakliga syfte är att få en medvetenhet kring hur några av 

Danmarks största organisationer uppfattar, planerar, samordnar och genomför 

kommunikation och nödvändiga krishanteringsaktiviteter innan, under och efter en kris. I 

studien redovisas att det är tydligt att medarbetare inom organisationer som genomgår en 

kris känner frustration, osäkerhet och är i behov av tydlig och konsekvent information. När 

det kommer till intern kommunikation, förberedande krisgrupper och planering av 

krishanteringsstrategier är det tydligt att större företag och organisationer oftare har en 

färdigplanerad krisplan. Generellt har alla de undersökta företagen en relativt god intern 

kommunikation mellan ledning och anställda.  Ungefär hälften av de undersökta företagen 

och organisationerna har en förberedande krisgrupp och talespersoner som agerar internt 

och externt i och med en krissituation. Organisationer som har en god intern kommunikation 

innehållande en förberedande krishanteringsplan och krisgrupp klarar bättre av att genomgå 

en kris utan större negativt utfall än organisationer utan eller med en mycket liten 

förberedelse inom krishantering. (Johnson, Aggerholm & Frandsen, 2012) 

   Ytterligare en aspekt som studien nämner som viktig för organisationers 

krishanteringsarbete är att skapa en öppenhet gentemot intressenterna för att skapa 

förståelse om vad som händer inom organisationen under krisen. Enligt studien visar även 

öppenhet att organisationen inte döljer något. Utifrån från intressenternas perspektiv kan 

detta uppfattas som att organisationen har kontroll över situationen, vilket också anses som 

en nödvändighet för att klara sig ur krisen utan att organisationen drar större skada av den. 

(Johnson, Aggerholm & Frandsen, 2012) 

   Organisationer som använder sig av ovannämnda faktorer i sin krishantering kan på ett 

enklare sätt klargöra vilka faktorer som ligger till grund för den uppkomna krissituationen 

och kan vidare besvara frågorna om hur och varför krisen uppstod. (Johnson, Aggerholm & 
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Frandsen, 2012) Här finns kopplingar att dra till KI och deras kommunikation under 

Macchiariniaffären. En intervju med KI:s kommunikationsdirektör är planerad att 

genomföras i syfte att få en inblick i den interna kommunikationen. Krishantering, som är en 

del av vår studies teoretiska ramverk, ger riktlinjer kring vad organisationer bör tänka på när 

information ska kommuniceras ut i samband med krissituationer. Likt Johnson, Aggerholm 

och Frandsens (2012) studie tar upp, handlar krishantering om bland annat öppenhet i 

kommunikationen med intressenterna och hur organisationer bör planera för hantering av 

krisen internt. Det är två aspekter som kommer att diskuteras i vår granskning av KI:s 

kriskommunikation under Macchiariniaffären. Även huruvida budskapet i kommunikationen 

är konsekvent och informativ är en aspekt som kommer diskuteras i den här studien. 

 

4.4.   Responsstrategier  

 

Det finns ett flertal studier som beskriver responsstrategier och hur organisationer ska gå till 

väga i sin kriskommunikation för att återuppta och förstärka organisationens image. 

   En studie som gjorts av Lee och Chung (2012) handlar om användandet av olika 

responsstrategier i samband med en kris. Studien syftar till att undersöka alla komponenter i 

responsstrategierna för att slutligen kunna utläsa vilken nivå av ursäkt som uppnås. Studien 

undersöker organisationers aktiva respektive passiva ansvarstagande i en kris samt om de 

uttrycker hög eller låg sympati gentemot intressenterna. Författarna till studien har vid start 

två hypoteser som är tänka att undersökas. Den första handlar om att organisationer som ber 

om ursäkt och tar aktivt ansvar över en kris har större sannolikhet att kunna minska 

upprördhet hos intressenterna än de organisationer som ber om ursäkt men som inte tar 

vidare ansvar över krisen. Den andra hypotesen handlar om att ett ursäktsuttalande där 

organisationen visar hög grad av sympati gentemot intressenterna är mer benäget att minska 

intressenternas upprördhet gentemot om organisationen ber om ursäkt men visar låg nivå av 

sympati. (Lee & Chung, 2012) 

   I studien analyseras, vid två olika tillfällen under en kris, intressenternas nivå av ilska inför 

krissituationen. Det första mätningstillfället genomförs efter att intressenterna läst en 

nyhetsartikel om den uppstådda krisen och det andra tillfället utförs efter att intressenterna 

läst ett uttalande av organisationen där de ber om ursäkt. Resultatet visar att intressenternas 

nivå av ilska förändras under krisens lopp. Studien visar på att intressenterna var mer 

upprörda under det första mätningstillfället när krisen precis uppstått än under det andra, 

det vill säga när organisationen tagit ansvar för krisen och bett om ursäkt. I studiens 

slutdiskussion återfinns diskussioner om att organisationer som tar aktivt ansvar och 
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erkänner en kris, har bättre inverkan på intressenterna än organisationer som tagit passivt 

ansvar. (Lee & Chung, 2012) 

    Studien ställer sig frågan om huruvida organisationer uttrycker hög eller låg sympati 

gentemot intressenterna och om dessa uttryck resulterar i mindre upprördhet hos 

intressenterna. Av resultatet framgår det att det inte är någon skillnad i upprördhet hos 

intressenterna oberoende av om organisationen uttrycker hög eller låg sympati för krisen. 

Resultaten visar dessutom att det inte finns någon interaktion mellan ansvarstagande, 

erkännande och uttryck för sympati. (Lee & Chung, 2012)  

   Utifrån vad den här studien undersöker går kopplingar till vår studie att göra då studien 

undersöker graden av intressenters upprördhet i samband med uttalanden som behandlar 

olika perspektiv på ursäkt, ansvar och nivå av sympati för krisen. Det är intressant att det kan 

finnas en del kopplingar till hur KI:s kommunikation såg ut under Macchiariniaffären. Att 

organisationers anseende och förtroende ofta försämras i samband med krissituationer är 

sen tidigare välkänt men det som är intressant är att se om det kan kopplas till vem som bär 

det huvudsakliga ansvaret över krisen. Det kan vara intressant att se om ansvarig för krisen 

kan definieras och om det i sin tur kan förbindas till huruvida organisationen ber om ursäkt 

och/eller visar någon form av sympati för intressenterna.  

   Kiambi och Shafer (2015) har gjort en studie som baseras på teorin Situational Crisis 

Communication (SCCT) vilken behandlar flertalet av de responsstrategier som finns 

rekommenderade inom SCCT i enlighet med Coombs (2012). Studien visar att 

ursäktsstrategin är den mest använda vilken innebär att organisationer erkänner krisen och 

tar ansvar över den (Kiambi & Shafer, 2015). Ursäktsstrategin innebär att organisationen 

uttrycker omtanke och ånger över vad som hänt eller att organisationen erkänner krisen, tar 

ansvar och ger en förklaring till vad organisationen kommer att göra för att krisen inte ska 

upprepas (Coombs, 2012). Även i denna studie läggs tyngd på att kompensation, som är en 

åtgärdsstrategi som ska erbjudas till de påverkade eller skadade i samband med en kris. 

Kompensation kan till exempel innebära ersättning i form av pengar eller gåvor och ses som 

ett tecken på att organisationen tar sitt ansvar över de påverkade. Sympati är även en viktig 

åtgärdsstrategi som används då organisationen tar sympatiskt ansvar och uttrycker oro för de 

som påverkas av krisen. Denna strategi anses även vara gynnsam för organisationer i syfte att 

återskapa ett positivt rykte efter en kris. (Kiambi & Shafer, 2015) 

   Vad vi finner intressant med denna studien är att författarna har undersökt några av de 

responsstrategier som kommer att appliceras på de analysresultat vår studie visar. Det för att 

i sin tur se om det går att göra kopplingar mellan vår studies teoretiska ramverk och det 

resultat vi får fram kring KI:s kriskommunikation under Macchiarniaffären. 
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4.5.   Sociala  mediers  roll  i  kriskommunikation  

 

Eriksson (2014) har skrivit en kunskapsrapport i syfte att beskriva det befintliga 

forskningsfältet när det gäller kunskap kring sociala mediers roll vid större kriser i det 

svenska samhället. De kriser som exemplifieras i rapporten är av typerna; naturkatastrofer 

och fysiska kriser samt förtroendekriser och kravaller. Parallellt med dessa kriser förklaras 

hur sociala medier kan vara till hjälp i hanteringen av respektive krissituation. Trots att fokus 

ligger på krishantering kring sociala medier anses rapporten vara relevant för vår studie. 

Dels, då den behandlar kristypen förtroendekris, dels, för att den även tar upp krishantering 

på organisationers webbsidor. Eftersom KI är en statlig organisation är samhällets förtroende 

något organisationen måste inneha. Av det den här rapporten tar upp, läggs alltså fokus på 

kapitlet och resultatredovisningen av förtroendekriser.  

   Som Eriksson (2014) nämner i rapporten är betydelsen av förtroendet i ett välfungerande 

samhälle av högsta grad. Anledningen till att förtroende spelar en viktig roll i samband med 

krishantering handlar om individers sätt att med förtroende för någon, därmed överlåta 

ansvar för något. Enligt Eriksson (2014) skapas individers förtroende genom dess personliga 

kontakt och kommunikation med organisationer, men också genom den bild som speglas i 

media. Genom att kommunicera genom media, kan organisationer hålla en stabil 

förtroendenivå, men nivån kan även höjas eller sänkas beroende på hur kommunikationen 

ser ut. Därför är det således viktigt med rätt kommunikation genom medier under 

krissituationer.  

   Förtroendekriser drabbar ofta organisationer där någon form av fusk, misskötsel eller skeva 

värderingar funnits, ofta på ledningsnivå men kan även återfinnas längre ner i 

organisationens medarbetarindex. 

   För att ta ner kommunikationen på budskapsnivå är förtroende nära kopplat till tillit och 

trovärdighet (Eriksson, 2014). Det handlar i stora drag om hur de egenskaper organisationen 

tilldelar dess intressenter. Beroende på hur budskap förmedlas och vilken typ av information 

som kommuniceras ut, kan trovärdigheten och pålitligheten till organisationen bli till det 

bättre eller sämre. Enligt Coombs (2012), kan trovärdigheten bli till det bättre om 

organisationen visar öppenhet och ger snabb respons i samband med krissituationer.  

 Eriksson nämner (2014) att hantering av kriser kan ske med hjälp av specifika strategier 

kring de budskap som en organisation bör använda som respons i samband med en kris. 

Enligt den här rapporten används dessa strategier oftast i syfte att skydda organisationen och 

dess image och rykte. Men de används även för att försöka behålla intressenternas förtroende 

för organisationen (Eriksson, 2014). Rapporten belyser även att publiceringar på 

organisationers webbsidor även det är ett verktyg att använda sig av. Mest fördelaktigt är det 

om organisationens ledning i någon form uttrycker sin åsikt i informationen som publiceras. 
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(Eriksson, 2014) Det här är även faktorer som är applicerbara på vår studie då vi i vår 

undersökning utgår från nyhetsartiklar på KI:s webbsida.  

   Utifrån rapportens slutdiskussion går det att urskilja att användandet av responsstrategier 

är en välanvänd teknik på såväl på sociala medier som andra medieplattformar. Enligt 

studien ökar dessa strategier genomslagskraften och livslängden på budskapen. Att det kan 

vara fördelaktigt att använda sig av plattformar som digitala webbsidor är, enligt studien för 

att journalister i stressade situationer ofta tenderar till att citera de uttalanden som görs i 

organisationen. Detta kan både förbättra eller försämra organisationens tillförlitlighet 

beroende på vad som uttalas. (Eriksson, 2014). 

   Det är intressant att koppla denna rapport till vår studie då de avslöjanden som framkom 

via dokumentärserien Experimenten kring Macchiarini, enligt KI själva (se bilaga 3 – 

Informativ intervju med KI:s kommunikationsdirektör), ledde dem in i en förtroendekris. Då 

KI är en statlig organisation och besitter en hög position, såväl nationellt som internationellt 

– är de beroende av samhällets förtroende. 

   Eriksson (2012), har gjort en studie som behandlar strategisk kommunikation online. Den 

handlar om att organisationer i dagens samhälle måste veta hur de hanterar sin 

kommunikation på internet, webben och sociala medier i samband med en krissituation. I 

och med medialiseringen och den teknikutveckling som skett i samhället under de senaste 

decennierna har internet, även kallat ”the new media” fått en allt större roll för 

nyhetsrapportering och informationsspridning. Därför blir det allt viktigare för 

organisationer att ha kunskapen om hur kriskommunikation kan användas digitalt. Enligt 

författaren, har det länge varit välkänt att strategisk kommunikation online är en viktig 

aspekt i skapandet av starka relationer med organisationens intressenter. Det är även en 

viktig del i planeringen och hanteringen av krishanteringsarbetet under en kris. Studien 

presenterar ett antal modeller och tillvägagångssätt i syfte att klargöra för hur strategisk 

kriskommunikation kan planeras och användas. Studiens material baseras på en serie 

djupgående intervjuer med 24 personer som arbetar med, och har erfarenhet av området 

strategisk kriskommunikation i det svenska samhället. Intervjuerna är gjorda mellan år 2005 

och år 2011. De fem krissituationer som tas upp hamnar inom kategorierna naturkatastrofer, 

tekniska fel och mänskligt felande. Dessa krissituationer har hanterats med hjälp av olika 

modeller som beskrivs som krishanteringsmetoder i rapporten. Exempel på de modeller som 

beskrivs i studien är följande; envägskommunikation, användningen av Internet och webben 

som ett interaktivt nav, utveckling av båda näten, action-nät och improvisation. 

   Envägskommunikation på internet innebär att organisationen skapar en extra 

kommunikationskanal som underlättar kommunikationsarbetet där information snabbt kan 

publiceras och ändras om nödvändigt. Informationen på denna plattform kan publiceras och 

mottags oberoende på geografisk position.   
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   Användandet av Internet som ett interaktivt nav är den andra modellen som presenteras i 

studien, och blir som organisationens informationsbank under krissituationer. 

Organisationens webbsida är ofta i fokus som plattform, där all information rörande 

organisationen och krissituationen kan insamlas, sammanställas och publiceras av 

organisationen själva. På denna plattform förväntas informationen som publiceras täcka upp 

krisens alla delar och perspektiv.  

Modellen utveckling av både nät, och action-nät handlar om att övervakning av miljön 

innan en kris uppstår via internet. Det kan handla om vad som har publicerats på vilka 

plattformar i samband med krisen för att se skillnader på hur organisationens användning av 

aktiva och passiva metoder för krishantering.  Action-nätet i sin tur ses som ett verktyg när 

krissituationer kräver lösningar och åtgärder utifrån. Det handlar ofta om aktörer från 

geografiskt spridda sociala myndigheter, företag eller andra enheter som måste kontaktas.  

Genom att fördela och hantera resurser kan krisen då lösas på enklast möjliga sätt. 

Sista modellen, improvisation, handlar om att inte endast använda förutbestämda planer och 

personer som arbetar med en kris, utan formella krishanterare som fördelas planerarrollen i 

samband med kriser.  Det handlar om att fördela uppgifterna om vad som behöver göras, av 

vem när. Detta planeras allt eftersom krisens storlek, varaktighet och spridning har bedömts.  

Eriksson (2012) nämner strategisk krishantering i två dimensioner. Det ”klassiska” synsättet, 

handlar om kontroll, där fokus ligger på att undersöka vem som är ansvarig under krisen. Det 

”nya” synsättet handlar istället om vad som behöver göras och hur, beroende på krissituation.  

   Studiens resultat visar genom en undersökning av dessa modeller, att strategisk online 

kommunikation handlar om mer än bara att bygga relationer med intressenter i 

krissituationer. Av det material som studien baseras på visar det sig att organisationer oftare 

påverkas av det ”klassiska” synsättet i sin krishantering. Syftet med krishantering är enligt 

studiens resultat att ha möjligheten att styra de händelser och uppfattningar som finns av 

krissituationen, med hjälp endast sker digitalt. Fyra av de fem undersökta krishändelserna 

som redovisas i studien, använde sig av det klassiska synsättet i sin krishantering. 

 

Varför denna studie är relevant sett utifrån vår studie, är för att koppla detta till KI:s val av 

främsta medium under krisen. Det är även intressant att se vilket synsätt som kan komma att 

appliceras på KI:s kriskommunikation under Macchiariniaffären.  

 

4.6.   Studiens  bidragande  

 
Efter att ha sökt tidigare forskning inom valt forskningsfält anser vi att forskning kring 

kriskommunikation inom statliga organisationer, framför allt på den svenska marknaden, 
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bör breddas. Därför valde vi att undersöka hur KI som statlig organisation, med ett stort 

samhällsansvar, hanterade sin kriskommunikation under Macchiariniaffären. 

   KI har en vision om att på ett avgörande sätt förbättra människors hälsa och arbetar 

dagligen med människors liv. Vi som utomstående intressenter förlitar oss på att en 

organisation som ständigt arbetar och forskar inom områden som handlar om människors liv 

har ett väl fungerande etiskt förhållningssätt till sin forskning. KI bär därför ett stort 

samhällsansvar. Därför är det viktigt att KI är noggranna med att följa de riktlinjer som finns 

inom vården och kontinuerligt följa upp det arbete som sker inom organisationen. Det är 

grunden till att på ett säkert sätt kunna bidra till att förbättra människors hälsa och erhålla 

allmänhetens förtroende. Än viktigare är att organisationen har kunskap om hur de ska agera 

om de upptäcker felaktigheter inom sin verksamhet. Vid en eventuell kris bör det finnas en 

förutbestämd krishanteringsplan med tydliga tillvägagångssätt för krisarbetet. Därför är det 

relevant att undersöka hur KI:s kriskommunikation såg ut under Macchiariniaffären som 

omskrivits som svensk tids största forskningskris. 

   Vi tror att den osäkerhet kring informationen som uppstod i samband Macchiariniaffären 

kan ha varit en bidragande faktor till att förtroendet för KI, och till och med svensk forskning 

skadades i samband med krisen.  

   Med grund i tidigare forskning och teorier och strategier kring krishantering är vår 

förhoppnings att denna studie kan bidra till forskningsfältet om kriskommunikation inom 

statliga organisationer. Våra förhoppningar är även att kunna bidra till en förståelse för 

betydelsen att som organisation använda sig av en krishanteringsplan innefattande strategier 

och teorier som rekommenderas av forskning inom kriskommunikation.  
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5.   Teoretiskt  ramverk  
 
I följande kapitel presenteras valda teorier för studien. Vi inleder med en redogörelse för vad 

krishantering innebär. Avslutningsvis redogör vi för Situational Crisis Communication 

Theory som är våra valda teori för studien. 

 

5.1.   Krishantering  

 

Kriskommunikation är ett väl utforskat område med många teorier. Det har länge varit känt 

att myndigheter, företag och organisationer behöver ha fungerande kommunikation. Det är 

även välkänt att organisationer behöver använda sig av krisplaner i sin verksamhet, men 

synen på dessa har förändrats över tid och blivit situationsanpassade. Oavsett situation är 

dock krishantering och kriskommunikation två oskiljbara moment. Att hantera en kris 

innebär till stor del att kommunicera. (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009) 

   Det finns flera strategiska verktyg som är gynnsamma för organisationer i deras hantering 

av, och kommunikation i och med, krisen. Trots att det finns olika typer av kriser behandlar 

dessa verktyg kriserna utifrån ett generellt perspektiv. (Fearn-Banks, 2011) Ett verktyg inom 

strategisk krishantering handlar om den interna kommunikationen. Organisationer bör 

skapa en krishanteringsplan innehållande en krisgrupp som i första hand arbetar med krisen 

vid eventuell uppkomst. Inom denna krisgrupp är det fördelaktigt om det finns avtal och 

tydliga riktlinjer kring hur krisen ska behandlas och vilken information som ska 

kommuniceras ut till intressenter. Om denna typ av krisgrupp finns kan organisationen 

enklare förstå hur, varför och var krisen uppstått (Johnson, Aggerholm & Frandsen, 2012). I 

den här studien kommer en intervju genomföras med KI:s kommunikationsdirektör i syfte 

att få en närmare inblick i KI:s interna kommunikation. Vi vill ta reda på om de har en 

förbestämd krisplan och hur denna i sin tur kan påverka den externa kommunikationen.  

 

5.1.1.   Respons  
 

Ett verktyg som enligt Falkheimer, Heide och Larsson (2009) är viktigt när det handlar om 

krishantering och hur organisationer bäst klarar sig ur kriser är att kommunicera snabbt. 

Snabba och koncisa budskap har blivit allt viktigare i och med den teknologiutveckling som 

skett i samhället det senaste decenniet (Fearn-Banks, 2011). Enligt Fearn-Banks (2011) bör 

en organisation vid en krissituations uppstart först och främst kommunicera ut till 
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nyhetsmedier, sociala medier, interna och externa publiken samt jurister. Den informationen 

som lättast når publiken är den som kommer genom medierna och är därför under en kris 

uppstartsfas den information som har högst värde. 

   Att informationen som lämnar organisationen är konsekvent och enhetlig, är en viktig 

aspekt i krishanteringsarbetet i samband med en kris. Om en organisations uttalanden ser 

olika ut vid olika tillfällen eller vid olika personers uttalanden kan förvirring skapas hos 

intressenterna. Denna förvirring kan leda till att organisationens rykte rubbas försämras. 

(Coombs, 2012)  

   Coombs (2012) belyser likt (Fearn-Banks, 2011) att graden av öppenhet och transparens i 

kommunikationen i samband med en krissituation är nödvändigt för att försöka hålla en god 

relation till intressenterna och skapa en uppfattning om att organisationen har kontroll över 

situationen. Något som kan underlätta kommunikationsarbetet och att få ut information 

snabbt i samband med en kris är att organisationer använder olika strategier i sin 

kommunikation. Det finns, som tidigare nämnt i denna uppsats, enligt Coombs (2012) olika 

strategier som passar till olika kristyper (se 5.2). Om organisationer har en kännedom i hur 

dessa responsstrategier kan användas kan krisens omfång och det negativa ryktet som kan 

uppstå i samband med den minimeras rejält. (Coombs, 2012) 

 

5.1.2.   Ledarnas  roll  

 
Enligt Falkheimer, Heide och Larsson (2009) är det viktigt att ledare har förståelse i hur en 

kris identifieras och hur de bör informera om den. Tillförlitlighet och trovärdighet är därför 

två viktiga aspekter i krishanteringsarbetet. I tidigare utvärdering av organisationsledarnas 

synlighet under en kris, framgår det att ledarnas visibilitet i medier och i kommunikationen 

med deras intressenter har haft stor betydelse. Även vad ledare säger har stor betydelse och 

kan påverka utfallet av krisen både positivt och negativt. (Falkheimer, Heide & Larsson, 

2009) Även Fearn-Banks (2011) trycker på vikten av att organisationen är öppen och tydlig 

med den information som kommuniceras ut. Om informationen är tvetydlig eller varierar 

beroende på personer och uttalanden skapas en större osäkerhet bland intressenterna. 

(Fearn-Banks, 2011) I den här studien kommer det undersökas vilka aktörer som kommer till 

tals och om informationen som kommuniceras ut är konsekvent eller förändras under krisens 

gång. Detta i syfte att återkoppla till vårt forskningsproblem och ta reda på om det kom att 

påverka hur kommunikationsarbetet såg ut under Macchiariniaffären och hur det går att 

förankras till studiens teori.  
   För att återkoppla till den här studiens syfte och forskningsproblem ger krishantering 

direktiv i hur organisationer bör sköta sin kommunikation och hanteringsarbete i och med en 
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kris. Med det faktum att krishantering behandlar vikten av snabb respons, öppenhet och 

konsekventa uttalanden i relation till krisens intressenter, kommer vi med stöd i SCCT 

förhoppningsvis kunna se kopplingar till hur KI kommunikation såg ut under 

Macchiariniaffären.  

 

5.2.   Situational  Crisis  Communication  Theory  

 

Inom forskningsområdet för kriskommunikation finns särskilda situationsteorier som 

handlar om hur organisationer försvarar sig när en krissituation uppstått. De vanligaste 

teorierna kopplade till kris är konfliktteori, kaosteori, komplexitetsteori och situationsteori. 

Vi kommer fokusera på situationsteori med grund i att den härstammar från 

organisationsforskning. Coombs (2012) har utvecklat situationsteorin Situational Crisis 

Communication Theory (SCCT) som syftar till att rädda en organisations anseende i samband 

med en kris med hjälp av olika responsstrategier. Enligt Coombs (2012) görs detta i två steg. 

Först handlar det om att definiera vilken typ av kris det gäller och vilka rådande 

omständigheter som finns. Dessa omständigheter kan exempelvis vara hur allvarlig krisen 

anses vara och hur detta påverkar organisationen. När kristypen är fastställd kan denna 

kopplas samman med rekommenderad responsstrategi i syfte att förminska det negativa 

utfallet av krisen. (Coombs, 2012) 

   SCCT härstammar från forskningen kring attributionsteori inom krishantering och handlar 

om att identifiera vem som bär det huvudsakliga ansvaret över krisen (Coombs, 2012). Inom 

SCCT har Coombs (2012) utifrån kopplingen till attributionsteorin och för att kunna 

undersöka hur stor sannolikhet det är att organisationen hålls ansvarig för krisen skapat 

olika grupper för kristyper. Nedan följer en närmare beskrivning över dessa kristyper och 

vilken typ av kris som ingår inom respektive grupp: 

 

Kristyp 1: Organisationen som offer för krisen – minimalt ansvar för krisen 

 

•   Naturkatastrofer 

•   Falsk ryktesspridning 

•   Våld på arbetsplats 

•   Sabotage av externa aktörer 

 

Kristyp 2: Olyckskris – lågt ansvar för krisen 
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•   Intressenter påstår att organisationen agerar felaktigt 

•   Tekniska fel som leder till produktfel 

 

Kristyp 3: Kris som går att förebygga – starkt ansvar för krisen 

 

•   Den mänskliga faktorn har lett till produktfel 

•   Organisationen sätter medvetet intressenterna i fara 

•   Ledningen har medvetet brutit mot lagar eller regler 

 

I kristyp 3 – kris som går att förebygga, anses organisationen vara högst ansvarig för krisen 

då organisationens egna handlingar lett till kris (Coombs, 2012). Att erhålla ansvar för krisen 

kan vara ett hot mot organisationens rykte om organisationen inte kommunicerar på ett, i 

enlighet med SCCT, korrekt sätt. Därför är det av största vikt att organisationer har en 

fungerande krisplan när de är ansvariga för krisen. (Coombs, 2012) 

   Enligt Coombs (2012) är intressenterna de som ska tilldelas information först i samband 

med en kris. Inom SCCT används därför responsstrategier för att representera den faktiska 

respons en organisation använder för att uttrycka sig under en kris. För att kunna undersöka 

en av den här studiens frågeställningar har vi valt ut de mest relevanta responsstrategierna 

som presenteras inom SCCT. Nedan följer en presentation av de strategierna vi kommer att 

använda oss av (för komplett redovisning se bilaga 5).  

 

•   Gå till angrepp mot anklagaren 

•   Förnekelse 

•   Peka ut en syndabock för krisen 

•   Bortförklaring 

•   Förminskning 

•   Kompensation 

•   Ursäkt 

•   Förstärkning 

•   Anpassning 

•   Peka ut sig själva som offer  

 

Med grund i att Macchiariniaffären är en organisationskris av mänskligt felande anses SCCT 

vara en användbar teori. För att återkoppla till denna studies syfte och användandet av denna 

teorin, anser vi även att det är fördelaktigt att SCCT delger riktlinjer kring hur organisationer 

kan kommunicera under en kris. Det är intressant att se om dessa riktlinjer är applicerbara i 



28 
 

denna studie då KI:s kris innefattade felande av en medarbetare som resulterade i att inte 

endast organisationens förtroende minskade, utan även förtroendet för forskning generellt i 

Sverige (SVD, 2016). Vi kommer att studera detta genom att inledningsvis ställa frågor till 

materialet och vidare försöka applicera kristyp och responsstrategier för att slutligen se 

huruvida kopplingar till Coombs (2012) rekommendationer och teorin SCCT går att göra. 
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6.   Metod  och  material  
 
I följande kapitel presenterar vi den metod och det material som vi använt oss av i studien. 

Inledningsvis presenterar vi studiens valda metod kvantitativ innehållsanalys. Därefter 

redogör vi för det material som studien bygger på – nyhetsartiklar från KI:s webbsida och en 

informativ intervju med KI:s kommunikationsdirektör. Vidare motiveras urval och 

tillvägagångssätt. Kapitlet redovisar även kritik och reflektion av metod och material. 

 

6.1.   Kvantitativ  innehållsanalys  

 

Kvantitativ innehållsanalys är en vanligt förekommande metod i forskning inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. En kvantitativ innehållsanalys är en undersökningsmetod där 

innehållet i texter och tal analyseras och är därför fördelaktig att använda i strävan efter att få 

svar på frågor om vad ett material handlar om. Metoden kan användas på såväl större som 

mindre material, men undersöker oftast ett större material. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012) 

   Den kvantitativa innehållsanalysens främsta styrka är därmed att den kan förklara olika 

företeelser och i vissa fall även göra generaliseringar genom sin statistiska teknik. Metoden är 

även fördelaktig då den till skillnad från en kvalitativ metod, som främst bygger på 

tolkningar, strävar efter att vara så objektiv som möjligt. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att det som forskare inte går att vara helt fri från tolkningar och förståelse om studieområdet 

eller fördomar om sociala värderingar och samhällsstruktur. (Holme & Solvang, 2012) 

   I och med att granskning av kvantitativa innehållsanalyser till viss del kräver 

tolkningsarbete är det viktigt att från början klargöra för de tolkningsregler som finns, vad 

som ska klassas som respektive kategori och varför. Här krävs enligt Esaiasson et al. (2012) 

ett entydigt definierande av respektive kategori. I vissa fall kan ett uttryck i en text tolkas som 

flera variabler och då bör de som granskar redan innan enats om hur dessa variabler ska 

kategoriseras för att få en rättvis bedömning. För att en studie ska kunna kategoriseras som 

kvantitativ innehållsanalys måste det material som analyseras vara likvärdigt, jämförbart och 

kunna analyseras med siffror. Ofta används kvantitativ innehållsanalys när utrymmet eller 

frekvensen av materialet mäts. Det handlar om hur ofta eller hur mycket olika variabler 

förekommer. (Esaiasson et al., 2012) 

   I praktiken handlar kvantitativ innehållsanalys om att skapa en datamatris med 

information. Denna matris är enligt Esaiasson (2012) en schematisk, tvådimensionell 

uppställning av den verklighet vi syftar till att undersöka. En del av processen för att skapa 
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denna datamatris är att bestämma analysenheterna som ska granskas. Det handlar också om 

att fastställa de olika variabler som ska tolkas, räknas och jämföras och i sin tur identifiera 

vilka variabelvärden dessa ska ha. (Esaiasson et al., 2012) 

 Vidare bör någon form av kodbok och kodblanketter användas för att underlätta 

kodningsarbetet av de tänkta variablerna. En kodbok bör skapas för att skriva ner de 

variabelvärden som återfunnits i granskningen. Kodblanketter används för att underlätta 

arbetet med att föra över den information från analysenheterna som ska göras om till 

sifferuppgifter och vidare analyseras. Genom att använda en kodbok förenklas arbetet av att 

räkna och sammanställa det framkomna resultatet. Slutligen bör ett reliabilitetstest 

genomföras, vilket är en slags betygssättning på undersökningens noggrannhet. Detta 

genomförs genom att forskaren kodar materialet upprepade gånger för att eliminera 

feltolkningar. (Esaiasson et al., 2012) 

 

6.2.   Validitet  och  reliabilitet  

 

Validitet handlar om hur väl vår insamlade data och analys passar i förhållande till 

problemformuleringen (Esaiasson et al., 2012). Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2012) definieras validitet utifrån tre steg; en överrensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator, frånvaro av systematiska fel och hur väl vi 

mäter det vi tänkt mäta. (Esaiasson et al., 2012) I vår studie har vi försökt skapa validitet 

genom att noggrant välja det material och data som ska analyseras och ämnar till att svara på 

studiens syfte och problemformulering. 

   Med begreppet reliabilitet menas i vilken utsträckning vi mäter det vi tänkt mäta i vårt 

genomförande. Med hög reliabilitet menas att det inte finns slumpmässiga eller 

osystematiska fel. Dessa fel kan exempelvis vara slarvfel under datorinsamlingen och hörfel 

eller missförstånd i samband med intervjuer samt tolkningar som följd av trötthet eller 

stress. För att skapa hög reliabilitet i vår studie har vi bland annat varit noggranna när vi 

genomför vår analys av nyhetsartiklarna och spelat in vår intervju för att enklare kunna 

transkribera och analysera det som sägs. (Esaiasson et al., 2012) 

 

6.3.   Kritik  och  reflektion  metod  

 

Trots att den kvantitativa innehållsanalysen strävar efter till att vara så objektiv som möjligt 

går det som forskare aldrig att vara helt värderingsfri i sitt analysarbete. Detta på grund av att 
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alla forskare har förförståelse om sitt studieområde samt påverkas av rådande sociala normer 

och värderingar. Vi vill därför belysa att studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om 

analys genomförts av andra forskare. (Holme & Solvang, 2006) 

   Den kvantitativa metoden använder sig av en standardiserad utformning som bygger på att 

utvecklingen av problem och teorier skiljer sig helt från informationsinsamlingen. När 

problemformuleringen är bestämd är också planen för undersökningens fortsättning klar, 

vilken ska följas under insamlingen av information. Detta är en svaghet i kvantitativ metod i 

och med att det inte finns någon garanti för att den information som insamlats är relevant för 

den frågeställning som utformats. Även om detta upptäcks under insamlingen är det försent 

för att göra något åt det i och med problemformuleringen och informationsinsamlingens 

skiljaktighet. För att förebygga detta problem kan en pilotstudie av undersökningen 

genomföras.  Pilotstudier kan dock ofta vara väldigt resurskrävande, speciellt för studenter 

som har en tidsbegränsning för studien. (Holme & Solvang, 2006) Då den här studien är 

begränsad i både tid och utrymme, gjordes ingen pilotstudie utan istället valde vi att 

noggrant se över det material vi hade möjlighet att välja. Det slutade med att vi gjorde ett 

totalurval i enlighet med Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012), som menar 

att ju fler medier som undersöks och jämförs, ju pålitligare resultat framställs i slutändan. 

Valet gjordes också utifrån argumentet att mycket material kan motverka att 

problemformuleringen och informationsinsamlingen inte skiljer sig åt för mycket (Holme & 

Solvang, 2006). 

 

6.4.   Nyhetsartiklar  från  KI:s  webbsida  

 

Det främsta materialet som denna studie bygger på är 50 nyhetsartiklar rörande 

Macchiariniaffären som publicerats på KI:s webbsida (se bilaga 7).  Dessa nyhetsartiklar 

verkar som analysenheter i vår kvantitativa innehållsanalys.  

 

6.5.   Informativ  intervju  med  KI:s  kommunikationsdirektör  

 
För att få en intern inblick i KI:s kriskommunikation har vi genomfört en informativ intervju 

med kommunikationsdirektören på KI – Christina Bostedt (se bilaga 3). Vi har genomfört 

intervjun i syfte att få bästa möjliga skildring av händelseförloppet under krisen och för att 

kunna se kopplingar till studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning om 

internkommunikation. Då vår studie behandlar en relativt ny krissituation där 
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informationsutbudet inte är fullt färdigställt, genomförde vi denna intervju för att skapa 

större förståelse kring KI:s kriskommunikation men även för att skapa större validitet i 

denna studie.  

   I intervjun berättar Bostedt att KI har en kommunikationsplan men att denna plan främst 

riktar sig till fysiska kriser. Hon menar att en utveckling av kriskommunikationsplaner tillhör 

ett av de förbättringsområden KI står inför. I dagsläget varierar antalet personer som arbetar 

med kommunikationen under en kris och vilka personer som väljs ut beror på 

krissituationen. Under Macchiariniaffären var det cirka sju personer som arbetade med 

kriskommunikationen. Bland de ansvariga fanns bland annat kommunikationsdirektören, 

biträdande kommunikationsdirektör, pressekreterare och redaktörer. I krisarbetet som rörde 

Macchiariniaffären arbetade de utifrån en krisplan som skapades först när krisen uppstått 

och där fokus låg på att kommunicera ut fakta om vad som hände i krisen och sedan 

organisera det arbete som behövde göras. 

   KI:s webbsida och KI:s internwebb var de mest uppdaterade plattformarna under 

Macchiariniaffären. Dessa medieval gjordes med argumentet att KI på dessa plattformar 

hade tid att ta reda på, hantera och sammanställa den information som behövde 

kommuniceras ut kring de uppkomna händelserna. För framtida eventuella kriser berättar 

Bostedt att KI eventuellt kommer använda sig av fler kommunikationskanaler och ha en 

annan mötesstruktur i hopp om att kunna sätta igång arbetet snabbare. I dagsläget pågår en 

utvärdering av vad som hänt och vad som kan göras bättre i framtiden.  

   Gällande vår fråga kring om det fanns någon specifik händelse under Macchiariniaffären 

som ledde till att krisen bröt ut eller expanderades svarar Bostedt att Macchiariniaffären 

handlade om en förtroendekris och att det är viktigt att komma ihåg att krisen skedde under 

två olika skeenden – oredlighetsärendet och operationerna. Oredlighetsärendet i sig 

bedömdes inte som en stor kris utan var ett arbete som flöt på. Den mediala krisen kom 

främst efter sändningen av SVT:s dokumentärserie. (Se bilaga 7)  

   För att implementera den här intervjun i vår studie, finns information om huruvida KI 

använt sig av krishantering som går att koppla till tidigare forskning och teori. Det går även 

att göra kopplingar till motiveringen av valt material för studien.   

 
6.6.   Analysverktyg  

 

När vi undersöker våra analysenheter, i form av nyhetsartiklarna, kommer vi att använda oss 

av tio variabler. De tio variablerna med tillhörande svarsalternativ kommer att verka som 

våra analysverktyg för att i sin tur få fram variabelvärdet av våra analysenheter. De variabler 
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vi valt att använda grundar sig i de teorier som ligger till grund för den här studien. Nedan 

följer sammanfattning av våra variabler (för komplett variabelredovisning se bilaga 2). 

   Variabel 1 studerar antal ord som förekommer i respektive nyhetsartikel. Svarsalternativen 

för denna variabel är fem stycken och sträcker sig i ordantal från mycket korta till mycket 

långa. Det vi vill undersöka med denna variabel är om längden på nyhetsartikeln kan säga oss 

någonting om huruvida texten är kort och informativ eller långt och förklarande. 

   Variabel 2 undersöker vilket publiceringsdatum respektive nyhetsartikel har. Variabeln 

innehåller 17 olika svarsalternativ som sträcker sig från april 2015, då den första 

nyhetsartikeln publicerades, till december 2016, då den sista nyhetsartikeln publicerades. 

Syftet med att undersöka publiceringsdatum är att kartlägga om information konsekvent 

sändes ut eller om det varierade beroende på händelser i Macchiariniaffären. 

   Variabel 3 tittar på hur frekvent ordet ”förtroende” förekommer. Svarsalternativen för 

denna variabel är tre stycken och sträcker sig från noll gånger till fler än fem gånger. Med 

denna variabel vill vi undersöka hur ordet förtroendet kopplas till händelserna kring 

Macchiarini och hur detta används av KI i sin kommunikation till intressenterna.  

   Variabel 4 studerar vilka aktörer som får uttala sig i respektive nyhetsartikel. Vi vill 

undersöka eventuella aktörers uttalanden för att kunna kartlägga om någon aktör får uttala 

sig mer än andra och om det kan säga oss någonting om vad artikeln vill förmedla eller helt 

enkelt dölja. Svarsalternativen i denna variabel är fem stycken och innehåller interna aktörer 

på KI, externa aktörer och att aktör ej framgår. 

   Variabel 5 undersöker vilket det huvudsakliga ämnesområdet i respektive nyhetsartikel är. 

Detta vill vi undersöka i syfte att se vad majoriteten av artiklarna handlar om och om det kan 

säga oss någonting om det budskap som förmedlas. Svarsalternativen är fem stycken och 

innefattar bland annat ämnen som forskning och operationer, information om 

organisationen och information till berörda/intressenter. 

   Variabel 6 studerar vilken typ av kris som situationen framställs som. Svarsalternativen är 

fyra stycken och täcker SCCT:s tre kriser (se 5.3) samt att typ av kris inte framgår. Med denna 

variabel vill vi undersöka hur krisen framställs och om typ av kris kan skildras genom den 

information som KI förmedlar i nyhetsartiklarna.  

   Variabel 7 undersöker vem som framställs som huvudansvarig för krisen i respektive 

nyhetsartikel. Vi vill undersöka detta i syfte att se om någon specifik aktör konsekvent hålls 

ansvarig för krisen eller om ansvaret förskjuts eller varierar. Svarsalternativen för denna 

variabel är; Macchiarini, KI, Clinical Hospital i Krasnodar (Ryssland) eller övriga aktörer 

samt framgår ej. Valet av dessa variabelvärden är utifrån av vi kan tänka oss att ansvaret bör 

eller kan skildras ligga i artiklarna. I den första genomgången av artiklarna kunde vi även 

urskilja vissa aktörer som nämndes återkommande gånger och kan även vara ett argument 

till varför vi valde just dessa svarsalternativ.  
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   Variabel 8 tittar på om det uttrycks att åtgärd av krisen ska vidtas. Syftet med denna 

variabel är att undersöka om KI förmedlar att någon form av åtgärd för krisen kommer att 

tas. Detta för att kunna återkoppla till rekommendationer kring detta som finns inom 

teorierna krishantering och SCCT samt den tidigare forskning den här studien baseras på. 

Svarsalternativ på denna variabel är ja eller nej. 

   Variabel 9 syftar till att undersöka om det erbjuds något typ av stöd till drabbade/offer i 

krisen i enlighet med rekommendationer som finns inom tidigare forskning och teorin för 

denna studie. Stöd kan i detta fall vara att någon form av ursäkt uttrycks eller att 

kompensation eller liknande erbjuds. Svarsalternativen är ja eller nej.  

   Variabel 10 syftar till att kartlägga identitet på kodare för att redovisa att kodningen av de 

50 nyhetsartiklarna utförts av två olika kodare för att skapa högre reliabilitet i resultatet. 

 

6.7.   Urval  

 

Då vår studie är något begränsad, både tids- och utrymmesmässigt har vi valt att enbart 

fokusera på en av KI:s kommunikationskanaler under krisen. Hade vi valt att granska 

samtliga kanaler hade studien möjligen resulterat i en ytligare och mindre ingående analys 

med tanke på vår tidsram. De kanaler KI kommunicerade via under Macchiariniaffären var 

deras webbsida, sociala medierna Facebook och Twitter samt pressmeddelanden. Vi valde att 

begränsa oss till de nyhetsartiklar som återfanns på KI:s webbsida rörande 

Macchiariniaffären. Varför vi inte valde att analysera till exempel pressmeddelandena var för 

att samtliga var förkortade versioner av de nyhetsartiklar som publicerades webbsidan. Totalt 

återfanns 50 nyhetsartiklar som publicerades i samband med Macchiariniaffären under 

tidsperioden 2015 och 2016. 

   Att val av kommunikationskanal föll på nyhetsartiklar grundas i att Fearn-Banks (2011) 

rekommenderar organisationer att kommunicera med interna och externa publiken via 

nyhetsmedier och sociala medier. KI:s webbsida är ett forum för såväl interna som externa 

publiken och känns därför som en relevant kommunikationskanal att analysera. Detta på 

grund av att den information som lättast når publiken är den som kommer genom medierna 

(Fearn-Banks, 2011). Informationen i nyhetsartiklarna på KI:s webbsida är samlad och 

formulerad av KI själva och även det är en faktor till varför vi anser att denna kanal är rättvis 

att analysera. Detta är också är grunden till att vi uteslöt analys av nyhetsartiklar som 

publicerats i dagstidningar, då KI inte är huvudavsändare till dessa. 

   Facebook och Twitter samt pressmeddelanden valdes bort med grund i att 

kommunikationen i dessa kanaler ofta var väldigt kort och inte gav någon utförlig 
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information kring Macchiariniaffären. Ofta hänvisade dessa kanaler via länkar till KI:s 

webbsida för utförligare information om krisen, detta gällde speciellt pressmeddelanden. 

   När vi valt kommunikationskanal och undersökt hur många nyhetsartiklar som rörde 

Macchiarniaffären gjorde vi ett totalurval av dessa. Det innebär att vi undersökte samtliga 

analysenheter – 50 stycken nyhetsartiklar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). Vi valde att genomföra ett totalurval i och med att studiens frågeställningar enligt 

Holme och Solvang (2006) ska klargöra för analysenheterna. En av studiens frågeställningar 

är ” Vilket budskap kommuniceras i de nyhetsartiklar som publicerats på Karolinska 

Institutets webbsida i samband med Macchiariniaffären?”  

– därav ansåg vi att ett totalurval av nyhetsartiklarna var passande för att kunna göra en 

rättvis bedömning av budskapet. 

    Våra valda variabler syftar till att hjälpa oss att komma fram till ett analysresultat som 

förhoppningsvis kan besvara studiens forskningsfråga. Med studiens syfte i åtanke utformade 

vi tio stycken variabler (se redovisning 6.6) som ska hjälpa oss att strukturera upp 

analysenheternas innehåll. (Holme & Solvang, 2006)  

   Valet att genomföra en informativ intervju med KI:s kommunikationsdirektör grundar sig i 

att vi ville få en intern inblick i hur kommunikationsarbetet fungerar på KI. Valet av vår 

intervjuperson föll sig naturligt då vi kontaktade kommunikationsavdelningen på KI och blev 

hänvisade till kommunikationsdirektören, Christina Bostedt.  Det är 

kommunikationsdirektören som har övergripande ansvar över KI:s interna och externa 

kommunikation. 

 
6.8.   Tillvägagångssätt  

 

För att komma fram till ett konkret forskningsproblem och hålla studiens validitet hög har vi 

i enlighet med Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) arbetat med att 

begränsa forskningsfrågan så mycket som möjligt. Innan vi specificerade vår forskningsfråga 

utgick vi från att vi ville undersöka hur KI:s kommunikation såg ut under Macchiariniaffären. 

Vidare konkretiserade vi vad vi ville undersöka – KI:s kriskommunikation under krisen.  

   När vi beslutat oss för att undersöka KI:s kriskommunikation var nästa steg att begränsa 

oss till ett medium. Vi valde att fokusera på KI:s webbsida med grund i att de där publicerade 

nyhetsartiklar i samband med Macchiariniaffären. När vi avgränsat vad vi ville undersöka 

formulerade vi tre tydliga frågeställningar (se 3.3) i syfte att svara på forskningsfrågan. 

   Innan vi påbörjade vårt analysarbete upprättade vi en kodbok där vi tog fram våra valda 

variabler. Därefter utformade vi en datamatris där analysresultatet senare fördes in. Vi 

utformade även en kodblankett där datamatrisens resultat senare skulle sammanställas. 
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   Innan vi började analysera de 50 nyhetsartiklarna, valde vi som forskare att dela upp 

materialet och granska hälften var för att effektivisera granskningsprocessen. När vi 

analyserat hälften var bytte vi artiklar och analyserade den hälft vi tidigare inte analyserat. 

Detta för att skapa hög reliabilitet och minimera slarvfel i analysen. 

   Analysenheterna lästes av i två omgångar. Först lästes de digitalt via KI:s webbsida i syfte 

att få en uppfattning om hur materialet såg ut och vad det handlade om. Vid andra tillfället 

valde vi att föra över artiklarna till ett separat dokument för att få en bättre överblick över 

materialet. Vidare i vår analys använde vi oss av variablerna som vi tidigare nämnt (se mer 

6.6) för att undersöka dess variabelvärde.  

   När vi analyserat och fastställt respektive variabler och dess variabelvärde i samtliga 

nyhetsartiklar, sammanställde vi resultatet i vår datamatris. Därefter förde vi över resultatet i 

vår kodblankett. Slutligen skapade vi diagram för att redovisa analysresultatet på ett så 

tydligt sätt som möjligt.  

   Den informativa intervjun med KI:s kommunikationsdirektör genomfördes via telefon då vi 

inte hade möjlighet att ta oss till hennes kontor i Stockholm. Vi valde att både spela in och 

föra anteckningar under intervjuns gång i syfte att minimera hörfel och stärka intervjuns 

reliabilitet. Detta underlättade även för oss då vi i efterhand kunde gå tillbaka och 

sammanställa innehållet samt försäkra oss om att vi inte förlagt viktig information. När vi 

sammanställt intervjun skickade vi en kopia till kommunikationsdirektören för att hon skulle 

få möjlighet att redigera och säkerställa informationen, vilket även ökar trovärdigheten för 

innehållet. Vi fick även ta del av KI:s verksamhetsplan i samband med intervjun vilken gav 

oss en ännu tydligare bild av organisationens kommunikationsarbete. 

 

6.9.   Kritik  och  reflektion  material  och  urval  

 

Som tidigare nämnt i detta kapitel kan kvantitativa innehållsanalyser i vissa fall göra 

generaliseringar inom ett område i och med sin statistiska teknik (Holme & Solvang, 2006). 

Dock vill vi belysa att vårt huvudsakliga material, KI:s nyhetsartiklar, ej utgör ett resultat som 

kan generaliseras för organisationer när det kommer till kriskommunikation. Detta på grund 

av att vår studie endast tar upp en specifik krishändelse samt att vi endast analyserat en av 

KI:s kommunikationskanaler. Därför kan vi endast diskutera kring resultaten i denna studie. 

   Enligt Holme och Solvang (2006) behöver såväl studiens analysenheter som 

analysvariabler vara representativa för studiens syfte. Vi har därför varit noggranna i vårt val 

och anpassning av dessa för att hålla studiens validitet hög. Dock vill vi belysa att studiens 

valda material och framförallt variabler förmodligen hade sett annorlunda ut om studien 

utförts av andra forskare, vilket även hade visats i analysresultatet. 
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   Trots att vi gjort ett totalurval av de nyhetsartiklar som återfanns på KI:s webbsida i 

samband med Macchiariniaffären vill vi belysa att materialet är relativt litet sett till den 

storlek material inom kvantitativa innehållsanalyser kan omfatta. Därmed hade studiens 

pålitlighet kunnat vara högre om vi analyserat samtliga kommunikationskanaler vilket hade 

genererat ett större material. (Holme & Solvang, 2006) Med tanke på denna studies 

tidsbegränsning är det dock ingenting vi hade möjlighet till att genomföra. 
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7.   Resultatredovisning  
 
Nedan redovisas det resultat som framkom i granskningen av de 50 nyhetsartiklarna från 

KI:s hemsida. Respektive variabel redovisas i nummerordning och resultatet illustreras i 

tabeller med tillhörande förklaring i text för bästa möjliga överskådlighet. Se bilaga 3 och 4 

för komplett datamatris och sammanställning av datamatris. 

 

 
 
Variabel 1 undersökte längden på nyhetsartiklarna. Majoriteten av texterna var korta, det vill 

säga att de innehöll 100-299 ord. Mycket korta och medellånga och texter kom därefter och 

utgjorde cirka 20 procent vardera. Långa och mycket långa texter var mins förekommande 

och motsvarade cirka 10 procent vardera. 

 

V1  Antal  ord

Mycket  korta,  1-99  ord  

Korta,  100-299  ord

Medellånga,  300-599  ord

Långa,  600-899  ord

Mycket  långa,  >900  ord
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Variabel 2 undersökte vilka datum nyhetsartiklarna publicerades under. En stor majoritet av 

artiklarna publicerades under februari 2016. Månaderna januari och mars år 2016 utgjorde 

femton procent vardera av frekvensen. Utöver det publicerades ett mindre antal artiklar 

under april, maj, juni och augusti år 2015. 
 

 
 
Variabel 3 undersökte hur många gånger ordet ”förtroende” förekom i respektive 

nyhetsartikel. Det visade sig att den största andelen nyhetsartiklar, närmre bestämt 84 

procent, inte använde ordet ”förtroende” alls. Sexton procent av artiklarna använde ordet 1-5 

gånger och ingen av artiklarna använde ordet fler än fem gånger.  

V2  Publiceringsdatum

Apr-15 Maj-15 Jun-15

Jul-15 Aug-15 Jan-16

Feb-16 Mar-16 Apr-16

Maj-16 Jun-16 Jul-16

Aug-16 Sep-16 Okt-16

Nov-16 Dec-16

V3  Hur  många  gånger  förekommer  ordet  
"förtroende"?

0  gånger

1-5  gånger

>5  gånger
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Variabel 4 undersökte vilka aktörer som fick uttala sig i nyhetsartiklarna. I ungefär hälften av 

nyhetsartiklarna framgick det inte vilka aktörer som fick uttala sig. I 38 procent av artiklarna 

uttalade någon i KI:s ledning sig och nyhetsartiklar där övriga aktörer fick uttala sig 

uppmätte 14 procent. 
 

 
 
Variabel 5 undersökte vilket ämnesområde som huvudsakligen berördes i nyhetsartiklarna. 

Kategorierna ”information om organisationens arbete” och ”forskning och operationer” 

utgjorde majoriteten ämnesområdena i nyhetsartiklarna med 34 procent respektive. 

V4  Vilka  aktörer  får  uttala  sig?

KI:s  ledning

Macchiarini

Övriga  aktörer

Drabbade/offer

Framgår  ej

V5  Huvudsakligt  ämnesområde

Forskning	  och	  operationer

Information	  om	  organisationens	  arbete

Information	  till	  berörda/intressenter

Blandad	  information

Övrigt
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Kategorin ”information till berörda/intressenter” utgjorde 22 procent, ”övrigt” 10 procent 

och ”blandad information” två procent. 

 

 
 

Variabel 6 beskriver vilken typ av kris som Macchiariniaffären framställs som. Av vår 

granskning framställs krisen som en Kris som går att förebygga i 42 procent av 

nyhetsartiklarna. I resterande 58 procent framgår det inte vilken typ av krissituationen 

framställs som.  
 

 
 

V6  Vilken  sorts  kris  framställs  situationen  som?

Organisationen  som  offer  för  krisen

Olyckskris

Kris  som  går  att  förebygga

Framgår  ej

V7  Vem  framställs  som  huvudansvarig  för  krisen?

Macchiarini

Karolinska  Institutet

Clinical  Hospital  i  Krasnodar,  Ryssland

Övriga  aktörer

Framgår  ej
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Med variabel 7, ville vi som forskare undersöka om det tydligt framställs vem som anses vara 

huvudansvarig för krisen. I 58 procent av nyhetsartiklarna framgick inte denna information. 

Därefter framställs KI som huvudansvarig i 30 procent, och Macchiarini i 26 procent av 

artiklarna. Clinical Hospital i Krasnodar, Ryssland framställs huvudansvarig över krisen i två 

procent av artiklarna. Inga övriga aktörer framställs som ansvarig för krisen.  
 

 
 

Variabel 8, handlar om huruvida organisationen uttalar sig om de åtgärder som ska vidtas för 

krisen. Svarsalternativen var antingen ja eller nej och denna variabel visade sig förekomma i 

38 procent av de totalt 50 artiklarna.  
 

V8  Uttrycks  det  att  åtgärd  av  krisen  ska  vidtas?

Ja

Nej
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Variabel 9 presenterar om någon typ av stöd eller hjälp visades för de drabbade. Till denna 

kategori räknar vi uttalanden som handlar om att KI bidrar med kompensation på något sätt 

till de drabbade. Stöd erbjöds endast i sex procent av de totalt 50 nyhetsartiklarna.  
 
 

 
 

Variabel 10 visar hur vi som forskare har analyserat materialet. Vi delade, som tidigare 

nämnts, upp de 50 artiklar och analyserade hälften var. Sedan bytte vi artiklar och 

analyserade resterande hälft och därför visar resultatet på 50 procent vardera kodaren. 

V9  Erbjuds  stöd  och  hjälp  på  något  vis  till  
drabbade/offer?

Ja

Nej

V10  Identitet  på  kodare

Elin

Malin
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8.   Analys  

Nedan presenteras analysresultatet av variablerna. Vi kommer att ge förklaring till varför vi 

valt de variabler vi valt, beskriva vad variabelresultat kan säga om KI:s budskap i 

nyhetsartiklarna samt återkoppla till tidigare forskning och SCCT:s rekommendationer. 

 

Variabel 1 – Antal ord 

Med hjälp av denna variabel undersökte vi längden på nyhetsartiklarna i syfte att se om KI 

använde den längd på sina texter som rekommenderas enligt tidigare forskning och valda 

teorier. Det visade sig att majoritet av nyhetsartiklarna, 20 stycken, var korta (se exempel 

bilaga 7, nyhetsartikel 1). Därefter var mycket korta (se bilaga 7, nyhetsartikel 2) och 

medellånga texter (se bilaga 7, nyhetsartikel 8) mest förekommande och motsvarade 10 

stycken vardera. Resultatet visade alltså att KI främst använde sig av korta och koncisa texter 

i enlighet med Coombs och Holladays (2009) rekommendationer. Dock varierande längden 

på nyhetsartiklarna något, vilket betyder att texterna inte konsekvent höll den längd som 

Coombs och Holladay (2009) rekommenderar för kommunikation till krisens intressenter.  

 

Variabel 2 – Publiceringsdatum 

Syftet med att använda denna variabel var att titta på snabbheten i KI:s respons genom att 

undersöka vilka datum nyhetsartiklarna publicerades under. Den största majoriteten av 

nyhetsartiklarna publicerades under februari 2016 (se bilaga 7, nyhetsartikel 12-23), närmre 

bestämt 24 procent av artiklarna. Därefter publicerades flest artiklar under januari (se bilaga 

7, nyhetsartikel 8-11) och mars (se bilaga 7, nyhetsartikel 24-27) år 2016, vilka utgjorde 15 

procent vardera av artiklarna. Vi tror att anledningen till att majoriteten av nyhetsartiklarna 

publicerades under februari 2016 var att den kulmen av krisfasen i Macchiariniaffären 

utspelade sig månaden efter SVT:s sändning av dokumentärserien Experimenten som sändes 

i januari 2016. Detta bekräftas även i att artiklarna som publicerades under februari 2016 har 

innehåll som är kopplat till sändningen av dokumentärserien. Ett exempel återfinns i 

nyhetsartikel 15 med rubriken ”Granskare utsedda i Macchiarini-ärendet” där innehållet 

handlar om att KI har utsett personer som ska granska om KI:s rekrytering av Paolo 

Macchiarini gått rätt till och att den forskning som utförts under KI:s ansvar varit etisk. 

Denna tillsättning av granskare i Macchiariniaffären skedde tätt inpå sändningen av 

Experimenten vilket indikerar att fallet ska granskas som följd av den information som 

framkommit i dokumentärserien. Vidare handlar nyhetsartiklarna som publicerades under 

februari 2016 om information som rör direkta följder och åtgärder av de uppgifter som 

kommit till KI:s kännedom i och med sändningen av dokumentärserien. Bland annat handlar 
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nyhetsartikel 17-21 om personer inom KI:s ledning som antingen avgår från sin tjänst eller 

blir tillsatta. 

   Enligt Coombs (2012) bör organisationer under kris jobba med att ge snabb respons till 

sina intressenter, vilket vi anser att KI till stor del gjort med grund i ovanstående utläggning. 

Snabba och koncisa budskap har dessutom på senare tid blivit allt viktigare under kris, på 

grund av den teknologiutveckling som skett i samhället det senaste decenniet. (Coombs, 

2012) 

 

Variabel 3 – Hur många gånger förekommer ordet ”förtroende”? 

I och med förtroende är en central del för organisationer i kris ville vi undersöka hur 

förtroendet för KI såg ut under Macchiariniaffären. Därmed valde vi att med variabel 3 

undersöka hur många gånger ordet ”förtroende” förekom i nyhetsartiklarna. Det visade sig 

att ordet inte användes alls i den största majoriteten, 84 procent, av artiklarna. I 16 procent 

av artiklarna användes ordet det 1-5 gånger. Detta tyder på att KI i majoriteten av artiklarna 

inte pratar kring förtroende, utan endast nämner det i åtta av sina 50 nyhetsartiklar. 

   Coombs (2012) anser att organisationers hantering och utfall av en kris är beroende av hur 

intressenterna uppfattar organisationens krishantering. I en fungerande krishantering bör 

det finnas förtroende för organisationen hos intressenterna, därför är förtroende en viktig 

aspekt för KI att ha i åtanke i sin kriskommunikation. Det kan tyckas anmärkningsvärt att KI 

i en så pass stor majoritet av sina nyhetsartiklar inte använder sig förtroende. Dock finns det 

flera bra exempel på användning av ordet i de nyhetsartiklar där förtroende förekom, bland 

annat i nyhetsartikel 17. Där meddelar KI att dåvarande rektor Anders Hamsten ställer sin 

plats till förfogande. Hamsten förklarar även i ett citat att han inte kan kvarstå som rektor då 

han anser att det blir svårt att med trovärdighet och kraft verka på den position han haft 

inom KI sedan tidigare.  

 

”– Med anledning av den kritik som följt på den så kallade Macchiarini-affären har jag 

kommit till slutsatsen att det blir svårt för mig att med trovärdighet och kraft verka som 

rektor. Därför ställer jag min plats till förfogande.” 

 

Hamsten ställer alltså sin plats till förfogande och säger att han inte har den kraft som krävs 

för att återfå förtroende hos intressenterna. Att han drar slutsatsen att det blir svårt för 

honom att fortsätta som rektor på grund av de händelser som uppstått kring 

Macchiariniaffären tolkar vi som att han erkänner att det är omöjligt att återuppbygga ett 

förtroende till intressenterna efter allt som hänt och indirekt erkänner krisens existens. Men 

även ett erkännande av krisen kan tolkas som ett sätt att återvinna intressenternas 

förtroende. 
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Variabel 4 – Vilka aktörer får uttala sig? 

Vi valde att undersöka vilka aktörer som fick uttala sig i nyhetsartiklarna för att utifrån det 

kunna ta reda på om olika typer av aktörer får synas mer eller mindre i artiklarna. En 

överrepresentation av en viss aktör kan leda till att texternas budskap framhävs fördelaktigt 

för just den aktören. I ungefär hälften av artiklarna framgick det inte vem som fick uttala sig. 

Vidare var den aktör som fick uttala sig mest någon i KI:s ledningen, vilket utgjorde 38 

procent. Övriga aktörer, så som forskare och utredare i fallet, som fick uttala sig, utgjorde 14 

procent. Berörda/intressenter fick inte uttala sig alls, inte heller Macchiarini. 

   Resultatet påvisar att KI:s ledning var den aktör som fick uttala sig mest i nyhetsartiklarna. 

Vilket vi finner föga förvånande i och med att vi valt att analysera just de artiklar som KI 

själva lagt upp på sin webbsida (för redogörelse av urval se kap. 6.7). Att KI:s ledning fick 

uttala sig till störst del i artiklarna tyder dock på att de på ett fördelaktigt sätt har kunnat 

kommunicera det budskap och de åsikter som de har kring Macchiariniaffären till 

intressenterna. Och trots att KI är avsändare till samtliga nyhetsartiklar på webbsidan, är 

dessa typer av nyhetsartiklar menade att förse intressenter till Macchiariniaffären med 

information – alltså framgår det nödvändigtvis inte att detta är KI:s åsikter. Nyhetsartiklarna 

hade dock kunna varit mer neutrala trots att de publicerats på KI:s webbsida, om samtliga 

aktörer hade fått uttala sig lika mycket. Coombs (2012) rekommenderar organisationer att 

hålla en transparent ton i sin kriskommunikation för att intressenterna ska uppleva 

budskapet så neutralt och trovärdigt som möjligt. Vilket KI utifrån ovanstående 

analysresultat inte uppnått. Dock vill vi belysa att vi endast analyserat en 

kommunikationskanal under Macchiariniaffären, vilket kan ge en orättvis bild av vår 

bedömning att KI icke har varit transparenta i sin kommunikation. 

 

Variabel 5 – Huvudsakligt ämnesområde 

Genom att undersöka det huvudsakliga ämnesområdet i nyhetsartiklarna ville vi ta reda på 

vad artiklarna faktiskt behandlade för ämne. Vi valde variabelkategorier utifrån att de skulle 

kunna säga oss någonting om valt ämnesområde. Våra ämnesområden är utvalda utifrån att 

de ska kunna säga oss någonting om vad KI vill förmedla med det valda ämnet. Information 

om organisationens arbete tolkar vi som att KI vill lyfta fram vad de tidigare gjort, eller i dag 

gör, bra i sitt arbete. Exempelvis genom att hänvisa till vad organisationen tidigare gjort bra 

eller att belysa att åtgärder har vidtagits i Macchiariniaffären. Exempel på detta återfinns 

bland annat i nyhetsartikel 47 med rubriken ”Efter Heckscher-utredningen: Åtgärdsplan klar 

för KI” (se hela artikeln i bilaga 7, nyhetsartikel 47”. Artikeln handlar om att den åtgärdsplan 

som gjordes i och med att den externa utredningen om eventuellt forskningsfusk är klar. 

Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan som 
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pekade på de brister och rekommendationer som krävdes efter det som framkom i den 

externa utredningen. Vidare i artikeln exemplifieras några av de åtgärder som KI förväntas 

vidta. Dessa handlar bland annat om att stärka interna utbildningsinsatser för att främja ett 

hållbart ledarskap, stärka rutiner vid rekrytering och förbättra forskningsdokumentationen.  

 

”– Nu behöver vi hjälpas åt för att se till att vi blir ett ännu bättre och 

starkare KI. Ingen ska behöva tveka över att KI:s verksamhet präglas av 

hög kvalitet och etik, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor 

KI. Bland åtgärderna finns till exempel; 

 

Genom att uttrycka att KI ska bli ännu bättre och starkare samt att ingen ska behöva tveka 

över att KI präglas av hög kvalitet och etik indikerar Dahlman-Wright att KI tidigare har 

hållit en bra kvalité på sin verksamhet – och tar alltså upp tidigare bra arbete organisationen 

utfört. Vilket kan tolkas som responsstrategin bortförklaring i enlighet med Coombs (2012) 

modell för responsstrategier. 

   Information om organisationens arbete som ämnesområde var mest förekommande 

tillsammans med forskning och operationer, de utgjorde 34 procent var. Forskning och 

operationer täcker de inlägg som handlar om Macchiarinis forskning eller operationer, eller 

information kring detta. I nyhetsartikel 10 (se hela artikeln bilaga 7, nyhetsartikel 10) 

återfinns ett exempel i citatform på vad vi tolkat som denna kategori: 

 

”Karolinska Institutet tillåter inte bisysslor som är förtroendeskadliga och 

så som Macchiarinis verksamhet i Ryssland beskrivs i Dokument inifrån 

hade bisysslan inte godkänts enligt Anders Hamsten.” 

 

I enlighet med Coombs (2012) kan detta uttalande tolkas som responsstrategin 

bortförklaring i och med att KI säger att de inte hade godkänt Macchiarinis forskning och 

operationer om de vetat om vad han egentligen sysslat med. Därmed bortförklarar de sin 

skyldighet till krisen och håller Macchiarini ansvarig i stället. Men med de värdegrunder och 

den position som KI har bör dock medarbetarnas arbete kontinuerligt se till att kontrolleras, 

och därmed har KI ett ansvar i det arbete Macchiarini utfört under deras anställning. 

  Resterande ämneskategorier utgjorde en mindre procent av nyhetsartiklarna och dessa var 

följande tre. Information till berörda/intressenter menas med typer av artiklar där berörda i 

Macchiariniaffären erbjuds information om vad som händer i fallet. Detta ämnesområde 

utgjorde 22 procent. Exempel på denna kategori återfinns bland annat i nyhetsartikel 28 och 
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29 (ser mer bilaga 7, nyhetsartikel 28-29) där intressenterna ges information om vad som 

sker i krishanteringsprocessen. Övrig information, som utgjorde 10 procent, är ett 

ämnesområde som vi inte kan säga så mycket utifrån, till exempel information om att en 

pressträff kommer att hållas. Blandad information täcker de typer av artiklar där det 

förekom en blandning av information av tidigare nämnda kategorier och utgjorde två 

procent. 

   Det huvudsakliga ämnesområdet i nyhetsartiklarna var alltså information om 

organisationens arbete och forskning och operationer som innehållit budskap som vi tolkat 

som Coombs (2012) responsstrategier förstärkelse och bortförklaring. 

 

Variabel 6 – Vilken sorts kris framställs situationen som? 

Då SCCT som teori syftar till att rädda organisationens anseende i en krissituation, och det 

genom att identifiera typ av kris och dess omständigheter ansåg vi det relevant att undersöka 

vilken typ av kris som Macchiariniaffären framställs som. För att ta reda på detta letade vi 

efter uttalanden där bidragande faktorer för krissituationen framgick. I resultatet går det att 

urskilja att Macchiariniaffären, i 42 procent av nyhetsartiklarna, framställs som en ”kris som 

går att förebygga”. I resterande 58 procent framgår det inte vilken typ av kris situationen är. 

Däremot är denna variabel något tolkningsbar, vilket helst ska undvikas i en kvantitativ 

innehållsanalys men även Esaissason, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) nämner att 

det är omöjligt att helt utesluta tolkningsbara variabler.  

   Enligt Coombs (2012) handlar en kris som går att förebygga, bland annat om mänskligt 

felande eller brutna lagar och regler, och ofta är det organisationen själv som bär det 

huvudsakliga ansvaret i sådana situationer. Då Macchiariniaffären främst handlar om 

forskning och operationer av Paolo Macchiarini som gått fel är det en återkommande faktor 

till krisens uppkomst i flera av de analyserade nyhetsartiklarna. Exempel på de 

omständigheter kring krissituationen som vi anser framställer kristypen är uttalanden som 

handlar om forskningsfusk där Macchiarini inte fullt ut redovisat sina sysslor inom den 

forskning och de operationer han utfört på KI och KS. Även uttalanden där etiken kring 

Macchiarinis forskning har diskuterats eller fastställts inte vara i linje med KI:s värderingar 

(se mer bilaga 6, Nyhetsartikel 27) anser vi framställa en kris som går att förebygga. Nedan 

följer två citat som stärker det vi menar: 

 

”Paolo Macchiarinis verksamhet vid Kuban State Medical University i Krasknodar är 

oförenligt med KI:s värderingar och har skadat KI:s anseende.” 

 

”Paolo Macchiarini har inte sanningsenligt och fullständigt redovisat sina bisysslor.” 
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Enligt Coombs (2012) kan olika rekommendationer på responsstrategier göras när kristypen 

identifierats.  De strategier som enligt Coombs (2012) rekommendationer går att applicera på 

Macchiariniaffären och den typ av kris som går att förebygga, är att be om ursäkt (se bilaga 

7). Enligt Coombs (2012) bär organisationen i denna krissituation det yttersta ansvaret för 

krisen. Denna rekommendation går i enlighet med SCCT som teori som syftar till att rädda 

organisationens anseende och förebygga försämrat förtroende i samband med en kris. 

 

Variabel 7 – Vem framställs som huvudansvarig för krisen? 

Tillsammans med ovanstående variabel som undersöker vilken typ av kris Macchiariniaffären 

framställs som, är det relevant att undersöka vem som anses bära det huvudsakliga ansvaret 

för krisen. Som nämnts i teorikapitlet (se 5.2), härstammar SCCT från attributionsteorin, 

som syftar till att undersöka just denna faktor. Tanken med att undersöka vem som bär det 

huvudsakliga ansvaret för krisen är för att se om det påverkar det budskap organisationen 

förmedlar i nyhetsartiklarna. Resultatet visar att det i 50 procent, alltså 25 nyhetsartiklar inte 

framgår vem som bär det huvudsakliga ansvaret (se mer bilaga 5). I de resterande artiklarna 

anses ansvaret i 28 procent av dem, ligga på KI och 22 procent på Macchiarini. I endast två 

procent av artiklarna framstår Clinical Hospital i Ryssland som ansvarig för krisen. Det går 

att urskilja en relativt jämn fördelning på huvudsakliga ansvaret mellan KI och Macchiarini. 

Det vi finner intressant är att uttalanden från KI:s ledning eller som organisation ofta 

nämner Macchiarini och hans oetiska arbete inom sin forskning som ansvarig över de 

händelser som ledde till krisen. I dessa nämner KI bland annat att de inte har haft kännedom 

kring allt som som försiggått inom Macchiarinis forskning och att det han gjort inte är i linje 

med organisationens värderingar: 

 

”Paolo Macchiarini har under 2010 – 2015 varit deltidsanställd på Karolinska Institutet 

och haft en godkänd bisyssla i Krasknodar, Ryssland. KI:s ledning har känt till att han 

opererat och forskat där, men de uppgifter om etiken kring operationerna som beskrivs i 

dokumentären är nya för Anders Hamsten”. (Bilaga 6, Nyhetsartikel 10) 

 

 Det framgår tydligt att de inte haft medvetenhet kring Macchiarini och hans forskning på KI 

och operationer på KS. För att dra kopplingar till Coombs (2012) riktlinjer för 

responstrategier är det tydligt att KI i flera nyhetsartiklar pekar ut Macchiarini som en 

”syndabock” (se bilaga 7) för krissituationen. Dessa uttalanden går också i enlighet med vad 

Coomb (2012) kallar för ”Bortförklaringar” och ett sätt för organisationen att försöka minska 

sitt ansvar över en kris (se bilaga 7). Det ska däremot förtydligas att KI vid ett flertal tillfällen 

själva tar på sig ansvaret över det som skett. De nyhetsartiklar där KI tar på sig ansvaret över 

krisen handlar främst om de åtgärder som de anser behöver vidtas efter krisen för att 
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återuppbygga förtroendet för organisationen och svensk forskning (se bilaga 6, nyhetsartikel 

43).  

   Uttalanden som kommer från utomstående aktörer, exempelvis Sten Heckscher, som 

gjorde den externa granskningen av Macchiariniaffären, nämner dock KI som 

huvudansvarig. Argumenten som riktas mot KI handlar dels om de åtgärder som Heckscher 

anses behöver göras efter den externa granskningen, dels, handlar de om att det är KI som 

trots allt anställt Macchiarini och därigenom godkänt den forskning som genomfördes på KI 

och KS. Heckscher, som är en erfaren journalist uttalar sig även innan den externa 

utredningen börjar om vilka ansvarsområden KI har som statlig organisation i samhället (se 

bilaga 6, Nyhetsartikel 40). Efter avslöjandena i SVT dokumentären är det tydligt att dessa 

ansvarsområden brutits på flera ställen (bilaga 6, Nyhetsartikel 39). 

 

Variabel 8 – Uttrycks det att åtgärd av krisen ska vidtas? 

I redogörelsen av ovanstående variabel, där det framgår att KI till största del hålls ansvarig 

för Macchiariniaffären, kändes det relevant att undersöka om det, i sammanhanget, uttrycks 

att någon form av åtgärd ska vidtas. Syftet med att undersöka denna variabel är för att se hur 

KI, med den position organisationen innehar nationellt och internationellt, förhåller sig till 

de åtgärder som kan tänkas vara nödvändiga i samband med en kris. Enligt Coombs (2012) 

och den här studiens tidigare forskning, framgår det att snabbt agerande är en viktig 

komponent när det gäller krishantering. Det är även viktigt att organisationen är öppen med 

kommunikationen om vad som händer inom den och kring krishanteringsarbetet (Fearn-

Banks, 2011). I analysresultatet av den här studien går det att utläsa att det i 62 procent av 

nyhetsartiklarna framgår att KI ska vidta åtgärder i någon form. Dessa åtgärder beskrivs 

exempelvis vara den externa utredningen som bedöms vara nödvändig efter avslöjandena 

som framkommit i samband med SVT:s dokumentärserie. I denna utredning framkom 

ytterligare avslöjanden som gjorde att åtgärder behövdes vidtas. Och det är även något som 

är tydligt i nyhetsartiklarna. Flera av artiklarna handlar om den åtgärdsplan som KI beslutat 

att skapa efter informationen som framkommit i samband med den externa granskningen. I 

denna plan presenteras bland annat förbättringar som ska göras för att organisationen 

återskapa intressenternas förtroende och sin starka position i samhället. Ytterligare 

omständigheter som går under variabeln är då KI:s dåvarande rektor och styrelseordförande 

avgår. Att tillsätta ny ledning i samband med en kris kan enligt Coombs (2912) 

rekommendationer ses som en åtgärd. Enligt Coombs (2012) är det åtgärder likt denna en 

nödvändig komponent inom krishanteringen då det finns tydligt drabbade och då 

organisationen erhåller ett ansvar över krisen. 

 

Variabel 9 – Erbjuds stöd och hjälp på något vis till berörda/intressenter? 
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Variabel nio som handlar om KI på något sätt bidrar med kompensation till de berörda av 

krisen/dess intressenter. Denna variabel är intressant att undersöka i och med KI:s position i 

samhället. Syftet med den här studien är att undersöka hur KI:s kriskommunikation såg ut 

under Macchiariniaffären. KI är en organisation som arbetar med människors liv och hälsa 

och det är även en del av det forskningsproblem som ligger till grund för den här studien (se 

3.1). Det är därför intressant att undersöka om KI på något sätt förmedlar att kompensation 

eller stöd ska ges till de berörda och drabbade av krisen.  Av de sex procent av de totalt 50 

nyhetsartiklarna där denna variabel fanns med i, handlar stödet om att de känner sympati för 

de drabbade och dess närstående (bilaga 6, Nyhetsartikel 9). En av gångerna är av dåvarande 

styrelseordförande Lars Leijonborg och de resterande två är från den tillsatta vikarierande 

rektorn Karin Dahlman-Wright (bilaga 6, Nyhetsartikel 34 & 39). För att återkoppla till 

Coombs (2012) riktlinjer går denna variabel delvis under responsstrategin ”Kompensation”. 

Kompensation används enligt Coombs (2012) i krissituationer där det finns tydligt drabbade, 

och där det på något sätt kommer öka kostnaderna för organisationen.  Att kompensation 

endast delvis går under variabel 9 är på grund av att kompensation många gånger handlar 

om de åtgärder en organisation vidtar. I KI:s fall handlar de då om vad organisationen ska 

göra för att bygga upp intressenternas förtroende och en starkare position i samhället. Det 

har därför inte alltid något att göra med att ge stöd till de drabbade eller organisationens 

intressenter.  

 

Variabel 10 – Identitet på kodare 

Variabel10 visar hur vi som forskare har analyserat materialet och är därför inte analyserbart. 

Vi delade, som tidigare nämnts, upp de 50 artiklar och analyserade hälften var. Sedan bytte vi 

artiklar och analyserade resterande hälft och därför visar resultatet på 50 procent vardera 

kodaren. 

 

8.1.   Sammanfattning  analys  

 

Analysresultatet visade att KI i sina nyhetsartiklar främst använde sig av korta texter och att 

de publicerade artiklar som mest frekvent under kulmen av krisen – efter sändningen av 

Experimenten. En  betydande liten del av nyhetsartiklarna innehåller begreppet förtroende, 

men begrppet exemplifieras väl i de artiklar där det väl förekommer. KI:s ledningen är 

överrepresenterade som aktörer i nyhetsartiklarna, vilket visar på att KI inte låter alla aktörer 

komma till tals lika mycket och att de inte håller sin rapportering transparent. Det mest 

förekommande ämnesområdet i nyhetsartiklarna var information och organisationens 

arbete och forskning och operationer vilka kan härledas till responsstrategierna 
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förstärkning och bortförklaring. Macchiariniaffären framställs som typen av kris som går 

att förebygga i och med att mänskligt felande har lett till kris, vilket är budskapet i 

majoriteten av nyhetsartiklarna. I artiklarna framgår det att Macchiarini och KI bär ansvar 

för krisen, allra främst Macchiarini enligt analys av texternas mening. En majoritet av 

nyhetsartiklarna uttrycker att åtgärder av krisen ska vidtas, vilket vi funnit konkreta exempel 

på i ett flertal texter. Slutligen visade det sig att i en stor majoritet av andelen nyhetsartiklar 

erbjuds det inte något typ av stöd till berörda/intressenter av krisen.  

   Av de responsstrategier som Coombs (2012) rekommenderar för krishantering återfann vi 

följande i nyhetsartiklarna; förstärkning, bortförklaring, ursäkt, peka ut en syndabock och 

kompensation. Dessa kommer att diskuteras vidare i slutdiskussion (kap 9). 
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9.   Slutdiskussion  
 

Efter att vi genomfört denna studie och läst KI:s nyhetsartiklar om Macchiariniaffären samt 

sett dokumentärserien Experimenten, har vi fått en förståelse för vilket svårt arbete som 

följer en krissituation som denna. Oavsett vilken information som är sann kring huruvida KI 

hade kännedom om vad som egentligen pågick inom Macchiarinis forskning och operationer 

är kommunikationsarbetet i en sådan här situation av yttersta vikt.  

   Syftet med den här studien har varit att undersöka hur KI:s kriskommunikation såg ut 

under Macchiariniaffären, vilket budskap som kommunicerades ut och hur, och om 

kopplingar till tidigare forskning och teorier har kunnat göras. Studien har grundats på 

teorier som SCCT och krishantering. Inom det forskningsfält vi genomsökt för att hitta 

relevant tidigare forskning för den här studien, finns det ett tydligt intresse för att studera 

kriskommunikation både nationellt och internationellt. Däremot är forskningen inte lika väl 

utforskad inom statliga organisationer i Sverige. För att svara på studiens syfte har vi 

analyserat samtliga nyhetsartiklar rörande Macchiarini som publicerades på KI:s webbsida 

under Macchiariniaffären. Efter granskningsarbetet fick vi en tydligare bild av hur KI:s 

kriskommunikation såg ut under Macchiariniaffären och hur det i sin tur kan göras 

kopplingar till riktlinjer som finns inom den här studiens tidigare forskning och teorier.  

   Efter att ha analyserat nyhetsartiklarna och läst på om krissituationen, har vi fått en 

tydligare bild av KI:s kriskommunikation under Macchiariniafffären. Till att börja med kan vi 

konstatera att KI:s webbsida var den mest uppdaterade plattformen under 

Macchiariniaffären. Enligt KI själva, valde de webbsidan då de där hade KI tid att själva 

samla, sammanställa och organisera den information som skulle kommuniceras ut (se bilaga 

7). Det kan även ses som ett sätt för KI att kontrollera den information som lämnar 

organisationen. Det kan även ses som ett sätt för KI att övertyga intressenterna om att de har 

kontroll över situationen (Coombs, 2012). Att vara snabb, konsekvent och enhetlig i den 

information som lämnar organisationen är även en viktig faktor för att bevisa kontroll över 

situationen (Coombs, 2012). Det är även fördelaktigt om organisationen redan innan enats 

om vilka som får uttala sig och vad som ska sägas för att förvirring hos intressenterna kan 

motverkas.  Av det analysresultat som framkom i den här studien var det främst KI:s ledning 

som fick uttala sig i nyhetsartiklarna. Kopplat till att webbsidan var det främsta mediet under 

krisen där de själva sammanställt det budskap som skulle förmedlas ut kan det tolkas vara ett 

medvetet val av KI.  

   I samband med intervjun framkom det även att KI använt sin webbsida som främsta 

medium under krisen. Webbsidan uppdaterades kontinuerligt om vad som skedde i 

Macchiariniaffären och vilka åtgärder som skulle vidtas. Det är till fördel att ständigt 

uppdatera kring händelserna och vad organisationen planerar att göra såväl internt som 
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externt (Fearn-Banks, 2011). Kopplat till att webbsidan var det främsta mediet under krisen 

där KI själva sammanställt det budskap som skulle förmedlas ut kan det tolkas vara ett 

medvetet val av KI. Att det från KI:s sida endast var personer med från ledningen som fick 

uttala sig kan vara ett strategiskt val för att undkomma felaktiga uttalanden som i sin kan tur 

skapar förvirring hos intressenterna. 

   Men genom att ledarna är socialt ansvariga för sitt ledarskap i en krissituation är det även 

viktigt att vara öppen för förändring av beslut och handlingar (Falkheimer, Heide & Larsson, 

2009). Det ansvar KI och ledningen tar över krisen bevisas dels, genom att de ber om ursäkt, 

dels, genom att dåvarande rektor och styrelseordförande inser att deras förtroende skadats i 

och med krisen och avgår från sina poster. Vid rektor Anders Hamstens avgång tillsätts Karin 

Dahlman-Wright som vikarierande rektor. Att tillsätta en ny ledare som tidigare inte varit 

synlig i krissammanhanget kan inge intressenterna nytt hopp och förtroende för KI som 

organisation. Bland Dahlman-Wrights första uttalande i en av nyhetsartiklarna ber hon om 

ursäkt för det som inträffat. Hon förklarar även att KI kommer vidta de åtgärder som krävs 

för att rätta till de fel som skett under KI:s ansvar för att återuppbygga organisationens 

förtroende. 

   Det är även intressant att se vilken betydande roll informationen vi fick genom intervjun 

med KI:s kommunikationsdirektör har haft i denna studie. I intervjun framgick det att KI 

inte hade en förberedande krishanteringsplan för den typ av kris som Macchiariniaffären 

genererade. Utan att de i stället har ett antal personer som arbetar med generella 

krisrelaterade frågor och att en krisgrupp sätts ihop utifrån krisens uppkomst och storlek 

beroende på omfattning. Men som konsekvens av krisens utfall skapade KI under hösten 

2016 en åtgärdsplan för att återuppbygga förtroendet. 

   Något som Coombs (2012) anser kunna bidra till minskat förtroende för en organisation i 

en kris är att de inte ta sitt ansvar för krisen. Vid ett flertal tillfällen uttrycker KI det positiva 

arbete de gjort tidigare i stället för att bemärka den aktuella krissituationens händelser, vilket 

kan tolkas som responsstrategin förstärkelse. Det kan även  tolkas som att KI försöker 

frånskjuta sig ett större ansvar för krisen, vilket går att koppla till strategin bortförklaring. I 

ett flertal av nyhetsartiklarna ligger fokus på Macchiarinis skyldighet i krisen, något som 

också kan tolkas som att KI försöker minska sitt ansvar för krisen samt att Macchiarini pekas 

ut som syndabock. Det är anmärkningsvärt att KI lägger över hela skulden på Macchiarini 

och håller honom ansvarig för krisen. De menar på att det är Macchiarinis forskning och 

hans operationer som gett upphov till krisen från första början. Dock bör det hållas i åtanke 

att det är KI som anställt Macchiarini under tveksamma anställningsformer, låtit honom 

forska inom stamcellsforskning och regenerativ medicin samt godkänt hans bisyssla i 

Ryssland. Dock kan vi inte vidare diskutera kring KI:s vetskap om Macchiarinis forskning och 

operationer utan fokuserar på den information som finns samt KI:s kommunikation kring 
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händelsen. Vi tror dock att det minskade förtroende för KI som uppstod i och med 

Macchiariniaffären har en grund i att KI inte tog fullt ansvar för krisen direkt.  

   Sändningen av dokumentärserien kan ses som startskottet för den förtroendekris som KI 

hamnade i till följd av Macchiariniaffären. Förtroendet för KI var väldigt lågt efter 

avslöjandena kring Macchiarinis forskning, vilket kan diskuteras på olika sätt. Vi tror att en 

aspekt kan vara att begreppet förtroende var sällan förekommande i nyhetsartiklarna tror vi 

kan ha bidragit till att förtroende inte var speciellt starkt under krisen. Vilket vi tror grundar 

sig i att KI inte fokuserade på begreppet förtroende i sin kommunikation eller hade rätt 

verktyg för att upprätthålla sitt tidigare höga förtroende inom svensk medicinsk forskning 

och vård. 

   Enligt Johnson, Aggerholm och Frandsen (2012) kan osäkerhet och frustration uppstå om 

inte konsekvent och tydlig information kommer ut. Trots att KI kontinuerligt uppdaterat sin 

webbsida med samlad information kring händelserna i Macchiariniaffären har denna 

information ändrats från krisens start. Till en början konstaterades att det förekom brister i 

Macchiarinis forskning men att han inte gjort sig skyldig till forskningsfusk, något som 

senare korrigerades och det visade sig att han gjort sig skyldig till forskningsfusk. Förvirring i 

informationsutbudet och i besluten som fattades kring Macchiarinis anställning vid krisens 

tidpunkt kan också påverka osäkerhet och frustration bland intressenterna (Johnson, 

Aggerholm & Frandsen, 2012). Macchiarini fick en ettårig, tidsbegränsad anställning som 

forskare efter sändningen av dokumentärserien. Vi tolkar KI:s beslut som en åtgärd i fallet 

men det kan även ifrågasättas om Macchiarini borde ha blivit helt avstängd från sin tjänst 

under granskningsperioden. Hans anställning avslutades senare abrupt, innan den ettåriga 

anställningen löpt ut, men grund i att fler uppgifter om hans oetiska arbete framkom samt att 

han senare blev dömd för forskningsfusk. 

   I och med KI:s höga position inom den medicinska världen anser vi att det kan det tas för 

givet att KI är fullt medvetna om den forskning och det arbete som pågår inom 

organisationen, oavsett om det är på nationell eller internationell nivå. I Macchiariniaffären 

speglas dock en osäkerhet och okunskap kring det arbete som sker inom organisationen. KI 

menar att de inte har godkänt alla Macchiarinis bisysslor och att de att patienter Macchiarini 

opererade på KS i Stockholm bedömdes vara mycket svårt sjuka – och de tog därför för givet 

att de opererades under vitalindiktaion och inte i forskningssyfte. De säger också att de utgått 

från att så även var fallet med operationerna i Ryssland. Att KI drar slutsatser i fall där de 

egentligen inte har full koll på vad som faktiskt skett, visar på att de inte har kontroll över 

situationen. Enligt Coombs (2012) kan krisens omfång och existens förkortas radikalt genom 

att organisationen snabbt återfår kontroll över situationen (Coombs, 2012).  

   Gällande responsstrategier framgår det utifrån studiens analysresultat av KI:s 

nyhetsartiklar och med tidigare forskning och teorier som bakgrund, delvis använt sig av 
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responsstrategier i enlighet med Coombs (2012) rekommendationer. Enligt tidigare 

forskning är en krishanteringsplan innehållande en krisgrupp, responsstrategier och en god 

internkommunikation de viktigaste faktorerna för att bearbeta en kris. Analysresultatet 

visade på att KI till viss del använde sig av responsstrategier, men med stöd i intervjun var 

det ingenting som de planerade eller var medvetna om (se bilaga 3). Genom att medvetet 

använda sig av responsstrategier kan organisationen själv styra över vilket budskap de vill 

förmedla med sin kriskommunikation (Coombs, 2012). 

   För att avslutningsvis svara på den sista frågeställningen om huruvida KI uttrycker att 

någon form av åtgärd ska vidtas kan det efter den här studiens analysresultat, konstateras att 

KI i majoriteten av sina nyhetsartiklar uttrycker att någon form av åtgärd ska vidtas. Dessa 

åtgärder handlar ofta om vad organisationen ska arbeta för att återvinna intressenternas 

förtroende och vilket arbete som krävs för att återfå den position som förväntas av KI som 

statlig organisation i samhället. För att återigen nämna den position KI besitter nationellt och 

internationellt är det relevant att tro att de åtgärder som KI presenterar, är nödvändiga för 

organisationens överlevnad. Att de tar in en extern granskare i syfte att genomföra en 

utredning kring ärendet inger hopp hos intressenterna om att organisationen är villig att ta 

ärendet till botten och ta reda på vad som faktiskt hänt. Att den dåvarande ledningen avgår i 

samband med de avslöjanden som framkommit i dokumentärserien kan även det, ses som en 

åtgärd som KI anser vara nödvändig för organisationens överlevnad och förtroende i 

framtiden. 
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10.   Vidare  forskning  
 

För vidare forskning kring kriskommunikation och krishantering inom statliga 

organisationer skulle det vara intressant att göra en effektundersökning på organisationer 

som använder sig av krishantering i sin kriskommunikation gentemot de som inte gör det. 

Det skulle även vara intressant att närmre undersöka användandet av 

krishanteringsstrategier i framförallt svenska organisationer, hur många är medvetna om att 

dessa strategier finns och hur många använder dem? Även en effektmätning av 

användningen av dessa strategier skulle vara intressant att ta del av. Ytterligare något som 

skulle vara intressant att undersöka är mätningar kring vilken typ av krishantering som är 

mest effektiv av de som finns inom forskningsfältet och varför de är det. 

   Då vår studie varit något begränsad i både tid och utrymme skulle en uppföljning av 

Macchiariniaffären vara bidragande. För utveckling av den här studien skulle en 

effektmätning av förtroendet för KI både före och efter Macchiariniaffären vara intressant att 

ta del av. Det kan förslagsvis genomföras genom en undersökning av reflektioner kring, och 

lösningar på vad som skulle kunnat förebygga det sänkta förtroendet. 
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Bilagor  
 

Bilaga  1  –  Tidslinje  för  Macchiariniaffären  

 

Hösten 2010 – Paolo Macchiarini rekryteras som gästprofessor till Karolinska Institutet. 

Han anställs samtidigt på deltid som överläkare och kirurg på Karolinska Sjukhuset. 

  

2011-2012 – Macchiarini genomför tre transplantationer av stamcellsbeklädda konstgjorda 

luftstrupar vid KS. 

  

2012 – Den andra patienten avlider några månader efter operationen. Den första patienten 

överlever i 2,5 år och den tredje lever fortfarande men våras på sjukhus i USA. 

  

2013 – KS stoppar alla fortsatta operationer med konstgjorda luftstrupar och beslutar att 

inte förlänga Macchiarinis anställning som kirurg. 

  

December 2013 – Macchiarini inleder kliniska studier i Ryssland och opererar i 

forskningssyfte. KI har godkänt denna bisyssla. 

  

Januari 2014 – Den första patienten avlider. 

  

Juni 2014 – Den belgiske forskaren (lägg till namn) anmäler Macchiarini för 

forskningsfusk. Rektor på KI vänder sig till etikråd för yttrande. 

  

Juni-september 2014 – Fyra läkare vid KS lämnar in två anmälningar om misstanke om 

forskningsfusk. Enligt anmälarna har forskningsresultat beskrivits på ett alltför positivt sätt i 

sju av Macchiarinis vetenskapliga artiklar. 

  

November 2014 – KI ger uppdraget till Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala 

universitet. Som sakkunnig ska han granska materialet som gäller de två anmälningarna mot 

Macchiarini. 

  

Mars 2015 – Etikrådet vid KI lämnar sitt yttrande över anmälan från den belgiske 

forskaren. Etikrådet anser att de frågor som tas upp av den belgiske forskaren är av 

vetenskapsteoretiskt slag snarare än forskningsetiskt slag. 
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April 2015 – KI bedömer att Macchiarini inte gjort sig skyldig till forskningsfusk enligt 

anmälan som den belgiske forskaren lämnade in. 

  

Maj 2015 – Bengt Gerdin överlämnar sin granskning till KI. Han anser att Macchiarini gjort 

sig skyldig till forskningsfusk i de artiklar som de fyra läkarna anmält. 

   

Augusti 2015 – KI fastslår att Macchiarini inte gjort sig skyldig till forskningsfusk. Dock har 

hans forskning inte uppfyllt KI:s och vetenskapssamhällets högt ställda krav på kvalité. KI 

grundar sitt beslut på ny information som framkommit genom Macchiarinis och övriga 

medförfattares yttranden i svar på Bengt Gerdin. 

  

November 2015– Macchiarinis anställning som gästprofessor vid KI avslutas och han får 

en tidsbegränsad anställning som forskare vid KI till och med 30 november 2016. 

  

December 2015 – Bengt Gerdin står fast vid sin slutsats om att Macchiarini bedrivit 

forskningsfusk, så väl efter KI:s beslut och det utredningsmaterial som inkom efter hans egen 

granskning. Han meddelar Anders Hamsten om detta. 

  

Januari 2016 – Tidningen Vanity Fair publicerar en artikel där Macchiarini anklagas för att 

ha ljugit om sitt CV. KI börjar en utredning kring riktigheten i Macchiarinis CV. 

  

13, 20, 27 januari 2016 – Dokumentärserien Experimenten sänds i SVT. Dokumentären 

följer Macchiarini och hans arbete och avslöjar hur patienter far illa och dör efter 

transplantationer med konstgjorda luftstrupar, vilket väcker många vård- och 

forskningsetiska frågor. Efter avslöjandet står KI inför en förtroendekris. 

  

4 februari 2016 – KI:s första granskning av Macchiarinis CV är klar och det står klart att 

det innehåller flera felaktigheter. Dessa bedöms dock inte vara tillräckligt allvarliga för att 

leda till uppsägning. 

  

4 februari 2016 – KI:s styrelse, konsistoriet, tillsätter en extern utredning. Den ska granska 

KI:s hantering av ärendet – från rekryteringen av Macchiarini 2010 till i dag. Utredningen 

leds av juristen Sten Heckscher. Rektor Anders Hamsten har fortsatt förtroende under 

granskningens genomförande, detta beslutat av konsistoriet. 
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13 februari 2016 – Rektor Anders Hamsten meddelar att han avgår. Med grund av nya 

uppgifter kring Macchiarinis transplantationer och ny anmälan om forskningsfusk meddelar 

KI att de kommer öppna ett nytt oredlighetsärende kring Macchiarini. 

  

17 februari 2016 – Konsistoriet beslutar att begära att Karin Dahlman-Wright förordnas 

som vikarierande rektor för KI efter Anders Hamstens avgång. Dagen efter beslutar 

regeringen att anställa Karin Dahlman-Wright som vikarierande rektor. 

  

Februari 2016 – Karin Dahlman-Wright beslutar att öppna oredlighetsärendet som rör 

Paolo Macchiarini på nytt. De totalt sju vetenskapliga artiklarna ska bedömas av 

expertgruppen i oredlighet för forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. 

  

19 februari 2016 – Rekryteringsutskottet vid KI skärper och förtydligar rutinerna vad 

gäller granskningen av sökande till anställningar. 

  

22 februari 2016 – Macchiarini blir underrättad av KI att KI överväger att avskeda honom. 

  

Mars 2016 – Karin Dahlman-Wright beslutar att Macchiarinis vetenskapliga artiklar ska 

granskas på nytt, den här gången av expertgruppen för redlighet i forskning vid Centrala 

etikprövningsnämnden (CEPN). Utredningen gäller de sju vetenskapliga artiklar som tidigare 

granskats av professor Bengt Gerdin, och friats från forskningsfusk av tidigare rektor Anders 

Hamsten. 

  

23 mars 2016 – Personalansvarsnämnden fattar beslut om att avskeda Paolo Macchiarini 

från sin anställning som forskare vid KI.  

  

22 april 2016 – KI utreder ett nytt ärende med Macchiarini som gäller en av hans 

vetenskapliga artiklar som upptäcktes vid en inventering som universitetet genomför för att 

upptäcka oredlighet i forskning. 

  

Maj 2016 – De fyra läkarna som anmälde Macchiarini skickar in ytterligare en anmälan om 

forskningsfusk gällande en artikel som redan ingår i den pågående utredningen. 

  

22 juni 2016 – Åklagare delger Macchiarini misstanke om grovt vållande till annans död 

och grovt vållande till kroppsskada. 
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30 augusti 2016 – Ytterligare en anmälan som forskningsfusk inkommer till KI. Denna 

gång gällande en vetenskaplig poster som användes för att presentera Macchiarinis forskning 

under en konferens 2012. 

  

31 augusti 2016 – Utredningen ”Fallet Macchiarini” av Kjell Asplund presenteras. 

Utredningen granskar omständigheterna kring Macchiarinis verksamhet på KS. Utredningen 

riktar skarp kritik mot sjukhuset men även mot KI. Utredaren konstaterar bland annat att 

operationerna var forskning och inte vård samt att KI var pådrivande i rekryteringen av 

Macchiarini. 

  

2 september 2016 – Styrelseordförande Lars Leijonborg avgår. 

  

5 september 2016 – Sten Heckscher överlämnar sin externa utredning ”Karolinska 

Institutet och Macchiarini-ärendet” som han genomfört på uppdrag av konsistoriet styrelse. 

KI får främst kritik för rekryteringen av Macchiarini år 2010 och deras beslut att förlänga 

hans anställning år 2013. 

  

6 september 2016 – KI:s styrelse ger KI:s rektor i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för 

hur KI ska komma tillrätta med de allvarliga brister som Heckscher-utredningen pekar på. 

  

9 september 2016 – I ett extern yttrande bedömer expertgruppen för oredlighet i 

forskning vid Centrala etikprövningsnämnden att Macchiarini gjort sig skyldig till 

vetenskapliga oredlighet i forskning. 
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Bilaga  2  –  Kodbok  kvantitativ  innehållsanalys  

 

V1 Antal ord 

 

1.   Mycket korta, 1-99 ord 

2.   Korta, 100-299 ord 

3.   Medellånga, 300-599 ord 

4.   Långa, 600-899 ord 

5.   Mycket långa, >900 ord 

 

V2 Publiceringsdatum 

 

1.   April 2015 

2.   Maj 2015 

3.   Juni 2015 

4.   Juli 2015 

5.   Augusti 2015 

6.   Januari 2016 

7.   Februari 2016 

8.   Mars 2016 

9.   April 2016 

10.  Maj 2016 

11.   Juni 2016 

12.  Juli 2016 

13.  Augusti 2016 

14.  September 2016 

15.  Oktober 2016 

16.  November 2016 

17.  December 2016 

 

V3 Hur många gånger förekommer ordet ”förtroende”? 

 

1.   0 gånger 

2.   1-5 gånger 

3.   >5 gånger 

 

V4 Vilka aktörer får uttala sig? 
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1.   KI:s ledning 

2.   Macchiarini 

3.   Övriga aktörer 

4.   Drabbade/offer 

5.   Framgår ej 

 

V5 Huvudsakligt ämnesområde 

 

1.   Forskning och operationer 

2.   Information om organisationens arbete 

3.   Information till drabbade/offer 

4.   Blandad information 

5.   Övrigt 

 

V6 Vilken sorts kris framställs situationen som? 

 

1.   Organisationen som offer för krisen  

2.   Olyckskris 

3.   Kris som går att förebygga 

4.   Framgår ej 

 

V7 Vem framställs som huvudansvarig för krisen? 

 

1.   Macchiarini 

2.   Karolinska Institutet 

3.   Clinical Hospital i Krasnodar, Ryssland 

4.   Övriga aktörer 

5.   Framgår ej 

 

V8 Uttrycks det att åtgärd av krisen ska vidtas? 

 

1.   Ja 

2.   Nej 

 

V9 Erbjuds stöd och hjälp på något vis till drabbade/offer? 
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1.   Ja 

2.   Nej 

 

V10 Identitet på kodare 

 

1.   Elin 

2.   Malin 
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Bilaga  3  –  Datamatris  kvantitativ  innehållsanalys  

 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

A1 2 1 1 5 1 4 5 1 2 2 

A2 1 3 1 5 1 4 5 2 2 2 

A3 2 2 1 5 1 4 5 2 2 2 

A4 1 3 1 5 2 4 5 2 2 2 

A5 5 5 1 5 2 3 2 1 2 2 

A6 5 5 1 1 1 3 1 1 2 2 

A7 4 5 1 1 1 3 2 1 2 2 

A8 3 6 2 5 1 3 3 1 2 2 

A9 5 6 1 5 2 3 1 2 2 2 

A10 4 6 2 1 1 3 1 1 2 2 

A11 1 6 1 5 4 4 5 1 2 2 

A12 2 7 1 5 2 3 1 1 2 2 

A13 1 7 1 5 1 3 1 1 2 2 

A14 2 7 1 1 2 4 5 1 2 2 

A15 2 7 1 5 2 4 5 1 2 2 

A16 3 7 2 5 2 4 5 1 2 2 

A17 3 7 1 1 2 3 2 1 2 2 

A18 2 7 2 1 2 4 2 1 2 2 

A19 1 7 1 5 5 4 5 2 2 2 

A20 1 7 1 1 2 4 5 1 2 2 

A21 2 7 2 5 1 3 1 1 2 2 

A22 1 7 1 1 5 4 5 1 2 2 

A23 3 7 2 3 2 3 2 1 2 2 

A24 1 8 1 5 5 4 5 2 2 2 

A25 2 8 1 1 2 3 2 1 2 2 

A26 1 8 1 5 5 4 5 2 2 1 

A27 2 8 1 1 2 3 1 1 1 1 

A28 2 9 1 5 3 4 5 2 2 1 

A29 2 9 1 5 3 4 5 1 2 1 

A30 2 9 1 1 1 4 1 1 2 1 

A31 2 10 1 5 5 4 5 2 2 1 

A32 4 10 1 3 1 4 1 1 2 1 



70 
 

A33 3 11 1 5 3 4 5 1 2 1 

A34 2 12 1 1 2 4 5 1 1 1 

A35 2 13 1 5 3 4 2 2 2 1 

A36 2 13 1 5 3 4 5 2 2 1 

A37 3 14 1 1 2 4 5 1 2 1 

A38 3 14 2 1 3 4 2 1 2 1 

A39 3 14 1 1 3 3 1 1 1 1 

A40 3 14 1 5 3 4 2 2 2 1 

A41 5 14 2 3 3 3 2 2 2 1 

A42 5 14 1 3 1 3 2 2 2 1 

A43 2 14 1 1 2 4 2 1 2 1 

A44 3 14 1 1 1 3 1 2 2 1 

A45 2 14 1 1 1 3 1 2 2 1 

A46 2 14 1 5 2 4 2 1 2 1 

A47 3 15 1 1 3 4 5 1 2 1 

A48 2 17 1 3 1 3 2 2 2 1 

A49 4 17 1 3 1 3 2 2 2 1 

A50 3 17 1 3 1 3 1 2 2 1 
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Bilaga  4  –  Kodblankett  

 

V1 (Svarsalternativ 1-5) 

1. 2. 3. 4. 5. 

9 (18%) 20 (40%) 11 (22%) 4 (8%) 5 (10%) 

 

V2 (Svarsalternativ 1-17) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

1 

(2%) 

1 

(2%) 

2 

(4%) 

0 

(0%) 

3 

(6%) 

4 

(8%) 

12 

(24%) 

4 

(8%) 

3 

(6%) 

2 

(4%) 

1 

(2%) 

1 

(2%) 

2 

(4%) 

10 

(20%) 

1 

(2%) 

0 

(0%) 

3 

(6%) 

 

V3 (Svarsalternativ 1-3) 

1. 2. 3. 

42 (84%) 8 (16%) 0 (0%) 

 

V4 (Svarsalternativ 1-5) 

1. 2. 3. 4. 5. 

19 (38%) 0 (0%) 7 (14%) 0 (0%) 24 (48%) 

 

V5 (Svarsalternativ 1-5) 

1. 2. 3. 4. 5. 

17 (34%) 17 (34%) 11 (22%) 1 (2%) 5 (10%) 

 

V6 (Svarsalternativ 1-4) 

1. 2. 3. 4. 

0 (0%) 0 (0%) 21 (42%) 29 (58%) 

 

V7 (Svarsalternativ 1-5) 

1. 2. 3. 4. 5. 

13 (26%) 15 (30%) 1 (2%) 0 (0%) 21 (42%) 

 

V8 (Svarsalternativ 1-2) 

1. 2. 

31 (62%) 19 (38%) 

 

V9 (Svarsalternativ 1-2) 

1. 2. 
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3 (6%) 47 (94%) 

 

V10 (Svarsalternativ 1-2) 

1. 2. 

25 (50%) 25 (50%) 
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Bilaga  5  –  Diagram  

 
 

 
 

V1  Antal  ord

Mycket  korta,  1-99  ord  

Korta,  100-299  ord

Medellånga,  300-599  ord

Långa,  600-899  ord

Mycket  långa,  >900  ord

V2  Publiceringsdatum

Apr-15 Maj-15 Jun-15

Jul-15 Aug-15 Jan-16

Feb-16 Mar-16 Apr-16

Maj-16 Jun-16 Jul-16

Aug-16 Sep-16 Okt-16

Nov-16 Dec-16
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V3  Hur  många  gånger  förekommer  ordet  
"förtroende"?

0  gånger

1-5  gånger

>5  gånger

V4  Vilka  aktörer  får  uttala  sig?

KI:s  ledning

Macchiarini

Övriga  aktörer

Drabbade/offer

Framgår  ej
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V5  Huvudsakligt  ämnesområde

Forskning	  och	  operationer

Information	  om	  organisationens	  arbete

Information	  till	  drabbade/offer

Blandad	  information

Övrigt

V6  Vilken  sorts  kris  framställs  situationen  som?

Victim  crisis

Accidental  crisis

Preventable  crisis

Framgår  ej
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V7  Vem  framställs  som  huvudansvarig  för  krisen?

Macchiarini

Karolinska  Institutet

Clinical  Hostpital  i  Krasnodar,  
Ryssland
Övriga  aktörer

Framgår  ej

V8  Uttrycks  det  att  åtgärd  av  krisen  ska  vidtas?

Ja

Nej
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Bilaga  6  –  Modell  av  Coombs  rekommendationer  för  
responsstrategier  inom  SCCT  

 

 Hantering av 
krisen 

Konsekvens av 
handlade 

Rekommenderas 
för kristyp 

S1: Gå till angrepp 
mot anklagaren 

Tillbakavisa att krisen 
existerar 

Skapar sympati för 
anklagaren/kränker de 
drabbade 

Rykteskris 

S2: Förnekelse Tillbakavisa att krisen 
existerar 

Skadar de drabbade Rykteskris 

S3: Peka ut en 
syndabock 

Eliminerar ansvar för 
krisen 

Upprör drabbade och 
icke-drabbade 

Bör undvikas oavsett kris 

S4: Bortförklaring Förminskar ansvar för 
krisen 

Upprör drabbade och 
icke-drabbade 

Kriser som organisationen 
har lågt ansvar för 

S5: Förminskning Förminskar skadan av 
krisen 

Upprör drabbade och 
icke-drabbade 

Kriser som organisationen 
har lågt ansvar för 

S6: Kompensation Indikerar att 
organisationen tar 
ansvar för krisen 

Ökar kostnader för 
organisationer 

Alla kriser där det finns 
tydliga drabbade 

S7: Ursäkt Organisationen tar på sig 
ansvar för krisen 

Ökar kostnaderna för 
organisationen 

Alla kriser där 
organisationen anses bära 
det primära ansvaret 

S8: Förstärkning Påminner om det 
positiva arbete 
organisationen tidigare 
utfört 

Drabbade och icke-
drabbade kan tolka det 
som ett försök att dra 
fokus från den egentliga 
krisen 

När organisationen 
tidigare haft ett gynnsamt 
rykte 

S9: Anpassning Påminner om det 
positiva arbete 
organisationen tidigare 
utfört 

Drabbade och icke-
drabbade kan tolka det 
som ett försök att dra 
fokus från den egentliga 
krisen 

Alla kriser som involverar 
hjälp från utomstående 
aktörer 

S10: Peka ut sig själva 
som offer 

Skapar sympati för 
organisationen 

Drabbade och icke-
drabbade kan tolka det 
som ett försök att dra 
fokus från den egentliga 
krisen 

Produktmanipulering, 
intrång, våld på 
arbetsplats, 
naturkatastrofer 
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Bilaga  7  –  Nyhetsartiklar  från  KI:s  webbsida  

 

Nyhetsartikel  1  

 

2015-04-14  Friande beslut i oredlighetsärande 

Karolinska Institutets rektor har fattat beslut i ett av två ärenden där 

gästprofessor Paolo Macchiarini anmälts för misstänkt oredlighet i forskning. 

Rektor konstaterar att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till oredlighet i 

forskning. Till stöd för sitt beslut har rektor haft ett yttrande från Etikrådet vid 

Karolinska Institutet. 

 

Det var i juni 2014 som professor Pierre Delaere anmälde misstanke om oredlighet i 

forskning. Anmälan avsåg Paolo Macchiarinis arbete inom regenerativ medicin. 

 

Enligt högskoleförordningen ska en högskola utreda misstankar om oredlighet i forskning 

om högskolan genom bland annat en anmälan får kännedom om detta. Enligt Karolinska 

Institutets regler är det rektor som utreder anmälningar och som avgör ärendet genom att 

lämna det vidare antingen utan åtgärd – eller om oredlighet konstateras ha förekommit 

besluta om lämplig åtgärd. 

 

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet angående professor Pierre Delaeres brev 

och Etikrådets utlåtande konstaterar Karolinska Institutet att professor Paolo Macchiarini 

inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. 

 

Ytterligare ett ärende om oredlighet i forskning av professor Macchiarini utreds för 

närvarande. Bakom den anmälan står Karl-Henrik Grinnemo och tre andra läkare som 

lämnat in ett omfattande material. I det ärendet har Karolinska Institutets rektor gett 

uppdrag åt en extern sakkunnig att lämna ett särskilt yttrande. Beslut i det ärendet väntas 

vara klart före sommaren. 

 

I ett annat ärende har Etikrådet fått rektors uppdrag att lämna yttrande avseende en anmälan 

mot Karl-Henrik Grinnemo. Det gäller misstänkta oegentligheter i samband med en 

anslagsansökan och bakom anmälan står en kollega till Paolo Macchiarini. Etikrådets 

yttrande väntas blir klart inom några veckor och därefter fattar rektor beslut. 
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Nyhetsartikel  2  

 

2015-06-22 Kommentar till Vetenskapsrådets beslut att stoppa 
utbetalning till misstänkt forskare 

 

Kommentar: Vetenskapsrådet har genom ett pressmeddelande idag meddelat 

att man stoppar utbetalningen av forskningsbidrag till forskningscentret 

ACTREM (Centrum för Regenerativ Medicin) vid Karolinska Institutet. 

Karolinska Institutet har nu tre veckor på sig att ta ställning till 

Vetenskapsrådets beslut. 

 

Den på Karolinska Institutet pågående utredningen om misstänkt oredlighet i forskning är 

ännu inte slutförd. Enligt högskoleförordningen är det Karolinska Institutets rektor som 

utreder misstänkt oredlighet i forskning. I det aktuella ärendet avgörs den frågan på basis av 

det samlade materialet i ärendet. Det utgörs av de anmälningar som riktats mot en 

gästprofessor vid KI, det expertutlåtande som lämnats av den externa utredaren Bengt 

Gerdin samt de yttranden som väntas komma in från gästprofessorn och övriga 

medförfattare till de kritiserade artiklarna. 

 

De har tid på sig att inkomma med yttranden senast den 24 juni. När Karolinska Institutet 

fattar beslut i ärendet beror därefter på mängden inkommit material och de uppgifter som 

framkommer där. 

 

Någon ytterligare kommentar till Vetenskapsrådets ställningstagande i ärendet har 

Karolinska Institutets ledning inte i detta läge. 

 
Nyhetsartikel  3  
 

2015-05-18 Yttrande i oredlighetsärende inlämnat till Karolinska 
Institutet 

 

Den externa utredare som haft i uppdrag att granska och lämna slutsatser i ett 

ärende där fyra läkare anmält en gästprofessor vid Karolinska Institutet, för 

oredlighet i forskning har nu lämnat sin rapport till Karolinska Institutet. 

Tillsammans med yttranden från de inblandade parterna utgör rapporten från 
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Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, beslutsunderlag för 

Karolinska Institutets rektor som kommer att fatta beslut i ärendet i juni. 

 
Högskoleförordningen stadgar att "i högskolornas verksamhet skall vetenskapens 

trovärdighet och god forskningssed värnas". Ett universitet eller en högskola som får 

information om misstankar om oredlighet i forskning har en skyldighet att utreda 

misstankarna. Enligt Karolinska Institutets regler ska rektor låta utreda misstänkt 

oredlighet i forskning och besluta om lämplig åtgärd i de fall där avvikelser från god sed i 

forskningen eller oredlighet konstateras ha förekommit. I utredningsarbetet kan rektor 

inhämta yttrande från särskilda sakkunniga. Det kan ske genom en på förhand utsedd 

etikkommitté (etikrådet vid Karolinska Institutet) eller sakkunniga utsedda särskilt i det 

enskilda ärendet. 

 

Professor Bengt Gerdins yttrande har nu kommit in till Karolinska Institutet och 

översätts till engelska. De berörda bereds möjlighet att kommentera och yttra sig över 

Gerdins slutsatser. När Karolinska Institutet tagit deras yttranden fattar rektor beslut i 

ärendet, troligtvis i mitten eller slutet av juni månad. 

 
Nyhetsartikel  4  
 

2015-06-26 Information angående utredning av misstänkt 
oredlighet i forskning 

 

Den 24 juni var sista dag att inkomma med yttranden till professor emeritus 

Bengt Gerdins utlåtande om misstänkt oredlighet i forskning vid Karolinska 

Institutet. Totalt 31 yttranden har inkommit från medförfattarna till de 

kritiserade artiklarna. Sammantaget utgör detta underlag cirka 1 000 sidor. 

 

Nu inleds Karolinska Institutets slutberedning av ärendet, där de inkomna yttrandena utgör 

en del av beslutsunderlaget. Eftersom materialet är mycket omfattande är det idag inte 

möjligt att ange någon tidpunkt för när Karolinska Institutets beslut i ärendet kan komma att 

fattas. 
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Nyhetsartikel  5  
 

2015-08-28 Information om anmälningar och utredningar gällande 
tidigare utförda luftstrupsoperationer 

 

Ett pågående ärende där Karolinska Institutet utreder misstänkt oredlighet i 

forskning har fått stor uppmärksamhet i svenska och internationella media. 

Det handlar om två delar. Dels handlar det om de vetenskapliga artiklar som publicerats efter 

tre operationer med syntetisk luftstrupe och som anmälts. Det är Karolinska Institutets 

rektor som har ansvar för att utreda misstanke om oredlighet i forskning. 

Dels utreds en annan del som är kopplad till de operationer som genomförts vid Karolinska 

Universitetssjukhuset. Där är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som genomför en 

granskning, och Läkemedelsverket som har mottagit en anmälan som gäller eventuellt brott 

mot läkemedelslagen. För att få klarhet i rättsläget har Läkemedelsverket gjort en anmälan 

till åklagare.  

 

Gästprofessorns uppdrag på Karolinska Institutet och Karolinska 

Universitetssjukhuset 

Hösten 2010 rekryterades en utländsk kirurg som gästprofessor till Karolinska Institutet för 

att bedriva forskning inom området regenerativ medicin/stamcellsbiologi. Samtidigt 

anställdes han på deltid som överläkare och kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset fram 

till november 2013. 

 

Operationerna vid Karolinska Universitetssjukhuset 

Bland de luftvägskirurgiska operationer kirurgen utfört på Karolinska Universitetssjukhuset 

finns tre ingrepp som involverar transplantation av luftstrupe. De tre patienter som under 

2011 och 2012 fick transplantat av artificiella luftstrupar hade i samråd med sina 

behandlande läkare i utlandet vänt sig till Karolinska Universitetssjukhuset. Operationerna 

genomfördes för att med en ny medicinsk teknik rädda patienternas liv. Enligt sjukhusets 

synsätt var det inte forskning, utan vård på så kallad vitalindikation. En av patienterna avled 

några månader efter operationen, den andra överlevde i två och ett halvt år, den tredje är 

ännu vid liv, men vårdas fortfarande på sjukhuset. 

Det material av nanokomposit som användes vid det första tillfället var testat både i 

laboratoriemiljö och på biologiskt levande vävnad samt hade det använts vid en 

kärltransplantation på människa. Resultaten av detta finns redovisade i vetenskapliga 
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publikationer. Vid de efterföljande operationerna användes likartat material men från andra 

tillverkare. 

 

Om forskningen vid Karolinska Institutet 

Gästprofessorns uppgift på Karolinska Institutet var att starta och driva ett forskningsprojekt 

för att bland annat utveckla och studera metoder för att ersätta skadade organ med implantat 

som behandlas med stamceller. De tre operationer som genomfördes med artificiella 

luftstrupar var inte planerade att ingå i forskningen, men när förfrågan om operationerna 

kom från patienternas behandlande läkare i utlandet valde man att genomföra dem på så 

kallad vitalindikation för att om möjligt rädda patienternas liv. 

Forskning på människor regleras i lagen om etikprövning av forskning på människor. Där 

föreskrivs att innan ett forskningsprojekt påbörjas ska forskarna inhämta skriftligt tillstånd 

från en regional etikprövningsnämnd. I det aktuella fallet inlämnades ingen skriftlig ansökan 

och det fanns inget skriftligt tillstånd för forskning. Anledningen var att vid den tidpunkten 

betraktades operationerna som sjukvård eftersom de inte ingick i en klinisk prövning. Man 

utgick också från Guidelines for the Clinical Translation of Stem Cells som utfärdats av 

International Society for Stem Cell Research (ISSCR). Av rekommendation 34 framgår att om 

kliniska forskare använder oprövade stamcellsmetoder på ett mycket litet antal patienter är 

det inte att betrakta som klinisk forskning, under förutsättning att ett antal viktiga kriterier 

uppfylls. Läkarlaget gjorde bedömningen före operationen att alla dessa kriterier var 

uppfyllda. Ett av kriterierna är att resultatet av ingreppen ska kommuniceras till 

vetenskapssamhället i exempelvis vetenskapliga artiklar. 

När operationerna genomfördes var det som sjukvård och metoden beskrevs efteråt i 

vetenskaplig tidskrift i linje med ISSCR:s rekommendation 34. 

 

Anmälningarna om misstanke om oredlighet i forskning 

I juni, augusti och september 2014 anmälde fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset 

att sju artiklar publicerade i de vetenskapliga tidskrifterna The Lancet, Nature 

Communications, Biomaterials och Journal of Biomedical Materials Research, som beskrev 

forskningsresultat från experimentellt arbete och de tre operationerna, var förenade med 

oredlighet i forskning. Enligt anmälarna har gästprofessorn, som huvudförfattare och 

därmed huvudansvarig, på ett alltför positivt sätt beskrivit forskningsresultat. Anmälarna 

menar att artiklarna felaktigt återspeglar komplikationer och patienternas tillstånd och att 

implantatens funktion efter operationerna beskrivits på ett felaktigt sätt. 

De fyra anmälande läkarna har en forskningsanknytning till Karolinska Institutet och de har i 

denna roll ingått i forskarteamet. En av de anmälande läkarna deltog vid de två första 

operationerna. Tre av dem var medförfattare till en av artiklarna i Biomaterials och en av 
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dem var medförfattare till en av artiklarna i The Lancet. I den granskning som den externa 

utredaren Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, genomfört noterar han 

att samtliga medförfattare till artiklarna i The Lancet till tidskriften intygat att de haft 

tillgång till alla data som ligger till grund för artikeln och att de tar ansvar för innehållet i 

artikeln. 

I sina anmälningar har de fyra läkarna också kritiserat att det saknas godkännande från 

regionala etikprövningsnämnden för den forskning som beskrivs i artiklarna. 

 

Handläggningen av utredningen vid Karolinska Institutet 

En första anmälan om misstanke om oredlighet i forskning inkom till Karolinska Institutets 

rektor den 27 juni 2014. Den 7 juli tillskrevs gästprofessorn och ombads yttra sig över 

anmälan. Den 18 augusti och 24 september inkom anmälarna med omfattande 

kompletteringar, bland annat i form av journalkopior som beskrev patienternas tillstånd och 

den behandling de fått efter operationerna. Därefter sökte Karolinska Institutet en oberoende 

extern, svenskspråkig sakkunnig, utan bindningar till de inblandade forskarna, som kunde 

åta sig det tidskrävande uppdraget att granska huruvida de kritiserade artiklarna kunde 

bedömas vara uttryck för oredlighet i forskning. Det formella rektorsbeslutet att uppdra detta 

åt Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, fattades den 25 november. 

Bengt Gerdins utredning inlämnades till Karolinska Institutet den 13 maj 2015. Han anser 

sammanfattningsvis att resultatet av operationerna konsekvent beskrivits på ett alltför 

positivt sätt i de olika artiklarna och hans slutsats är att detta sammantaget är att betrakta 

som oredlighet i forskning. 

Eftersom flera av de inblandade forskarna inte talar svenska, som är det språk Karolinska 

Institutet är skyldigt att använda i sin myndighetsutövning, har utredningen därefter 

översatts till engelska och samtliga medförfattare på de aktuella artiklarna bereds nu 

möjlighet att inom två veckor yttra sig över Gerdins slutsatser. När Karolinska Institutet tagit 

emot deras yttranden fattar rektor beslut i ärendet. 

 

Andra utredningar 

Sjukvård i Sverige regleras av flera lagar, bland annat Hälso- och Sjukvårdslagen och 

Läkemedelslagen. I sina anmälningar anser de fyra läkarna att läkarlaget före operationerna 

borde inhämtat tillstånd från Läkemedelsverket (LMV) att använda implantat av artificiella 

luftstrupar som beklätts med patientens stamceller. Läkarna anmälde detta till LMV i 

september 2014. LMV tolkade gällande regelverk som att den verksamhet som bedrivits 

troligen är att klassa som klinisk läkemedelsprövning. LMV skriver också att verksamheten 

alternativt kan falla under regleringen för så kallade sjukhusundantagsprodukter. I sitt 

yttrande till Karolinska universitetssjukhuset skriver LMV att ”Läkemedelsverket förutsätter 
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att ni hädanefter ansöker om tillstånd för verksamhet där detta krävs enligt lag.”  Karolinska 

universitetssjukhuset har å sin sida till Läkemedelsverket åberopat vitalindikation som orsak 

till de aktuella ingreppen. För att få en rättslig prövning av hur läkemedelslagen ska tolkas i 

de aktuella fallen har Läkemedelsverket anmält saken till polis och åklagare. 

I sammanhanget har det också ifrågasatts om gästprofessorn har ekonomiska intressen i 

företaget Harvard Apparatus Regenerative Technology (HART). Detta företag har 

tillhandahållit en s.k. bioreaktor i vilken artificiella luftstrupar har behandlats med patienters 

stamceller. Företaget bedriver också utveckling av implantat av nanokomposit. I 

universitetens uppdrag ingår att bidra till utveckling av innovationer och nya produkter och 

tjänster och därför är det vanligt och värdefullt att forskare samarbetar med företag. För att 

få klarlagt vilka förhållanden som föreligger i detta fall har Karolinska Institutet uppdragit åt 

sin internrevision att klarlägga omständigheterna kring gästprofessorns relation till HART. 

 
Nyhetsartikel  6  
 

2015-08-28 Rektor Anders Hamsten kommenterar utredning av 
misstankar om oredlighet i forskning 

 

Efter drygt ett års utredande har Karolinska Institutet beslutat att fria 

gästprofessorn och kirurgen Paolo Macchiarini från misstankar om oredlighet i 

forskning. Karolinska Institutets rektor kommenterar nu beslutet och 

Karolinska Institutets utredning. 

 

Misstänkt oredlighet i forskning ska enligt bestämmelserna i högskoleförordningen utredas 

av det lärosäte där oredligheten misstänks ha begåtts. 

Anmälningarna mot gästprofessorn och kirurgen Paolo Macchiarini lämnades till Karolinska 

Institutet i juni, augusti och september 2014 av fyra läkare anställda på Karolinska 

universitetssjukhuset. Läkarna bakom anmälan ingick själva i forskningsmiljön kring Paolo 

Macchiarini och tre av dem var medförfattare till en eller två av de anmälda artiklarna. En av 

dem medverkade även vid två av de tre operationer med syntetiska luftstrupsproteser som 

utförts av Paolo Macchiarini på Karolinska universitetssjukhuset. 

Anmälarna riktade en rad anklagelser mot Paolo Macchiarini. Huvuddelen av deras kritik 

handlade om att sju vetenskapliga artiklar, för vilka Paolo Macchiarini var huvudansvarig, 

innehöll felaktiga redogörelser för forskningsresultat och därmed också oriktiga slutsatser. 

En av artiklarna beskrev tillverkning av en syntetisk matstrupe och transplantation av denna 
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på råtta. De övriga sex artiklarna beskrev transplantationer på patienter som fått syntetiska 

luftstrupar beklädda med celler från den egna benmärgen. 

Anmälarna menade också att det saknades etikprövningstillstånd för forskning på de 

opererade patienterna, att det saknades tillstånd att använda luftstrupsproteserna på 

människa och att man i samband med operationerna använt läkemedel och substanser som 

inte var godkända för användning i det aktuella sammanhanget.  Detta anmäldes även till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till Läkemedelsverket. Under våren 2015 gjorde 

Läkemedelsverket en polisanmälan för misstänkt brott mot läkemedelslagen och IVO 

polisanmälde misstänkt brott mot etikprövningslagen. Åklagare har sedan tagit beslut om att 

utreda huruvida de tre operationer som utförts på Karolinska universitetssjukhuset kan 

misstänkas vara vållande till annans död respektive vållande till kroppsskada. 

Som ett led i Karolinska Institutets utredning av anmälningarna från de fyra läkarna 

uppdrogs åt Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, att granska huruvida 

de kritiserade artiklarna kunde bedömas vara uttryck för oredlighet i forskning. I maj 

lämnade Bengt Gerdin sitt särskilda yttrande till Karolinska Institutets utredning och han 

ansåg där att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. 

I sin utredning och sitt beslut i ärendet slår Karolinska Institutet fast att Paolo Macchiarini i 

vissa avseenden agerat oaktsamt, men till skillnad från Bengt Gerdin anser Karolinska 

Institutet inte att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. 

– Jag förstår att man kan fråga sig hur det är möjligt att vi har kommit fram till olika 

slutsatser, men det är viktigt att komma ihåg att Bengt Gerdins utredning utgör en av många 

delar av det samlade beslutsunderlaget, säger Anders Hamsten. Bengt Gerdins särskilda 

yttrande baserades på de uppgifter och den dokumentation vi och han hade tillgång till i det 

läge när hans utredning genomfördes. Efter att Bengt Gerdin lämnat sina slutsatser erbjöds 

samtliga författarna till artiklarna att komma in med yttranden över utredningen. Då fick vi 

viktig kompletterande dokumentation, särskilt gällande vårdprocesserna och då framträdde 

en tydligare bild av vad som skett. 

 

Varför fick inte Bengt Gerdin tillgång till det samlade materialet? 

– Vid utredningar av fall av misstänkt oredlighet i forskning, där lärosätet utnyttjar extern 

expertis, ingår det i den externe utredarens uppdrag att ta ställning till den befintliga 

dokumentationen, samla in annat relevant material och ställa frågor samt göra bedömningar 

som för utredningen framåt. När Bengt Gerdin fick uppdraget visste vi inte om ytterligare 

material fanns tillgängligt. Det var först när medförfattarna till artiklarna uppmanades att 

kommentera Bengt Gerdins yttrande som det kom fram. 

 

Hur ser Karolinska Institutet på Bengt Gerdins utredning? 
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– Bengt Gerdin har i sin utredning på ett utomordentligt strukturerat och tydligt sätt 

identifierat de huvudfrågor som Karolinska Institutet haft att ta ställning till. Hans yttrande 

har varit av stort värde för själva undersökningsprocessen och uppmärksammat brister både i 

den verksamhet som utgör grunden för de sju publicerade artiklarna och i själva artiklarna. 

De huvudfrågor som uppmärksammats och kritiserats av såväl anmälarna som Bengt Gerdin, 

vilka har utgjort grunden för misstanken om oredlighet i forskning, har sedan på ett 

tillfredsställande sätt kunnat bemötas av Paolo Macchiarini och hans medförfattare. Bengt 

Gerdins utredning tar också upp en rad frågor, som är viktiga att belysa på ett generellt plan 

för att utveckla ett mer genomarbetat regelverk för translation av forskning och utveckling av 

nya terapier inom området regenerativ medicin och andra kliniknära forskningsfält. 

 

Borde ni inte ha sett till att allt material i utredningen fanns från början, till 

exempel genom att låta medförfattarna yttra sig tidigare? 

– Detta var inte möjligt, då en väsentlig komponent utgjordes av journalhandlingar som 

omfattas av hälso- och sjukvårdens sekretess. En viktig komponent i varje utredning är också 

att utredaren väcker frågor som ska penetreras djupare, och det är först när utredarens 

rapport föreligger, som dessa frågor kan bearbetas och besvaras. Utgångspunkten var 

dessutom att anmälningarna om misstänkt oredlighet i forskning avsåg Paolo Macchiarini 

såsom huvudansvarig för de projekt och vetenskapliga artiklar som ifrågasattes av 

anmälarna. Övriga medförfattare har inte omfattats av vare sig anmälningarna eller 

Karolinska Institutets utredning. Paolo Macchiarini konstaterar själv i sitt yttrande över 

Bengt Gerdins utredning att hans egna svar på anmälarnas kritik och Bengt Gerdins frågor 

inte i tillräcklig utsträckning refererade till de originaldokument, som han själv inte hade 

omedelbar tillgång till och som han i det läget inte hade inhämtat i dialog med samtliga 

medarbetare. Om så hade skett hade Bengt Gerdin haft ett mer komplett underlag för sin 

utredning. 

 

Hur tycker du att Karolinska Institutet har skött den här utredningen? 

– Utredningen har tagit över ett år och har av alldeles uppenbara skäl varit mycket 

påfrestande för alla parter i målet. Men det viktigaste för samtliga inblandade är att det blir 

rätt i slutänden och då måste utredningsarbetet få ta den tid som ärendet kräver. 

Utredningsmaterialet har varit aktningsvärt, med flera tusen sidor att gå igenom och det är 

väldigt många berörda, både här på Karolinska Institutet, på Karolinska 

universitetssjukhuset och utomlands. 

 

Hur allvarlig är den här affären med misstänkt forskningsfusk för Karolinska 

Institutet? 
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– Alla fall av misstänkt oredlighet i forskning måste tas på största allvar och utredas 

grundligt. Blotta misstanken om oredlighet oroar bevisligen forskningsfinansiärer och 

sannolikt även allmänheten, även när det som i det här fallet visar sig att misstankarna var 

ogrundade. Det faktum att den granskade verksamheten inte i alla avseenden uppfyllt 

Karolinska Institutets högt ställda krav på kvalitet betraktar vi självklart med stort allvar. 

 

Vad tycker du om det system vi har i Sverige där universiteten själva ska utreda 

misstänkt forskningsfusk? 

– Många, inklusive företrädare för Karolinska Institutet, har under flera år framfört kritik 

mot den process som föreskrivs i högskoleförordningen. De menar till exempel att det 

nuvarande systemet kan vara rättsosäkert, att beslut borde kunna överklagas och att det 

saknas tillräckliga definitioner av vad som utgör oredlighet i forskning. Processen bör likna 

civilrättsliga processer för att säkerställa utredningens integritet och rättssäkerheten för de 

berörda parterna. I flera andra länder utreds misstänkt oredlighet av oberoende myndigheter 

som står fria från universiteten, och det tror jag vore bra även här i Sverige. Det har nog 

också varit svårt för både de berörda parterna och externa aktörer att förstå hur den 

nuvarande processen fungerar.  Exempelvis har den externe utredarens yttrande i det 

aktuella ärendet i vissa sammanhang uppfattats som det slutliga beslutet.  Nu har ju 

regeringen sagt att hanteringen av misstänkt oredlighet i forskning ska ses över i en statlig 

utredning och jag är övertygad om att våra erfarenheter från det här ärendet blir värdefulla i 

deras arbete. 

 

Vad säger du om de polisanmälningar som gjorts av Läkemedelsverket och 

Inspektionen för vård och omsorg? 

– I vårt beslut berör vi inte tillståndsfrågorna. Vad som gäller där får de juridiska 

prövningarna utvisa. I vår utredning framgår det klart att de tre operationerna genomfördes 

för att försöka rädda patienternas liv och att man då använde en oprövad teknik eftersom 

inga andra kirurgiska tekniker stod till buds. Men precis som Bengt Gerdin säger i sitt 

yttrande konstaterar vi att det finns uppenbara gränsdragningsproblem kring 

läkemedelsanvändning, utveckling av medicintekniska produkter och 

stamcellstransplantation. Åklagarens utredning om huruvida de tre operationerna kan 

misstänkas utgöra vållande till annans död eller vållande till kroppsskada riktar sig mot 

Karolinska universitetssjukhuset. Jag tror personligen att den svenska läkarkåren kommer 

att följa det ärendet med mycket stort intresse, då det potentiellt har vida implikationer för 

den svenska sjukvårdens förutsättningar att medverka i utvecklingen av helt nya terapier för 

svårt sjuka patienter. 
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Vetenskapsrådet sa i början av sommaren att de stoppar utbetalningarna av 

forskningsmedel till Macchiarinis forskargrupp. Hur tänker du om det? 

– Jag tycker att Vetenskapsrådet borde ha väntat med att ta ställning till den frågan tills vår 

utredning var klar. Nu, när det visat sig att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till 

oredlighet i forskning, anser jag att Vetenskapsrådet bör ompröva sitt beslut. 

 

I sammanhanget har det även framförts misstankar om oegentligheter i Paolo 

Macchiarinis relation till det amerikanska företaget HART, till exempel att han 

skulle ha ekonomiska intressen där som påverkat hans forskning. 

– Vi har låtit Karolinska Institutets internrevision titta på Paolo Macchiarinis bisysslor och 

hittade inget som tyder på jäv, oegentligheter eller olämpliga kopplingar till varken HART 

eller något annat företag. Samarbete med det omgivande samhället inklusive näringslivet, för 

att på ett effektivt sätt nyttiggöra forskning, är en viktig del av Karolinska Institutets 

uppdrag. 

 

Vilka slutsatser har ni dragit, förutom att Paolo Macchiarini inte gjort sig 

skyldig till oredlighet i forskning? 

– Vi har konstaterat att en del brister föreligger i forskningsmiljön kring Paolo Macchiarini 

och det är något som vi ska reda ut och åtgärda tillsammans med honom, hans institution 

och företrädare för Karolinska universitetssjukhuset. Det har till exempel handlat om 

samarbetssvårigheter mellan olika personer. Bengt Gerdin tar också i sitt yttrande upp en rad 

viktiga allmänna frågor som ger oss anledning att se över regelverket och rutiner för 

translation av forskning och utveckling av nya terapier inom området regenerativ medicin 

och andra kliniknära forskningsfält. Vi ska också gå igenom rutiner och stödsystem för till 

exempel klinisk behandlingsforskning och kliniska prövningar. Det är ett arbete där vi 

behöver samordna oss bättre med Karolinska universitetssjukhuset.  

 
Nyhetsartikel  7  
 

2015-08-28 Gästprofessor vid Karolinska Institutet frias från 
misstanke om forskningsfusk 

 

Efter ett omfattande utredningsarbete har Karolinska Institutets rektor idag 

fattat beslut i ett uppmärksammat ärende om misstänkt oredlighet i forskning. 

Rektor Anders Hamsten konstaterar att gästprofessor Paolo Macchiarini i vissa 
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avseenden agerat oaktsamt, men att detta inte bedöms som oredlighet i 

forskning. 

 

– När vi har granskat misstankarna om oredlighet i forskning i de sju anmälda artiklarna har 

vi konstaterat att vissa brister föreligger, men att de inte är att betrakta som forskningsfusk, 

säger Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten. 

 

Bakom anmälningarna mot Paolo Macchiarini står fyra läkare vid Karolinska 

universitetssjukhuset. De har själva varit en del av forskningsmiljön och i några fall även 

varit medförfattare till de artiklar som de anmält för oredlighet i forskning. Anmälningarna 

lämnades in i juni, augusti och september 2014. Karolinska Institutets rektor har utrett 

anklagelserna i enlighet med bestämmelserna i högskoleförordningen och Karolinska 

Institutets regler för handläggning av ärenden om oredlighet i forskning. 

 

Slutsatser ifrågasattes 

Den första av de anmälda artiklarna beskriver tillverkningen av en syntetisk matstrupsprotes 

och funktionen hos denna protes efter att den transplanterats på råtta. Här ifrågasatte 

anmälarna bland annat slutsatserna om protesens funktion och tolkningen av 

datortomografiska bilder.  

 

De sex övriga anmälda artiklarna beskriver transplantationer av en syntetisk luftstrupsprotes 

på människa. Tre patienter med sjukdomar i luftstrupen, vilka inte kunnat behandlas med 

etablerad kirurgisk teknik, har opererats på Karolinska universitetssjukhuset och då fått 

syntetiska luftstrupar beklädda med egna benmärgsderiverade celler. 

 

Anmälarna menade bland annat att resultat rörande de kliniska förloppen för de opererade 

patienterna som presenterats i artiklarna inte stämmer överens med journalhandlingarna på 

Karolinska universitetssjukhuset och att det saknades belägg för att ett syntetiskt 

luftstrupstransplantat kan utvecklas till en fungerande luftväg. De ifrågasatte också om den 

första patienten verkligen hade drabbats av återfall av cancer i luftstrupen och om 

transplantation därför var nödvändig. 

 

Särskilt yttrande 

I Karolinska Institutets utredning har ett särskilt yttrande inhämtats från professor emeritus 

Bengt Gerdin. På grundval av de dokument och uppgifter som fanns med i anmälan, ett första 

yttrande från Paolo Macchiarini och genomgång av journalhandlingar från Karolinska 

universitetssjukhuset kom Bengt Gerdin i mitten av maj fram till slutsatsen att Paolo 
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Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Efter att Bengt Gerdin lämnat sin 

omfattande rapport har Paolo Macchiarini och medförfattarna till artiklarna inkommit med 

yttranden och dokumentation på över 1 000 sidor. Bland annat har den förste patientens 

behandlande läkare på Island lämnat journaluppgifter som visar att beskrivningen av 

patientens tillstånd i artiklarna på avgörande punkter är korrekt. 

 

 – Bengt Gerdins granskning av anmälningarna har varit av stort värde för 

undersökningsprocessen, men i den dokumentation han hade tillgång till saknades bland 

annat betydelsefulla data om tillståndet före och efter operationen för två av patienterna, 

säger Anders Hamsten. Medförfattarnas kommentarer har på ett signifikant sätt påverkat 

den sammantagna bedömningen av ärendet. Baserat på hela utredningsmaterialet har vi nu 

en mycket klarare bild av vad som skett. 

 

I sin anmälan kritiserade de fyra läkarna också att Paolo Macchiarini inte före operationerna 

inhämtat tillstånd från regional etikprövningsnämnd och läkemedelsverket. Karolinska 

Institutet har i sin utredning inte bedömt tillståndsfrågan eftersom Vetenskapsrådets 

definition av oredlighet i forskning inte innefattar brott mot etikprövningslagen och 

läkemedelslagen. 

 

Samtidigt konstaterar Karolinska Institutet att besluten om de tre operationerna fattades 

inom sjukvården. 

 

– Beslut om operation fattades efter en tydlig process inom Karolinska universitetssjukhuset 

där man konstaterat att alternativa behandlingar saknades. I de besluten har 

forskningsaspekter inte ingått, säger Anders Hamsten. 

 

Bättre rutiner efterfrågas nu 

Utredningen har visat att samspelet mellan Karolinska Institutet och Karolinska 

universitetssjukhuset inte fungerat tillfredställande. I sina beslut skriver rektor att man nu 

bland annat ska ta fram bättre rutiner, regelverk och stödstrukturer för kliniska prövningar 

och behandlingsforskning. Gränssnittet mellan klinisk applikation och forskning när det 

gäller experimentell terapi ska definieras bättre och tydliga riktlinjer utarbetas för akademi 

och universitetssjukvård. 

 

Paolo Macchiarini ska också förtydliga några av de vetenskapliga artiklarna genom att skicka 

så kallade errata till tidskrifterna, där de ofullkomligheter som uppdagats i utredningen 

korrigeras. 
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– Vissa förhållanden kring Paolo Macchiarinis forskning har inte uppfyllt högt ställda krav på 

kvalitet, säger Anders Hamsten. Vi ska nu tillsammans med Paolo Macchiarini, ledningen för 

hans institution och företrädare för Karolinska universitetssjukhuset åtgärda de brister som 

kommit fram i vår utredning. 

 
Nyhetsartikel  8  
 

2016-01-22 Kommentar till SVT:s granskning av Paolo Macchiarini 
i Dokument inifrån 

 

Den 20 januari 2016 sände SVT andra delen av tre i en 

dokumentärserie ”Experimenten” som kretsar kring forskaren vid Karolinska 

Institutet och tidigare överläkaren vid Karolinska Universitetssjukhuset, Paolo 

Macchiarini. I dokumentären framkommer flera uppgifter som rör 

omständigheter kring operationer i Ryssland som hittills varit okända för KI 

och visar, så som det framställs i programmet, på ett för KI oacceptabelt 

agerande. Detta tar KI mycket bestämt avstånd från. 

 

Macchiarinis uppdrag vid Kuban State University (KSU), i Ryssland är en bisyssla som KI 

tidigare har godkänt, men inte förrän nu känt till detaljerna kring. KI kommer att granska 

dessa uppgifter för att se om vi på något sätt brustit i vår kontroll av bisysslan. Vi tillåter inte 

bisysslor som är förtroendeskadliga för KI och så som Macchiarinis verksamhet i Ryssland 

beskrivs i programmet hade en sådan bisyssla sannolikt inte godkänts. 

 

KI undersöker sedan tidigare också uppgifter i den amerikanska tidskriften Vanity Fair om 

att Paolo Macchiarini skulle ha lämnat felaktiga uppgifter i den CV han tillställde KI innan 

han anställdes 2010. 

 

Det har aldrig funnits något formaliserat samarbete mellan Karolinska Institutet och KSU, 

varken på enhets-, institutions- eller universitetsnivå. Det finns heller inga ekonomiska 

relationer mellan KI och KSU. Det som föreligger är ett vetenskapligt samarbete på 

forskarnivå mellan enskilda forskargrupper från de båda universiteten, vilket är vanligt 

förekommande och något helt naturligt i forskarvärlden. 

 

Bakgrund 



92 
 

Paolo Macchiarini anställdes på deltid som gästprofessor på KI i november 2010, 

förordnandet löpte över tre år och förlängdes 2012 med ytterligare två. Längre än så kan man 

inte vara gästprofessor, enligt Högskoleförordningen. Under 2010-2013 var hans anställning 

förenad med deltid på Karolinska universitetssjukhuset. Från och med den 1 november 2015 

har Macchiarini en tidsbegränsad anställning som forskare vid KI. Hans forskning på KI 

omfattar laboratorieforskning och forskning på djurmodeller. Macchiarini har av KI utretts 

och friats för oredlighet i forskning. De operationer som han var delaktig i vid Karolinska 

Universitetssjukhuset har av Läkemedelsverket anmälts till polis och utreds av åklagare. 

 
Nyhetsartikel  9  
 

2016-01-29 Klargörande kring ansvarsförhållanden i samband 
med operationer med artificiell luftstrupe i Sverige och 
Ryssland 
 

I ärendet kring forskaren Paolo Macchiarini är det flera olika instanser som är 

inblandade och för dessa ser ansvarsfrågan ut på olika sätt. Här vill Karolinska 

Institutet klargöra för hur detta ansvar ser, och har sett, ut för olika aktörer vid 

olika tidpunkter. Oavsett formfrågan så har alla aktörer ett etiskt ansvar för det 

som inträffat. 

 

Karolinska Institutets ansvar 

Karolinska Institutets verksamhet ska präglas av mycket hög kvalitet och ett etiskt 

förhållningssätt, all forskning ska följa gällande riktlinjer för planering, genomförande och 

dokumentering. I humanforskning får patienter/försökspersoner inte utsättas för kränkning 

eller risker som kan äventyra hälsa och liv, humanforskning ska bygga på frivillighet och 

informerat samtycke, i en risk- och nyttoanalys måste nyttan för patienter och 

försökspersoner överstiga riskerna och all forskning som sker i samarbete nationellt och 

internationellt måste även kunna godkännas i en etisk granskning i Sverige. 

 

KI har också ett ansvar att se till att alla anställda, inklusive internationella gästforskare, 

känner till de krav och regler som gäller vid universitetet. I det aktuella ärendet har KI brustit 

i detta ansvar. 

 

I frågor om misstänkt oredlighet i forskning är det KI:s skyldighet att utreda dessa 

misstankar och att fatta beslut om åtgärder. Detta regleras av Högskoleförordningen. I frågan 
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om Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning var KI:s uppgift att utreda 

om de vetenskapliga artiklar som kritiserats gav en rättvisande bild av faktiska 

omständigheter kring patienter vid den tidpunkt artiklarna publicerades. 

 

KI har också ansvar för den forskning i cell- och djurmodeller som Macchiarini bedriver på 

KI. 

 

Karolinska Universitetssjukhusets ansvar 

De transplantationer av artificiell luftstrupe som beskrivits i Paolo Macchiarinis 

vetenskapliga artiklar utfördes på Karolinska Universitetssjukhuset, som livräddande 

vårdinsatser på svårt sjuka patienter. I det sammanhanget var det sjukhusets ansvar att göra 

medicinskt etiska bedömningar och att fatta beslut om varför och hur ingreppen skulle 

utföras. Vid tiden för transplantationerna på de tre patienter som opererats på Karolinska 

Universitetssjukhuset var Paolo Macchiarini deltidsanställd på Karolinska Institutet som 

gästprofessor och deltidsanställd på Karolinska universitetssjukhuset som kirurg. I oktober 

2013 avslutades Macchiarinis anställning på Karolinska universitetssjukhuset. Operationerna 

var således helt sjukhusets ansvar. 

 

Ansvar för forskningsprojektet i Ryssland 

I dokumentärserien ”Experimenten” från SVT beskrevs transplantationer med artificiell 

luftstrupe på fyra patienter i Krasnodar, Ryssland. Ansvaret för operationerna, vilka patienter 

som skulle opereras och under vilka förutsättningar operationerna skulle göras låg på de 

ansvariga för forskningsprojektet i Krasnodar, där Paolo Macchiarini ingick som en av 

medlemmarna. Dessa har tillsammans ansvar för etiken kring operationerna där. Som 

anställd även på KI har Macchiarini ansvar för att hans forskning i Krasnodar lever upp till 

samma etiska krav som skulle ställts i Sverige. 

 
Nyhetsartikel  10  
 

2016-01-08 Kommentar till SVT:s dokumentär ”Experimenten” 
 

Kommentar: I tre program har Sveriges Television granskat den KI-anställde 

forskaren Paolo Macchiarini. Programmen har visat på uppgifter som är nya för 

Karolinska Institutets ledning och det kan bli aktuellt att återuppta den 

utredning om misstänkt oredlighet i forskning som riktats mot Paolo 

Macchiarini. 
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– Min slutsats är att vi behöver undersöka och värdera det som framkommit i SVT:s 

granskning och om det finns skäl till det så kommer vi att öppna ärendet på nytt, säger 

Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten. 

 

Anders Hamsten reagerar starkt på det som visas i SVT-dokumentären och som bland annat 

rör operationer som Macchiarini genomfört i Ryssland. 

 

– Vi har sett bilder i SVT:s dokumentär som är förskräckliga, och jag känner starkt med 

patienterna och deras anhöriga. Många av de förhållanden, såsom de framställs i 

programmet, är totalt oförenliga med KI:s värdegrund och vad vi förväntar oss av våra 

medarbetare. Om det skulle vara så som det sägs i programmet att patienter har lurats eller 

övertalats till att genomgå operationer på tveksamma grunder så är det naturligtvis helt 

oacceptabelt. 

 

Paolo Macchiarini har nu en ettårig, tidsbegränsad anställning som forskare på Karolinska 

Institutet. Vad som händer med hans anställning vid KI är för tidigt att säga. 

– De uppgifter som har presenterats i SVT-dokumentären och i andra medier är naturligtvis 

graverande, men vi dömer ingen på medieuppgifter utan vi måste själva gå till botten med det 

här, säger Anders Hamsten. 

 

Paolo Macchiarini har under 2010-2015 varit deltidsanställd på Karolinska Institutet och haft 

en godkänd bisyssla i Krasnodar, Ryssland. KI:s ledning har känt till att han opererat och 

forskat där, men de uppgifter om etiken kring operationerna som beskrivs i dokumentären är 

nya för Anders Hamsten. 

 

– De tre patienter som Paolo Macchiarini opererat på Karolinska Universitetssjukhuset 2011 

och 2012 var svårt sjuka och bedömdes ha mycket kort tid kvar att leva. Vi har utgått från att 

så även var fallet med de patienter som opererades i Krasnodar. 

Karolinska Institutet tillåter inte bisysslor som är förtroendeskadliga och så som 

Macchiarinis verksamhet i Ryssland beskrivs i Dokument inifrån hade bisysslan inte 

godkänts enligt Anders Hamsten. 

 

– KI ska nu se över om universitetets bisyssloredovisning behöver utvecklas vidare för att ge 

större möjlighet att bedöma bisysslors potentiella förtroendeskadlighet. 

Med start 2014 genomförde Karolinska Institutet en omfattande utredning om misstänkt 

forskningsfusk av Paolo Macchiarini. I det beslut i ärendet som fattades i augusti 2015 friades 



95 
 

Macchiarini från misstankar om forskningsfusk, samtidigt som han kritiserades för 

oaktsamhet och för att vissa delar av publikationerna inte nådde upp till KI:s och 

vetenskapssamhällets högt ställda krav på kvalitet. KI:s utredning handlade inte om 

vårdfrågor eller sjukvårdsetik kring de operationer som utförts på Karolinska 

Universitetssjukhuset utan hade att ta ställning till om artiklarna återgav fakta korrekt vid 

den tidpunkt då de publicerades. 

 

Denna utredning ledde bland annat fram till att KI tillsammans med Karolinska 

Universitetssjukhuset inlett ett arbete med att se över gränsdragningen mellan hälso- och 

sjukvård och forskning. 

 

Ansvarsfördelningen mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset är sådan att det 

medicinska och behandlande ansvaret för de patienter som opererats i Sverige ligger inom 

ramen för sjukhusets verksamhet. Sedan 2013 har det inte skett några operationer i Sverige, 

och den sista operationen i Ryssland skedde i juni 2014. 

 

I en artikel i tidskriften Vanity Fair publicerades den 5 januari uppgifter om att Macchiarini 

ska ha lämnat felaktiga uppgifter i sitt CV i samband med sin anställning vid KI 2010. Detta 

undersöks för närvarande av Karolinska Institutet. 

 

– Karolinska Institutet har som akademisk institution uppgiften att skapa ny kunskap och för 

det behövs nytänkande forskare. Under rekryteringen av Paolo Macchiarini 2010 gjordes de 

gängse bedömningar och kontroller som i de allra flesta fall leder helt rätt. KI har under lång 

tid strävat efter att bygga upp kunskap inom det nya området regenerativ medicin, och vid 

den tidpunkten bedömdes det då rätt att anställa Paolo Macchiarini. 

 
Nyhetsartikel  11  
 

2016-01-08 Kommentar till medieuppgifter i Vanity Fair 
 

Kommentar: I en artikel i tidskriften Vanity Fair publicerades den 5 januari 

uppgifter om att en forskare och tidigare gästprofessor vid Karolinska Institutet 

ska ha lämnat felaktiga uppgifter i sitt CV. Med anledning av detta har 

Karolinska Institutet påbörjat en utredning för att granska riktigheten i de 

uppgifter som forskaren lämnat till KI i samband med sin anställning 2010. 
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KI kommer bland annat att kontakta de lärosäten där forskaren tidigare verkat. Utredningen 

kommer att bedrivas skyndsamt, men när kan vara färdig går inte att säga i nuläget. 

 
 
 
Nyhetsartikel  12  
 

2012-02-12 KI fann felaktigheter i CV 

 

Forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini lämnade felaktiga uppgifter i det CV 

som låg till grund för hans anställning som gästforskare vid KI. Det slår KI fast i 

den granskning som genomförts i efterhand. 

 

Det var efter uppgifter i den amerikanska tidskriften Vanity Fair som KI i slutet av januari 

inledde en utredning av Macchiarinis CV. Enligt Vanity Fair skulle Macchiarinis CV innehålla 

felaktigheter och detta bekräftas i KI:s granskning, som blev klar 1 februari. KI skriver: 

Det kan konstateras att vissa uppgifter om anställningar, uppdrag mm i PM:s CV inte 

stämmer överens med motsvarande uppgifter från berörda lärosäten. Enligt KI:s bedömning 

är dessa skillnader av sådan natur att de inte enbart kan förklaras av oaktsamhet eller 

härledas till olikheter i organisation, språk eller titulatur. Flera av skillnaderna är av 

betydande karaktär och de kan inte betraktas som försumbara. PM har således inför 

träffandet av anställningsavtalet som gästprofessor år 2010 avsiktligen lämnat oriktiga eller 

missvisande uppgifter i sin CV. 

 

Macchiarini har en tidsbegränsad anställning vid KI fram till och med 30 november 2016 och 

den 4 februari beslöt KI att inte förlänga denna. 

  
Nyhetsartikel  13  
 

2016-02-04 Beslut om Paolo Macchiarinis anställning vid 
Karolinska Institutet 
 

Karolinska Institutets rektor har idag fattat beslut att forskaren Paolo 

Macchiarinis anställning inte ska förlängas när den upphör. 
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Prefekten på den institution som Macchiarini tillhör har fått rektors uppdrag att under tiden 

fram till den 30 november 2016 se till att hans arbetstid används till att avveckla den 

forskning han bedrivit vid KI. Prefekten ska även ansvara för att hans forskargrupp 

avvecklas. 

 
Nyhetsartikel  14  
 

2016-02-04 Rektors kommentar till styrelsens beslut 
 

Vid ett extrainsatt sammanträde har Karolinska Institutets styrelse – 

konsistoriet – i dag fattat ett antal beslut i ärendet kring forskaren Paolo 

Macchiarini. Rektor Anders Hamsten kommenterar här dessa beslut. 

 

– Jag är glad för det tydliga stöd som konsistoriet ger mig. Jag tänker fortsätta som rektor för 

Karolinska Institutet med full kraft och energi, och jag tänker ta det ansvar som åligger mig i 

den här situationen på bästa möjliga sätt, säger Anders Hamsten. 

 

– De beslut som konsistoriet fattat ligger helt i linje med vad jag själv anser behöver göras 

nu.  

 

Anders Hamsten har inga ytterligare kommentarer.  

 
Nyhetsartikel  15  
 

2016-02-09 Granskare utsedda i Macchiarini-ärendet 

 

Karolinska Institutets styrelse (Konsistoriet) har nu utsett den jurist som ska 

genomföra den externa granskningen av KI:s hantering av ”Macchiarini-

ärendet”. Granskaren har själv utsett ytterligare två personer som tillsammans 

med honom ska medverka i arbetet. 

Granskare blir den tidigare ordföranden i Högsta Förvaltningsdomstolen Sten 

Heckscher. 

 

Heckscher är 73 år och har tidigare bland annat varit President i Kammarrätten i Stockholm, 

rikspolischef, generaldirektör för Patent- och registreringsverket, statssekreterare i 
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justitiedepartementet och näringsminister. Han har också i nio år varit ordförande i styrelsen 

för Stockholms universitet. 

 

Sten Heckscher har utsett två personer som tillsammans med honom ska medverka i 

granskningen. De är: 

 

Författaren Ingrid Carlberg 

Carlberg är 54 år och var i 20 år anställd som journalist på Dagens Nyheter. Hon har gett ut 

flera böcker, bland andra ”Pillret” år 2008 och Wallenberg-biografin ”Det står ett rum här 

och väntar på dig…” år 2012. Hon är vinnare av Augustpriset och har tilldelats Guldspaden, 

Hon är medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet och har varit ledamot av 

Granskningsnämnden för radio och TV. 

 

Professor Carl Gahmberg 

Gahmberg är 73 år och professor i biokemi vid Helsingfors universitet. Han är utbildad 

läkare och en av Finlands mest citerade forskare. Han har varit verksam i USA och fortsätter 

efter sin pensionering att forska vid ”The Gahmberg Lab” i Helsingfors. Han har haft ett 

flertal internationella uppdrag och mottagit en rad utmärkelser för excellent forskning. Han 

är utländsk ledamot av svenska Kungliga Vetenskapsakademin. 

Till utredningsgruppen kommer att föras de kansliresurser som behövs. 

 
Nyhetsartikel  16  
 

2016-02-04 Konsistoriet tillsätter extern granskning 

 

Karolinska Institutets styrelse (konsistoriet) har i dag fattat beslut om en extern 

granskning av ”Macchiarini-ärendet”. Granskningen ska omfatta vad som 

förevarit inom Karolinska Institutet (KI) sedan kirurgen Paolo Macchiarini 

rekryterades som gästprofessor 2010 fram till i dag, då han av rektor meddelats 

att hans anställning inte kommer att förlängas. Konsistoriet bedömer att en 

sådan granskning är viktig som ett led i arbetet med att återvinna KI:s 

förtroende hos allmänheten, forskarsamhället, medarbetare och studenter. 

 

Konsistoriet har enligt Högskolelagen det yttersta ansvaret för verksamheten inom KI. Däri 

ligger att fastställa och granska processer för styrning, kontroll, riskhantering och ledning. 

Enligt Högskoleförordningen har konsistoriet också en avgörande roll vid utseende av rektor, 
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varav följer ett ansvar att kontinuerligt följa att rektor och de ledande befattningshavare han 

eller hon utser inte brister i kompetens och omdöme. 

 

Granskningen kommer att ledas av en mycket erfaren jurist, som själv står för den slutliga 

rapporten. Välmeriterad medicinsk forskningskompetens, sannolikt inte från Sverige, bör 

biträda i arbetet. Den som uppdras att leda arbetet kommer själv att fatta beslut om övriga 

personer som ska medverka i granskningen och vilka andra resurser som behövs för 

uppdragets fullgörande. KI:s internrevision, ett organ direkt under konsistoriet, kommer 

också att vara en resurs för granskningen. 

 

Vilka personer som ska utföra granskningen blir förhoppningsvis klart under nästa vecka. 

Konsistoriets beslutsrätt avgränsas av Högskolelagens kap 2 § 6. Frågor som kräver 

vetenskaplig kompetens får inte avgöras av konsistoriet. Det är sålunda – exempelvis – inte 

konsistoriet som bestämmer om KI ska bedriva forskning om konstgjorda luftstrupar. Det är 

inte heller konsistoriet som bedömer misstankar om forskningsfusk, så kallad oredlighet i 

forskning, eller överprövar beslut om sådana. 

 

Granskningen avser det som faller inom konsistoriets ansvarsområde. Det är alltså inga 

medicinskt vetenskapliga sakfrågor som ska bedömas. Exempel på frågor som den externa 

granskningen bör omfatta är: 

•   Har några lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts vid rekryteringen av 

Macchiarini eller senare under hans anställningstid? 

•   Gjordes tillräckliga efterforskningar i samband med rekryteringen? 

•   Har tillräckligt gjorts från institutions- och universitetsledning för att följa 

Macchiarinis verksamhet för att säkerställa att den uppfyller vetenskapliga och 

forskningsetiska krav? 

•   Har dokumentationen av forskningsverksamhet skett i enlighet med de regler och den 

praxis som gäller inom KI? 

•   Har ansvarsfördelningen mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset varit 

tillräckligt tydlig och har samverkan dem emellan varit tillfyllest ur forskningens och 

den kliniska verksamhetens synvinkel? 

•   Har ansvarskedjan från institution till rektor och Konsistorium fungerat 

tillfredställande? 

•   Har något – eller tillräckligt – gjorts för att säkra att Macchiarinis bisysslor är 

förenliga KI:s vetenskapliga och etiska krav? 

•   Var handläggningen av den anmälan om oredlighet i forskning som riktades mot 

Macchiarini korrekt? 
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•   Varför förlängdes Macchiarinis anställning 2015, trots de tveksamheter som då 

uppenbarligen fanns kring hans verksamhet? 

 

Konsistoriet ser gärna att granskningen innehåller rekommendationer inför framtiden, 

exempelvis om ändringar i interna regelverk och kontrollsystem, om det anses befogat. Även 

förslag till ändringar i det nationella regelverket kan föras fram, vilka i så fall kan 

vidarebefordras av konsistoriet till statsmakterna. 

Det är konsistoriets förhoppning att granskningen kan vara avslutad till sommaren, men om 

en hög kvalitet i granskningen kräver längre tid väger det tyngre. 

Konsistoriet har förtroende för rektor Anders Hamsten och har uppmanat honom att kvarstå 

som rektor under den tid granskningen pågår. Om granskningens resultat leder fram till ett 

annat ställningstagande är ingenting som det nu finns anledning att spekulera om. 

 
Nyhetsartikel  17  
 

2016-02-03 Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten avgår 

 

Karolinska Institutets rektor, professor Anders Hamsten, ställer sin plats till 

förfogande. Detta besked ger han i en debattartikel i Dagens Nyheter. Samtidigt 

kommer den oredlighetsutredning som Karolinska Institutet genomfört mot 

forskaren Paolo Macchiarini att öppnas. 

 

– Med anledning av den kritik som följt på den så kallade Macchiarini-affären har jag 

kommit till slutsatsen att det blir svårt för mig att med trovärdighet och kraft verka som 

rektor. Därför ställer jag min plats till förfogande, säger Anders Hamsten. 

Anders Hamsten tog läkarexamen vid KI 1978, disputerade 1986 och genomgick 

specialistutbildning i hjärtsjukdomar och internmedicin vid Danderyds sjukhus 1982–1986. 

Han blev docent 1990 och professor 1999. Han tillträdde som rektor vid Karolinska Institutet 

den 1 januari 2013. 

 

– Jag vill tacka Anders Hamsten för hans tre år som rektor på Karolinska Institutet, säger 

konsistoriets ordförande Lars Leijonborg. Han har medverkat till många viktiga beslut de här 

åren. Jag vill särskilt lyfta fram vår Strategi 2018, som i en rad konkreta punkter syftar till att 

göra KI till ett ännu bättre universitet. Han hade ett brett stöd från lärare, forskare och 

studenter när han valdes och har förblivit uppskattad. Den senaste tiden har varit svår för 

både KI och honom. Jag har naturligtvis respekt för hans beslut att avgå. 
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Ny rektor kommer att utses av regeringen på förslag från Karolinska Institutets styrelse, 

konsistoriet. Under tiden kommer prorektor Karin Dahlman-Wright att fullgöra de uppgifter 

som faller på rektor. 

 

– Jag önskar Karin Dahlman-Wright lycka till som rektor. Jag utgår ifrån att konsistoriet vid 

sitt sammanträde på onsdag startar en process för att utse en ordinarie rektor, vilket 

naturligtvis mycket väl kan bli Dahlman-Wright, säger Lars Leijonborg. Vi behöver också 

utse en tillförordnad prorektor. 

 

Den granskning styrelsen fattade beslut om förra torsdagen och som utförs av Sten 

Heckscher, och de två andra som han har utsett, kommer att fullföljas. 

 

Karolinska Institutet kommer också att öppna oredlighetsärendet kring forskaren Paolo 

Macchiarini. De senaste dagarna har KI fått nya uppgifter som ger en annan bild av tiden 

efter operationen på Island för den första patienten vars fall ligger till grund för några av 

Macchiarinis artiklar. 

 

– Vi har nu analyserat de bilder vi sett i SVT:s dokumentär och de ger en helt annan bild av 

förloppet efter operationen på patienten än vi hade tidigare, säger Jan Carlstedt-Duke, 

professor och rektorsråd vid Karolinska Institutet. Detta stärker misstankarna om 

forskningsfusk av Macchiarini. 

 

KI har också mottagit en ny anmälan om forskningsfusk i två av Macchiarinis 

forskningsrapporter om försök på råtta.   

 

– Vi har tittat på bilder i det materialet och eftersom flera av dem är väldigt likartade finns 

det tydliga misstankar om att data som finns i de publikationerna inte stämmer, säger Jan 

Carlstedt-Duke. Vi ska nu undersöka detta noga och få en oberoende granskning av de här 

uppgifterna. 

 
Nyhetsartikel  18  
 

2016-02-17 Konsistoriebeslut om rekrytering av ny rektor 
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Vid dagens sammanträde har KI:s konsistorium beslutat att hos regeringen 

begära att Karin Dahlman-Wright förordnas som vikarierande rektor för 

Karolinska Institutet efter Anders Hamsten. 

 

Konsistoriet (KI:s styrelse) beslutade också att starta en process för rekrytering av en ny 

ordinarie rektor. På motsvarande sätt startas en förkortad process för att så snart som möjligt 

utse en tillförordnad prorektor. 

 

— Nu börjar resan att återuppbygga det förtroende som gått förlorat, säger Konsistoriets 

ordförande Lars Leijonborg. Vi tror att Karin Dahlman-Wright är väl lämpad att ta det 

ansvaret. Vi behöver en tillförordnad prorektor vid hennes sida och i bästa fall kan vi ta 

beslut om inom ett par veckor. Att rekrytera en ny ordinarie rektor för en sexårsperiod är en 

uppgift som däremot måste få ta tid. Med stor sannolikhet kan ett sådant beslut fattas först i 

höst. 

 

Vid sammanträdet informerade också Karin Dahlman-Wright om att oredlighetsärendet mot 

kirurgen Paolo Macchiarini kommer att öppnas på nytt och överlämnas till Centrala 

Etiksprövningsnämnden för yttrande.   

 
Nyhetsartikel  19  
 

2016-02-18 Karin Dahlman-Wright blir vikarierande rektor vid 
Karolinska Institutet 

 
Regeringen har den 18 februari beslutat att anställa Karin Dahlman-Wright som 

vikarierande rektor vid Karolinska Institutet. Hon ersätter Anders Hamsten, 

som ställde sin plats till förfogande den 13 februari. 

 

Karin Dahlman-Wright utnämndes till prorektor den 1 januari 2016 och är professor i 

molekylär endokrinologi sedan 2009. Hennes forskning fokuserar på studier av östrogen 

signalering med specifikt fokus på typ 2 diabetes och bröstcancer. 

 
Nyhetsartikel  20  
 

2016-02-22 Dekanus för forskning lämnar sitt uppdrag 
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Dekanus Hans-Gustaf Ljunggren har i dag begärt entledigande från uppdraget 

som dekanus för forskning. 

 

Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright säger i en kommentar: 

-  Hans-Gustaf Ljunggren har gjort stor nytta för KI i sin roll som dekanus för forskning, men 

jag har full förståelse för hans begäran. Den akademiska laddningskapaciteten vid KI har 

försämrats kraftigt av den senaste tidens händelser, av detta skäl behöver jag överväga när 

entledigandet kan ske och hur det ska genomföras. 

Nyhetsartikel  21 
 

2016-02-23 KI överväger att avskeda Macchiarini 
 
Paolo Macchiarini, som har en anställning som forskare vid Karolinska 

Institutet till och med den 30 november 2016, blev under måndagen den 22 

februari underrättad av KI om att KI överväger att avskeda honom. 

 

Beskedet kommer knappt tre veckor efter att KI den 4 februari beslutade att Paolo 

Macchiarinis anställning inte skulle förlängas efter den 30 november. Nu vill KI att 

anställningen upphör ännu tidigare. Orsaken är att KI inte längre har förtroende för Paolo 

Macchiarini. 

 

Paolo Macchiarini fick beskedet under måndagen. Som arbetstagare har han nu rätt till 

överläggning i frågan, om sådan begärs senast en vecka efter beskedet. 

 

Ett beslut om avsked tas slutgiltigt av KI:s personansvarsnämnd och processen tar några 

veckor, enligt KI:s personaldirektör Mats Engelbrektson. 

 
Nyhetsartikel  22  
 

2016-02-27 Rektorsråd lämnar uppdrag 
 

Professor Jan Carlstedt-Duke begärde i måndags att få lämna sitt uppdrag som 

rektorsråd och i stället få andra arbetsuppgifter. 
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- Jan Carlstedt-Duke har varit en stor tillgång för Karolinska Institutet, inte minst i arbetet 

att utveckla läkarutbildningen vid KI, senast som ordförande för läkarprogrammets 

programnämnd, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor. 

 

Carlstedt-Duke har även bett att få lämna sitt uppdrag som ordförande i programnämnden 

för läkarprogrammet under den tid som utredningen i  Paolo Macchiariniärendet pågår. 

Detta eftersom han kommer att omfattas av utredningen.  

 

Carlstedt-Duke kommer att arbeta kvar vid Karolinska Institutet men med andra 

arbetsuppgifter än tidigare. 

 
Nyhetsartikel  23  
  

2016-02-28   Professorskollegiet: "Vi bör ha en atmosfär som 
präglas av etik" 
 
TRE FRÅGOR TILL... 

Nancy Pedersen, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och 

biostatistik och en av arrangörerna av det möte med KI:s professorskollegium 

som hölls måndagen den 22 februari. En huvudpunkt vid mötet var frågan om 

vad  professorskollegiet kan göra för att återställa förtroendet för KI? 

 

Hur var stämningen på mötet med professorskollegiet? 

– Entusiasmen var stor, runt 180 var anmälda men vi har en känsla att över 200 professorer 

kom dit. Det var glädjande att så många ställde upp och stämningen var engagerad. Den 

gemensamma känslan var att vi är en resurs beredda att bidra till och ta ansvar för det 

förändringsarbete som behövs inom KI. 

 

Vilken var den viktigaste frågan? 

– Vi fokuserade på hur vi kan ta lärdom av vad som lett fram till Macchiariniaffären. 

Förutom att vi diskuterade hur man tar lärdomarna till sig fanns det även konkreta förslag, 

till exempel  att det bör finnas någon form av fakultetssenat som kan bidra med stöd till KI:s 

ledning. Dessutom hade vi en diskussion om processen för att rekrytera en ny rektor. Där var 

det många som hade goda synpunkter och råd. 

 

Vad kom ni fram till? 
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– Det vi kom fram till var att vi i professorskollegiet skall träffas oftare, nästa möte blir 11 

april. Det här mötet var som en nystart för professorskollegiet som inte har setts på länge. 

Några professorer reflekterade kring att vi måste utveckla vår kommunikation, hur vi syns 

utåt och i vilka kanaler. Vi diskuterade också arbetet inom våra egna forskargrupper och 

institutioner och hur det kan bli bättre. Och där betonades att vi bör ha en atmosfär som 

präglas av etik, värdegrund, kommunikation och transparens. Vid nästa möte då vår 

vikarierande rektor kommer att närvara ser jag framemot att vi diskuterar 

mer konkreta frågor och åtgärder. 

 
 
 
Nyhetsartikel  24  
  

2016-03-03  Regeringen: Behov av förnyelse i Karolinska Institutets 
styrelse 
 
Regeringen har i dag den 3 mars fattat beslut om att ge en nomineringsgrupp 

uppdraget att komma med förslag som innebär delvis nya ledamöter i 

Karolinska Institutets styrelse (konsistoriet). 

 

Regeringen utser förre universitetskanslern Lars Haikola till ny ledamot i 

nomineringsgruppen, vars uppdrag är att föreslå externa ledamöter till KI:s styrelse. 

 
Nyhetsartikel  25  
  

2016-03-05  Etikrådets uppdrag ses över 

 

I går hade vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright och 

universitetsdirektören Per Bengtsson ett möte med etikrådet vid KI. 

Bakgrunden är att det finns ett behov av att tydliggöra och revitalisera arbetet 

med de forskningsetiska frågorna vid KI efter den senaste tidens händelser. 

 

Uppdraget till rådet ska därför ses över och eventuellt utvidgas. När det nya uppdraget är 

definierat ska KI ta ställning till vilka kompetenser som kommer att behövas. 
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– Karolinska Institutet är ett universitet där de etiska frågorna ska stå i centrum. Den senaste 

tidens händelser har visat på vikten av KI:s arbete med etiska frågor och vår värdegrund, 

säger Karin Dahlman-Wright. 

 

Vem som ska leda arbetet med att se över etikrådets uppdrag kommer att vara klart inom ett 

par veckor och ett reviderat uppdrag beräknas vara klart före sommaren. 

I anslutning till att det nya rådet ska bemannas kommer rådets nuvarande medlemmar att 

tillfrågas om de eventuellt står till förfogande i en framtida organisation för etiska frågor vid 

KI. 

 
 
 
Nyhetsartikel  26  
  

2016-03-08   Replik i DN av vikarierande rektor Karin Dahlman-
Wright 

 

Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright svarar i dagens DN på den kritik som Hanne 

Kjöller riktat mot KI i en ledare. 

 
Nyhetsartikel  27  
  

2016-03-23  Karolinska Institutet avskedar Macchiarini 
 

Personalansvarsnämnden vid KI har idag beslutat att avskeda Paolo 

Macchiarini från sin anställning som forskare vid KI. Han kommer omgående 

att få besked om att hans anställning upphör. 

 

Paolo Macchiarini har agerat och bedrivit verksamhet på ett sätt som inte är förenligt med 

anställning vid KI. Avskedet grundas bl.a. på följande skäl: 

 

Paolo Macchiarinis verksamhet vid Kuban State Medical University i Krasnodar är oförenlig 

med KI:s värdegrunder och har skadat KI:s anseende.  
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Paolo Macchiarini har inte sanningsenligt och fullständigt redovisat sina bisysslor.  

 

Paolo Macchiarini har lämnat oriktiga eller missvisande uppgifter i de CV han har lämnat in 

till KI 

 

Paolo Macchiarini har visat oaktsamhet i forskning enligt KI:s utredning 2015. 

 

– 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, säger personaldirektör Mats Engelbrektson. 

 

 KI har inga ytterligare kommentarer. 

 
Nyhetsartikel  28  
  

2016-04-01 Förslag till ny styrelse för KI 

 

Regeringen har nu fått förslag på de ledamöter av KI:s styrelse, konsistoriet, 

som utses av regeringen. Förslaget lämnades av nomineringsgruppen som 

består av landshövding Christ Heister, tidigare universitetskansler Lars Haikola 

och en studentrepresentant. 

 

Nomineringsgruppens förslag ska nu beredas inom regeringskansliet och beslut kommer att 

fattas i slutet av april. Den 1 maj ska en ny styrelse vara på plats. Förutom de ledamöter som 

utses av regeringen består konsistoriet av rektor, prorektor och universitetsdirektör, tre 

lärarrepresentanter som utses av fakulteten, tre studentrepresentanter som utses av 

studentkårerna och tre personalföreträdare från KI. 

 

Av regeringen utsedda representanter i nuvarande styrelse: 

Lars Leijonborg, ordförande 

Annika Andersson 

Dan Andersson 

Anders Blanck 

Susana Borrås 

Eskil Franck 
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Torbjörn Rosdahl 

Charlotte Strömberg 

 

Nomineringsgruppens förslag till nya ledamöter som utses av regeringen: 

Lars Leijonborg, ordförande, omval 

Susana Borras, omval 

Sofia Heidenberg, nyval 

Marianne Lundius, nyval 

Jonas Milton, nyval 

Torbjörn Rosdahl, omval 

Lisa Sennerby Forsse, nyval 

Charlotte Strömberg, omval 

 
 
Nyhetsartikel  29  
  

2016-04-21 Regeringsbeslut om ny styrelse för KI 

 

Regeringen har idag fattat beslut om de ledamöter av KI:s styrelse, konsistoriet, 

som utses av regeringen. Beslutet följer det förslag som tidigare lämnats av den 

nomineringsgrupp som består av landshövding Christ Heister, tidigare 

universitetskansler Lars Haikola och en studentrepresentant. 

 

Den 1 maj ska en ny styrelse vara på plats. Förutom de ledamöter som utses av regeringen 

består konsistoriet av rektor, prorektor och universitetsdirektör, tre lärarrepresentanter som 

utses av fakulteten, tre studentrepresentanter som utses av studentkårerna och tre 

personalföreträdare från KI. 

 

Nya ledamöter som utsetts av regeringen: 

Förre statsrådet Lars Leijonborg, ordförande 

Professor Susana Borrás 

Förra rektorn Lisa Sennerby Forsse 

Verkställande direktören Sofia Heidenberg 

Justitierådet Marianne Lundius 

F.d  verkställande direktören Jonas Milton 

Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl 
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Civilekonomen Charlotte Strömberg 

Ledamöter som nu lämnar konsistoriet: 

Annika Andersson 

Dan Andersson 

Anders Blanck 

Eskil Franck 

 
 
 
 
 
 
Nyhetsartikel  30  
  

2016-04-22 Karolinska Institutet utreder nytt ärende med 
forskaren Paolo Macchiarini 
 

Karolinska Institutet utreder ytterligare ett fall av misstänkt oredlighet i 

forskning där Paolo Macchiarini är delaktig. Fallet gäller en vetenskaplig artikel 

där forskaren Paolo Macchiarini är en av författarna och ärendet upptäcktes vid 

en inventering som universitetet genomför för att upptäcka oredlighet i 

forskning. 

 

Det aktuella ärendet gäller en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Respiration i slutet 

av november 2015. Det föreligger oklarheter i artikeln, bland annat vad gäller 

etikprövningstillstånd. 

 

- Jag fick ärendet på mitt bord i förra veckan och vi har analyserat det och kommer att kräva 

in svar från de inblandade forskarna. Efter det beslutar vi om vi ska lämna ärendet vidare för 

extern granskning, säger Henrik Grönberg, prorektor vid Karolinska Institutet, KI. 

Karolinska Universitetssjukhuset är informerade om ärendet. 

 
Nyhetsartikel  31  
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2016-05-04 Kommentar till aktuell media i uppmärksammat 
oredlighetsärende 

 

Kommentar: I dag onsdag 4 maj intervjuas förre KI-forskaren och kirurgen 

Paolo Macchiarini i Läkartidningen och även i SVT Nyheter. 

 

I intervjun i Läkartidningen uttrycker Paolo Macchiarini bland annat att KI:s beslut att 

avskeda honom är grundlöst och att KI agerat efter hårt tryck från media. KI delar inte denna 

uppfattning. 

 

Beslutet att avskeda Paolo Macchiarini togs av personalansvarsnämnden vid KI och föregicks 

av en noggrann utredning där det framkom flera omständigheter som gjorde det omöjligt för 

KI att fortsätta samarbetet. Dessa omständigheter redogjorde KI för vid tidpunkten för 

avskedet i ett pressmeddelande. 

 

KI har inga nya kommentarer i fallet utan avvaktar slutsatserna från de utredningar som 

pågår. 

 
Nyhetsartikel  32  
 

2016-05-18 Kirurgskandalen växer: Macchiarini anmäls igen 

 

Den sparkade kirurgen Paolo Macchiarini som var anställd hos Karolinska 

institutet anmäls för oredlighet i forskning igen. Enligt anmälarna ska 

Macchiarini tillsammans med sin forskarkollega också ha manipulerat bilder på 

en patients konstgjorda luftstrupe. 

 

En av Sveriges största forskningsskandaler utspelade sig förra året och i år på Karolinska 

institutet. Det tog lång tid innan KI tog anmälan om forskningsfusk på allvar, anklagelser 

som riktades mot deras egen stjärnkirurg Paolo Macchiarini. Redan 2014 anmälde fyra läkare 

sin kollega för forskningsfusk. 

 

Om det här kan bekräftas så kan det endast tolkas som oredlighet i forskning och 

falsifierande av data. 
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Anmälan slutade med en rad avslöjanden, och flera personer i ledningsposition fick avgå, 

ända upp i Nobelförsamlingen. Som SvD tidigare berättat, så hade flera ur församlingen 

förespråkat anställning av kirurgen. Och trots att personer i ledande positioner hos KI kände 

till att Macchiarini var misstänkt för brott i Italien, så tryckte man på en snabb rekrytering. I 

slutet av mars i år fick dock Macchiarini sparken. 

 

Nu aktualiseras fallet igen. De fyra läkarna som anmälde Macchiarini 2014 har återigen 

skickat in en anmälan om misstänkt oredlighet i forskning. De vill nu att Karolinska institutet 

undersöker fler detaljer i den artikel som Macchiarini med forskarkollegor publicerade i den 

ansedda tidsskriften The Lancet 2011. I artikeln, en så kallad "proof of concept-studie", en 

studie där en metod ska visas fungera, hävdar anmälarna att bilder och datum manipulerats. 

 

Patienten i studien är den eritreanske studenten som reste från Island till Sverige för en 

transplantation av sin luftstrupe, en operation som blev historisk. Mannen blev den förste i 

världen att få Macchiarinis konstgjorda luftstrupe transplanterad. 

 

I den 14 sidor långa anmälan skriver de att Macchiarini och hans forskarkollega "sannolikt 

ändrat datumen på den radiologiska undersökningen". 

 

Enligt läkarna har Macchiarini och hans kollega publicerat datortomografiska bilder på 

patientens konstgjorda luftstrupe i studien. Bilderna ska visa hur insidan såg ut efter fem 

månader; "en nästan normalt fungerande luftstrupe", skriver Macchiarini i The Lancet. 

Vi ser allvarligt på alla misstankar om oredlighet i forskning och har gjort en första 

bedömning av denna anmälan. 

 

Men enligt anmälarna, som tittat närmare på de publicerade bilderna som gjorts av en 

radiolog på Karolinska universitetssjukhuset, så kan bilderna i själva verket vara tagna bara 

fyra veckor efter operationen. 

 

"Om det här kan bekräftas så kan det endast tolkas som oredlighet i forskning och 

falsifierande av data", skriver anmälarna till KI. 

 

Den aktuella artikeln har tidigare varit i fokus för den av KI anlitade externe granskaren. 

Han hade dock i uppgift att titta på utvalda delar av studien. Bilderna har han inte granskat, 

men han har hört talas om dem. 
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– Min utredning handlade i princip om att titta på ett antal påståenden i studien och om 

saker och ting var fel i detta, säger Bengt Gerdin, professor vid Institutionen för kirurgiska 

vetenskaper, Uppsala universitet. 

 

SvD har sökt KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright för en kommentar utan att 

lyckas. Svar kommer dock skriftligt från lärosätets presstjänst. 

 

"Vi ser allvarligt på alla misstankar om oredlighet i forskning och har gjort en första 

bedömning av denna anmälan. Den gäller en artikel som redan ingår i den pågående 

utredningen kring Paolo Macchiarini, där yttrande kommer att inhämtas från Expertgruppen 

för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. När en artikel anmäls för 

oredlighet i forskning inhämtar vi yttranden från författargruppen och detta gör vi även i 

detta fall". 

 

Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, har tagit del av dokumentet. Där inväntar man nu 

om KI anmäler vidare, vilket krävs för att CEPN ska utreda. 

 

– Vi har ännu inte fått någon anmälan från KI, vi agerar om de kontaktar oss i ärendet, säger 

kanslichefen Jörgen Svidén. 

 

CEPN har sedan tidigare två ärenden gällande Macchiarini på sitt bord. En är en anonym 

anmälan gällande bildmanipulation som skickats in från KI, där bilder i tidsskriften 

Biomaterials ska ha förfalskats. Ett annat ärende gäller djurförsök på råtta med matstrupar. 

 

Nyhetsartikel  33  

2016-06-15   Etikutredning föreslår riktlinjer kring obeprövade 
behandlingsmetoder 

Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet föreslår i en ny 

utredning riktlinjer för vad som ska krävas för att obeprövade 

behandlingsmetoder ska kunna användas på allvarligt sjuka patienter. 

Tillsammans med en ny nationell kommitté för bedömning av obeprövade 

behandlingsmetoder ska ett antal riktlinjer skapa en transparent situation som 

kan bidra till att allmänhetens tillit till hälso- och sjukvården bibehålls och 

förstärks. 
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Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsatte Kungl. Vetenskapsakademien 

tillsammans med Svenska Läkaresällskapet den 25 februari en utredning för att klargöra 

regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk 

forskning och avancerad sjukvård.  

Utredningen, som nu ligger färdig och går att läsa i sin helhet, kommer med konkreta förslag 

och rekommendationer om riktlinjer. 

Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet föreslår i utredningen 

inrättandet av en nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder och 

att riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter 

fastställs. Det innebär att: 

•     Det blir en enhetlig nationell bedömning om en obeprövad behandling får 

användas på en allvarligt sjuk patient och vad som räknas som forskning respektive 

sjukvård. 

•     Jävssituationer blir lättare att undvika jämfört med om bedömningen sker lokalt 

på det egna sjukhuset. 

•     Bedömningen kommer att göras av erfarna kliniker/forskare tillsammans med 

etiker, jurister och experter inom det specifika området. 

 

Tillsammans med ett antal riktlinjer skapas en transparent situation som kan bidra till att 

allmänhetens tillit till hälso- och sjukvården bibehålls och förstärks. Riktlinjerna ska i första 

hand garantera att patienten skyddas mot alltför riskabla åtgärder. Människovärdesprincipen 

innebär att alla människor har samma värde i hälso- och sjukvården. Allvarligt sjuka eller 

döende patienter får aldrig reduceras till försöksobjekt men heller inte undandras 

möjligheten att få tillgång till nya obeprövade metoder som kan innebära bot och lindring. 

Med de föreslagna riktlinjerna finns, enligt Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska 

Läkaresällskapet, förutsättningar för att båda dessa syften ska kunna uppnås. 

 

Nyhetsartikel  34  

2016-07-07   Karin Dahlman-Wright diskuterade transparens i 
Almedalen 

– Den allvarligaste följden är den mänskliga biten, alla offer. Det är ett stort jobb att 

återställa förtroendet, ett arbete som vi nu påbörjat. 

Det sa Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright när hon under 
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onsdagen deltog i Läkartidningens paneldiskussion kring temat ”Efter Macchiarini –hur går 

vi vidare?". 

På frågan hur KI nu arbetar för att undvika liknande händelser i framtiden lyfte Karin 

Dahlman-Wright fram de nya rutiner som KI tagit fram kring kontroll av CV och referenser. 

Hon påpekade även vikten av transparens i arbetet. 

En av de frågor som kom upp var hur KI i framtiden ska förhålla sig till forskares bisysslor. 

Här framhöll Karin Dahlman-Wright att det är viktigt att KI har koll på vilka de bisysslorna 

är, och se till att de följer KI:s krav på etik och moral. 

Karolinska Institutet har som följd av det inträffade förändrat sina rutiner. 

– Vi kan inte föregå resultaten av de pågående utredningarna under ledning av bland andra 

Sten Heckscher. Däremot har vi redan nu förändrat våra rutiner, gjort dem tydligare och mer 

transparenta. Vi har dessutom börjat arbeta med vår interna struktur, avslutade Karin 

Dahlman-Wright. 

 

Nyhetsartikel  35  

2016-08-10 Efter KI-skandalen: Fler anmäler forskningsfusk 

Forskningsfusket på Karolinska institutet har skjutit i höjden i år – sett till 

antalet anmälningar som kommit in. En av förklaringarna kan vara den stora 

forskningsskandalen som präglat lärosätet. SvD kan samtidigt visa unika siffror 

över hur många som fällts för forskningsfusk de senaste åren på svenska 

universitet och högskolor. 

Fallen med de förbjudna transplantationerna med konstgjorda luftstrupar kan ha resulterat i 

att fler anmäler forskningsfusk på Karolinska institutet. Det visar SvD:s genomgång av 

inkomna ärenden de senaste sex åren, 2010–2016. 

Bara i år har hittills 14 ärenden registrerats som anmälningar om oredlighet i forskning. Det 

ska jämföras med de fem tidigare åren, då det varit mellan noll och fem anmälningar om 

forskningsfusk per år. 

 
Nyhetsartikel  36  
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2016-08-31   Utredning om luftstrupsoperationer vid Karolinska 
Universitetssjukhuset klar 

I dag presenterade professor emeritus Kjell Asplund en extern oberoende 

utredning av Paolo Macchiarinis transplantationer av syntetiska luftstrupar vid 

Karolinska Universitetssjukhuset under åren 2011–2013. 

Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och tidigare generaldirektör 

vid Socialstyrelsen, fick uppdraget av Karolinska Universitetssjukhusets direktör Melvin 

Samsom i februari 2016. 

Extern utredning som gäller Karolinska Institutet 

På måndag den 5 september presenterar Sten Heckscher en extern oberoende utredning av 

Karolinska Institutets hantering av Macchiarini-ärendet. En utredning som Karolinska 

Institutets styrelse, konsistoriet, beslutat att genomföra. Uppdraget till utredarna har varit 

att granska vad som förevarit inom Karolinska Institutet sedan Paolo Macchiarini 

rekryterades som gästprofessor år 2010, fram till i dag. 

 
Nyhetsartikel  37  
  

2016-09-02   Lars Leijonborg avgår som styrelseordförande för 
Karolinska Institutet 

Lars Leijonborg avgår som styrelseordförande för Karolinska Institutet, det 

meddelade han på fredagen. 

– Jag har i dag meddelat högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson att jag 

vill sluta som ordförande i styrelsen för Karolinska Institutet. Min mandatperiod löper ut om 

åtta månader, den 30 april, men jag bedömer att det är bäst att ett skifte på ordförandeposten 

sker redan i höst. 

Det säger Lars Leijonborg i ett skriftligt uttalande. 

Han säger vidare:  

– Styrelsen fattade i våras ett antal beslut som var viktiga för att lägga grunden för en nystart 

för KI efter Macchiarini-affären (en extern granskning under ledning av Sten Heckscher, nya 

ledningspersoner, förstärkt internrevision med mera). På måndag presenteras den utredning 

som gjorts om KI:s hantering av Macchiarini-fallet. Det känns som ett naturligt tillfälle att 

lämna över stafettpinnen till någon annan. 

– Det behov av kontinuitet på ordförandeposten som fanns då, när den förra rektorn och 
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flera andra i ledningen hade avgått, finns inte på samma sätt nu. Även om styrelsen inte får 

lägga sig i forskningen, och därför inte har något direkt ansvar för Macchiarini-affären, finns 

det mycket annat i de omgivande systemen som måste ändras. Där har styrelsen naturligtvis 

ett stort ansvar. Jag känner att det är bäst att någon annan, med mer tid och ett engagemang 

som sträcker sig bortom april 2017, är ordförande under den förändringsperiod som nu 

förestår med Heckscher-rapporten som grund. Om jag och styrelsen borde ha gjort något 

annorlunda under den tid vi suttit får diskuteras när granskningsrapporten offentliggjorts. 

Han avslutar: 

–Senare i höst eller vinter ska beslut fattas om ny rektor för de närmaste sex åren. Även på 

den punkten ter det sig naturligt att rekryteringen leds av en person som kan förväntas 

stanna längre som ordförande. 

Lars Leijonborg blev ny styrelseordförande för Karolinska Institutet efter Susanne Eberstein i 

maj 2013. Mandatperioden tog slut den 30 april 2016 men Leijonborg fick nytt mandat av 

regeringen och fortsatte som ordförande. 

I en kommentar till TT säger minister Helene Hellmark Knutsson: 

– Jag tycker att det är bra att han tar sitt ansvar och lämnar ordförandeskapet på Karolinska 

Institutet efter det som har hänt. 

Lars Leijonborg var partiledare för Folkpartiet under åren 1997–2007 och 

utbildningsminister 2006–2007. När han avgick som partiledare var han högskole- och 

forskningsminister fram till 2009. Sedan 2010 är Leijonborg bland annat styrelseordförande 

i UR och Mittmedia och arbetar som PR-konsult. 

 
Nyhetsartikel  38  
  

2016-09-04   SIFO-mätning: Lägre anseende för KI efter 
Macchiarini-ärendet  

Karolinska Institutet backar i en anseendeundersökning som TNS Sifo 

genomfört: från 85 till 59 på en skala där 100 är utomordentligt anseende och 0 

är svagt anseende. Orsaken är Macchiarini-ärendet. 

TNS Sifo har för fjärde året i rad gjort en webbaserad enkät som förklarar varför svenska 

lärosäten har olika högt anseende hos allmänheten. 

Förra året (2015) låg Karolinska Institutet på en fjärde plats med 85 på det ”anseendeindex” 

som graderar lärosätena. I topp låg Chalmers tekniska högskola (89), KTH (86) och Lunds 

universitet (86). 
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I 2016 års undersökning hamnar Karolinska Institutet på anseendeindex 59, ett ras till plats 

12 som hänger ihop med det senaste årets uppmärksamhet kring Paolo Macchiarini och hans 

tid som verksam forskare vid Karolinska Institutet. 

– Det är extremt allvarligt och vi är inte alls nöjda med det här, men vi måste konstatera att 

så här är det nu och vi måste jobba stenhårt för att förbättra det, säger Karolinska Institutets 

vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright till SVT. 

Det som påverkat är att etik och moral hos Karolinska Institutets ledning uppfattas som 

låg. Även ledningens agerande när Macchiarini-ärendet briserade och mediehanteringen 

under krisen, får underkänt. 

Att det inte gick ännu sämre, enligt Toivo Sjörén, opinionschef hos Sifo, beror på att 

Karolinska Institutet sedan tidigare har ett grundmurat förtroende för sin undervisning och 

annan forskning. 

Styrkor i Karolinska Institutets anseende enligt Sifo-undersökningen är: framgångsrik 

forskning, håller i internationell jämförelse, bra utbildning och bidrar till samhället. 

Nu måste förtroendet hos allmänheten återskapas, säger Karin Dahlman-Wright: 

– Vi vill visa nu att KI är mycket mer än Macchiarini. Vi vill visa hur vår forskning verkligen 

bidrar till människors hälsa, inte bara för den enskilda individen utan också för samhället i 

stort. 

Måndag den 5 september presenteras den externa utredning som har granskat hur 

Karolinska Institutet hanterat Macchiarini-ärendet, med rekommendationer för hur KI bör 

agera för att förhindra att liknande händelser sker igen. 

  

Hela listan "Anseendeindex svenska lärosäten 2016" 

1. Chalmers tekniska högskola 

1. KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 

3. Lunds universitet 

4. Uppsala universitet 

5. Handelshögskolan Stockholm 

5. Lunds tekniska högskola 

7. Linköpings universitet 

8. SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 

9. Umeå universitet 

10. Luleå tekniska universitet 

10. Göteborgs universitet 

12. Karolinska Institutet 

13. Stockholms universitet 

14. Linnéuniversitetet 
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15. Örebro universitet 

16. Karlstads universitet 

17. Malmö högskola 

18. Mittuniversitetet 

19. Mälardalens högskola 

20. Södertörns högskola 

Källa: TNS Sifo 

 
 

Nyhetsartikel  39  
  

2016-09-05   Karolinska Institutet kommenterar Heckschers 
utredning av Macchiarini-ärendet  

Kommentar: I dag överlämnades utredningen om Macchiarini-ärendet till 

Karolinska Institutets avgående styrelseordförande Lars Leijonborg. 

Granskningen, som beställts av KI:s styrelse, har letts av den tidigare 

ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher. Utredningen 

riktar allvarlig kritik mot KI:s hantering av ärendet – från rekryteringen av 

Paolo Macchiarini 2009 till hur hans verksamhet följdes och hur 

anmälningarna om oredlighet i forskning hanterades. Genomgången föranleder 

också granskarna att rikta kritik mot den förvaltningskultur som finns inom KI. 

Vid en presskonferens kommenterade Lars Leijonborg och KI:s vikarierande rektor Karin 

Dahlman-Wright rapporten. 

Leijonborg tackade först de fyra personer som genomfört granskningen och riktade också ett 

tack till dokumentärfilmaren Bosse Lindquist. 

– Det är uppenbart att hans filmer var avgörande för att viktiga missförhållanden inom såväl 

Karolinska sjukhuset som KI kom i dagen, sa han och fortsatte: 

– De som drabbats allra hårdast i denna tragiska affär är några patienter och deras anhöriga. 

Vi är naturligtvis djupt bedrövade att misstag på KI förorsakat lidande och död och uttrycker 

på starkast möjliga sätt vårt beklagande och vår ursäkt. 

Leijonborg menade att utredningen ger en god bild av vad som hänt kring Paolo Macchiarini 

sedan 2009 och konstaterade att ”en kultur där det tycks vara acceptabelt att ibland strunta i 

lagar, regler, etik och moral måste naturligtvis ändras. Nu startar ett arbete för att med 

Heckscher-gruppens rekommendationer som utgångspunkt minimera riskerna för att något 
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liknande händer igen”. 

Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor vid Karolinska Institutet: 

– KI ser allvarligt på den kritik som har kommit fram. Detta är ett fall där en lång kedja av 

felaktiga beslut eller avsaknad av beslut gjorde att en gästprofessor kunde bryta mot de regler 

och etiska principer som gäller för verksamhet inom KI. Macchiarini bär själv ett stort ansvar 

i detta men det är helt uppenbart att KI har brustit i sin kontroll av hur regler och rutiner 

efterföljs. 

Hon påpekade att KI redan har påbörjat insatser för att komma till rätta med de brister som 

varit uppenbara efter händelsen: 

•    reglerna för bisysslor skärps 

•    stärkt rekryteringsprocessen vad gäller CV-granskning och referenstagning 

•    processen för hantering av misstänkt forskningsfusk har ändrats för säkra att ärenden 

hanteras skyndsamt, transparent och rättssäkert 

•    ett arbete för att utveckla och stötta en öppen kultur och det akademiska ledarskapet har 

påbörjats 

•    användning av ”visselblåsarfunktionen” har uppmuntrats 

•    en särskild granskning av den institution där Macchiarini var anställd har genomförts 

Allt arbete har bedrivits i syfte att skapa en intern kultur som är öppen, transparent och 

tydliggör varje medarbetares betydelse och ansvar. 

– Nu är det upp till oss att bevisa att KI är så mycket mer än Macchiarini-ärendet. Vi utbildar 

6 000 studenter som är högt efterfrågade av samhället – inte minst av hälso- och sjukvården. 

Och vi har över 6 000 forskare, lärare och andra medarbetare som varje dag går till jobbet 

med målet att förbättra människors hälsa, säger Karin Dahlman-Wright. 

 
Nyhetsartikel  40  
  

2016-09-05 Macchiarini-ärendet: Den externa granskningen av 
Karolinska Institutets hantering kritiserar KI på flera punkter 
Den 5 september presenterade de externa granskarna sin utredning om 

Karolinska Institutets hantering av gästprofessorn Paolo Macchiarini. KI får 

kritik på flera punkter: bland annat att rekryteringen av Macchiarini år 2010 

och beslutet att förlänga hans anställning 2013 drevs igenom i olämpliga 

former. Utredarna friar inte heller KI från ansvar för de transplantationer med 

syntetiska luftstrupar som genomfördes vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Den externa granskningen har genomförts på uppdrag av Karolinska Institutets styrelse, 

konsistoriet. Utredare har varit Sten Heckscher, Ingrid Carlberg och Carl Gahmberg.  
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Utredningen omfattar tiden från den första kontakten mellan KI och Macchiarini hösten 

2009 till och med den 4 februari 2016. Granskningen omfattar rekryteringen av Macchiarini 

2010, förlängningarna av hans anställning 2013 och 2015, ansvarsfördelningen mellan KI och 

Karolinska Universitetssjukhuset när det gäller de uppmärksammade transplantationerna 

samt KI:s handläggning av de ärenden där Macchiarini anklagades för oredlighet i forskning.  

Granskarna drar slutsatsen att Karolinska Universitetssjukhuset bär ansvaret för de 

transplantationer med syntetiska luftstrupar som utfördes där. Karolinska Institutet kan 

dock, enligt utredarna, inte helt frias från ansvar för dessa operationer. Universitetet har 

bland annat åberopat transplantationerna som forskningsframgångar i utvärderingar av hur 

forskningsmedel använts, och företrädare för KI har deltagit i diskussioner inför och 

uppföljningar av transplantationer. Det fanns bland annat därför ett ansvar också hos KI för 

att se till att transplantationerna genomfördes enligt gällande regler. 

Karolinska Institutet kritiseras vidare för nonchalans i tillämpningen av regler, däribland 

tryckfrihetsförordningen och förvaltningslagen. Denna attityd har lett till brister i 

handläggningen vid rekryteringen av Macchiarini och förlängningarna av hans anställning. 

Också handläggningen av de oredlighetsärenden som berört Macchiarini får kritik. Besluten 

har exempelvis inte motiverats på det sätt som förvaltningslagen föreskriver. 

Granskarna diskuterar även hur ansvar ska fördelas och hur man bör bedöma vilka 

konsekvenser som ska följa på att någon brustit i sitt ansvar. Rapporten avslutas med en 

diskussion om strukturella förhållanden som kan ha bidragit till fel och misstag.  

Läs den fullständiga rapporten. 

Läs mer om Macchiarini-ärendet. 

Om utredarna 

Sten Heckscher är tidigare bland annat ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, statsråd, 

statssekreterare och rikspolischef. 

Ingrid Carlberg är författare och journalist, samt medicine hedersdoktor vid Uppsala 

universitet.  

Carl Gahmberg är professor i biokemi vid Helsingfors universitet. 

Kammarrättsrådet Pia Cedermark har tjänstgjort som utredningens sekreterare. 

 
Nyhetsartikel  41  
  

2016-09-05 Heckscher: Mycket förvånade under utredningens 
gång 
Karolinska Institutet får hård kritik i den externa utredningen av Macchiarini-

ärendet. Det framkom i dag. Nonchalans mot regler och ett lättsinnigt 
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förhållande till formalia lyfts fram. Redan vid rekryteringen av tidigare 

gästprofessor Paolo Macchiarini fanns signaler som Karolinska Institutet borde 

ha reagerat på, sa utredaren Sten Heckscher när han presenterade den nästan 

200 sidor tjocka granskningen. 

Sten Heckscher, tidigare ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen och statssekreterare i 

justitiedepartementet, fann mycket som förvånade under utredningens gång. 

– Man ignorerade de uttalanden man fick i samband med rekryteringen och det fanns ett 

bedövande ointresse att ta reda på hur det förhöll sig i samband med förlängningen av 

Macchiarinis anställning. 

Referenser kom i flera fall in spontant från andra länder i Europa. Det påpekades att 

Macchiarini lämnat oriktiga uppgifter i sitt cv och data i hans publikationer ifrågasattes, att 

han hade brist på omdöme och tydliga samarbetsproblem. 

– Aldrig i något sammanhang har jag sett maken till negativa referenser. Det är 

anmärkningsvärt att inte rektor ser till att få en fördjupad analys. Det är inte säkert att den 

automatiskt skulle ha lett till att Macchiarini inte anställdes, men nog skulle man ha tänkt sig 

för noggrant. Jag är tveksam till om han skulle ha anställts. 

KI har ett ansvar för operationerna 

Det är Karolinska Universitetssjukhuset som har det formella ansvaret för operationerna 

med syntetiska strupar, konstaterade Sten Heckscher. Men Karolinska Institutet har ett 

tydligt ansvar. 

– Universitetet åberopar Macchiarinis operationer som framgångar. De lyfts fram i 

pressmeddelanden och forskningsansökningar. Man ser operationerna som nära förbundna 

med den forskning som bedrivs. 

KI kunde inte ha hindrat att operationerna gjordes, men de skulle ha ställt krav på att regler 

följdes, menar utredarna. 

– Det KI borde ha gjort var att vid den andra och tredje operationen ha försäkrat sig om att 

gällande regler tillämpades. 

I samband med förlängningen 2013 ifrågasatte inte KI om Macchiarini skulle få vara kvar. 

Diskussionerna handlade i stället om formerna för anställningen. 

– Där är vi väldigt kritiska. Det sker ingen utvärdering. Detta trots att Macchiarini under 

hösten har suttit i husarrest i Italien, oklart för vad men det har att göra med sjukvård. 

Skolexempel på dåligt ledarskap 

Det finns under ärendets gång skolexempel på dåligt ledarskap och bruten 

delegationsordning, sa Sten Heckscher. Bägge rektorer har varit aktiva under ärendets gång 

på ett olämpligt sätt, bland annat i samband med rekryteringen. 

– Det har skickats mejl där en prefekt har fått klart för sig vad som ska åstadkommas, 

samtidigt som hon fått höra att hon bestämmer själv. 
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När det gäller Macchiarinis forskning finns brister i dokumentationen av vad han faktiskt har 

gjort. 

– Det är en vital fråga för ett universitet som har ambitionen att vara noggrant. 

Macchiarinis bisysslor utanför Sverige utreddes heller inte. 

KI borde reagerat på sporadisk närvaro 

Ytterligare en omständighet som man borde ha reagerat på är Macchiarinis ytterst sporadiska 

närvaro, påpekade Sten Heckscher. 

Sten Heckscher och de andra två utredarna, Carl Gahmberg, professor i biokemi vid 

Helsingfors universitet samt Ingrid Carlberg, journalist och författare, tar också upp 

strukturella förhållanden som kan ha bidragit till att ärendet utvecklades som det gjorde. Här 

riktar de kritik mot Karolinska Institutet och dess nonchalans mot regler för myndigheter. En 

nonchalans som de anser har bidragit till att så mycket gick fel. 

Utredarna vänder sig mot den i deras mening primitiva reaktionen att begära att ansvariga 

avgår. 

– Det är viktigt att ta reda på var ansvaret ligger, men sedan måste man fråga sig om någons 

legitimitet är så skadad att personen måste sluta eller om det är bättre att man stannar kvar 

med sina nyvunna kunskaper. 

I ljuset av detta anser Sten Heckscher att det är olyckligt för KI att styrelseordförande Lars 

Leijonborg har valt att avgå. 

– Han hade haft goda möjligheter att ge det fortsatta arbetet en flygande start. Nu blir KI:s 

styrelse ledarlös, samtidigt som man arbetar med att tillsätta en ny rektor. 

Rekommendationerna till konsistoriet är att på en rad punkter se över regler, rutiner och 

ansvarsfördelning. 

Sten Heckscher tror att KI kommer att klara av att genomföra detta och att förtroendet för KI 

kan återupprättas. 

– Men det är väldigt viktigt att konsistoriet, rektor och universitetsdirektören visar att de är 

överens om att ta tag i detta. Dessutom är professorskollegiets inställning viktigt, eftersom 

det finns en stark kollegial tradition. Även de som inte har det formella ansvaret måste agera. 

Karolinska Institutet kommenterade 

Under en presskonferens efteråt kommenterade avgående styrelseordföranden Lars 

Leijonborg utredningen. Han fick också en fråga om beslutet att avgå: 

– Det är så mycket som nu måste göras så det är rätt tillfälle att en ny person kommer in. Vi 

har betraktat den här dagen som en brytpunkt. Nu har vi Heckscher-gruppens förklaring till 

vad som har hänt och en hel del rekommendationer, så jag känner att det är ett bra tillfälle 

för en stafettväxling, sa Lars Leijonborg. 

Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor för Karolinska Institutet, konstaterade att KI har 

ett omfattande arbete att göra. 
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– Allt som är sunt och bra ska vi slå vakt om, men vi behöver uppenbarligen komma längre 

när det gäller att tydliggöra varje enskild medarbetares betydelse och ansvar och att vi aldrig 

får kompromissa med etiska principer. Konsistoriet kommer ytterst äga denna process, men 

hela KI måste bli djupt involverat, sa hon. 

Text: Ann Patmalnieks 

Foto: Gunnar Ask 

Läs mer om Macchiarini-ärendet. 

Uppdatering: Heckschers läxa till KI efter kritiken 

Den externa granskningen underkänner KI:s hantering av Macchiarini-ärendet och ger en 

rad förbättringsförslag. Ett förändringsarbete har redan inletts och rektor har fått i uppdrag 

att presentera en åtgärdsplan för KI:s styrelse. Här följer en sammanfattning av kritik och 

rekommenderade åtgärder i Heckschers rapport. 

Lagarna och reglerna 

Anmärkning: KI har visat nonchalans mot regler. Allmänna handlingar har inte diarieförts 

och dokumentationen av forskningsdata brustit. Viktiga beslut, till exempel om oredlighet i 

forskning, har inte motiverats på det sätt förvaltningslagen kräver. 

Rekommendation: Säkerställ att personal och befattningshavare har kunskap kring 

gällande regler. 

Rekryteringen 

Anmärkning: Skedde under olämpliga former. Dåvarande rektor hade en aktiv roll på ett 

sätt som bröt delegationsordningen och skapade otydligheter kring ansvar. Negativa 

referenser följdes inte upp ordentligt och fördes inte vidare till Rekryteringsutskottet. 

Rekommendation: KI bör i sina rutiner för anställningsärenden reglera bland annat CV-

granskning, sakkunnigbedömning, referenstagning och dokumentation samt tydliggöra 

Rekryteringsutskottets ansvar. 

Patientansvaret 

Anmärkning: Karolinska Universitetssjukhuset bär otvetydigt ansvaret för 

transplantationerna som genomfördes där, men anställda vid KI har varit involverade i 

diskussioner och KI har åberopat transplantationerna som en del av universitetets 

verksamhet. KI kan därmed inte frias från ansvar. 

Rekommendation: KI bör tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset klargöra 

ansvarsfördelningen sinsemellan vid aktiviteter i vilka båda myndigheterna är involverade. 

Den förlängda anställningen 

Anmärkning: Inför besluten att förlänga Paolo Macchiarinis anställning 2013 och 2015 

fanns samma oreda i ansvarskedjan som vid hanteringen av rekryteringsärendet och ingen 

egentlig utvärdering av Macchiarinis insatser vid KI gjordes. 

Rekommendation: Skapa grundläggande kännedom hos KI:s medarbetare om hur ansvar 
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fördelas och om delegering. KI bör reglera hur avsteg från delegationsordningen ska 

dokumenteras och följas upp, så att risken för oklarheter i ansvarsfördelningen undanröjs. 

Forskningsdokumentationen 

Anmärkning: Institutionen Clintec, där Paolo Macchiarini var placerad, kan i dag inte 

lämna några fullständiga besked om dokumentationen av hans forskning vid KI. 

Granskningen visar att det funnits brister i dokumentationen även tidigare. 

Rekommendation: KI måste se till att personal som i en eller annan roll sysslar med 

forskning har tillräckliga kunskaper och färdigheter rörande dokumentation av 

forskningsdata. 

Bisysslorna 

Anmärkning: Trots att det från början var känt att Paolo Macchiarini var verksam utanför 

KI vidtogs inga åtgärder när han uppgav att han inte hade några bisysslor. En 

bisysslogranskning gjordes 2015 med fokus på ekonomiskt jäv, men det är märkligt att 

etikfrågan och den möjliga förtroendeskadan inte granskades. 

Rekommendation: KI bör se över formerna och regelverken rörande anknutna forskare 

samt rutinerna för bedömning av anställdas bisysslor. 

Fuskutredningarna 

Anmärkning: De anmälningar om vetenskaplig oredlighet som riktats mot Macchiarini har 

handlagts och utretts på ett varierande sätt som tyder på brist på rutiner. Besluten i de 

oredlighetsärenden som avgjordes i augusti 2015 är bristfälligt motiverade. 

Rekommendation: KI bör lägga fast riktlinjer och rutiner för handläggningen av ärenden 

om oredlighet i forskning. 

 
Nyhetsartikel  42  
  

2016-09-07   Informationsmöte med Heckscher – här är 
sammanfattningen 

 

I januari 2016 avslöjades en rad oegentligheter runt kirurgen och forskaren 

Paolo Macchiarini i SVT:s dokumentär Experimenten. I samband med detta 

beställde KI:s styrelse, konsistoriet, en extern granskning av KI:s agerande i 

fallet. Nedan följer ett referat av den dragning som juristen Sten Heckscher, 

som lett granskningsarbetet, hade för KI:s personal den 8 september av 

rapporten ”Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet”. 

KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright välkomnade Sten Heckscher och 

påpekade att dagens dragning var reserverad för hans presentation samt frågor till honom. 
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Konsistoriet har gett Karin Dahlman-Wright ett uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur 

KI ska komma tillrätta med de allvarliga brister som Heckscher-utredningen pekar på. 

– I samband med det arbetet kommer jag att återkomma till KI:s medarbetare för att ge 

möjlighet till diskussion och frågor, sa hon. 

Sten Heckscher inledde med att säga att det i detta fall är KI som har granskats, inte 

Macchiarini eller Karolinska Universitetssjukhuset och heller inte några andra universitets 

verksamheter. Han påpekade även att konsistoriet inte haft några synpunkter på hur arbetet 

skulle genomföras. Till sin hjälp har han haft Carl Gahmberg, Ingrid Carlberg och Pia 

Cedermark. Han tackade också de personer på KI som i flera fall lagt ner mycket tid på att ta 

fram relevant underlag för utredningsarbetet. 

I sitt arbete har granskningsgruppen koncentrerat sig på 8 kritiska frågor: 

 

•     Rekryteringen av Macchiarini 2009-2010. 

•     Karolinska Institutets eventuella ansvar för operationerna vid Karolinska 

universitetssjukhuset och i Ryssland 

•     Förlängningen av anställningen 2013 

•     Förlängningen av anställningen 2015 

•     Macchiarinis forskning vid Karolinska Institutet 

•     Macchiarinis bisysslor 

•     Karolinska Institutets hantering av anmälningarna om oredlighet 

  Karolinska Institutet och de offentligrättsliga lagarna 

 

Bristfällig rekrytering 

Rekryteringen av Macchiarini hade en rad brister enligt utredningen. KI fick varningar: I 

flera fall hörde referenter av sig spontant och ifrågasatte data i Macchiarinis publikationer 

samt påpekade att han lämnat oriktiga uppgifter i sitt cv, att han hade brist på omdöme och 

tydliga samarbetsproblem. Sten Heckscher citerade bland annat ur ett mail som skickats 

internt vid KI: 

”Macchiarini har tydligen varit ute i italienska medier senaste månaden då han ej bedömts 

kompetent för professur i Florens, bla pga att han lämnat oriktiga uppgifter i sitt CV och då 

riktigheten av data i några publikationer ifrågasatts././. Den uppfattning som Leo har efter 

samtal med Dekanus i Florens är att Macchiarini saknar omdöme, inte bryr sig om etiska 

tillstånd eller att skapa team av forskarstudenter, och rent allmänt är hypoman (minst).” 

– Detta registreras inte i någon officiell akt, vilket det borde, men förs vidare i något friserat 

skick till rektor. Och det är tillräckligt mycket negativ information för att varje ansvarsfull 

chef eller personalansvarig skulle vilja undersöka det hela mer detaljerat, menade Sten 

Heckscher. 
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Men rekryteringsutskottet nåddes inte av all relevant information, och efterfrågade den heller 

inte. 

– De gjorde inte det beredningsarbete de borde ha gjort, sa Sten Heckscher som menade att 

man inte följt sedvanliga rekryteringsregler. 

Han lyfte också risken med att högsta chefen i en organisation, i detta fall rektor, ger uttryck 

för en bestämd åsikt – det kan uppfattas som en order. Dock har andra personer i 

organisationer ändå ett ansvar att föra vidare information, efterfråga information samt 

meddela sin åsikt även om den inte överensstämmer med ledningens, menade Sten 

Heckscher. 

KI borde undersökt tillstånd 

När det gällde operationerna med syntetiska strupar på tre patienter på Karolinska 

Universitetssjukhuset så kom utredningen fram till att det formella ansvaret tydligt ligger hos 

sjukhuset. 

– Men samtidigt har KI solat sig i glansen av operationerna. KI har bland annat skickat 

pressmeddelanden om dem och åberopat dem vid ansökningar om forskningsmedel. 

Utredarna menar inte att man kan begära att KI skulle ha stoppat operationerna men man 

borde ha försäkrat sig om att tillstånd fanns, särskilt inför operation 2 och 3. 

– Jag har talat med högt uppsatta personer på KI som bittert ångrar att de inte undersökt 

detta närmare när det pågick, sa Sten Heckscher. 

De operationer som skett i Ryssland kan KI däremot inte hållas ansvarig för, enligt 

utredningen som inte kunnat hitta några bevis för att KI har deltagit i arbetet där. 

Utvärdering gjordes inte 

Granskarna är vidare mycket kritiska till att Macchiarinis verksamhet i samband med 

anställningsförlängningen 2013 inte ifrågasattes. 

– Ingen diskussion fördes. Det ska ses i ljuset av att Karolinska Universitetssjukhuset inte 

ville ha honom kvar och att han suttit i husarrest hösten 2012 i Italien. Han var dessutom 

mycket sällan på plats och det var stökigt i hans forskargrupp. Dessa och ytterligare andra 

omständigheter borde ha lett till att man i alla fall ställde frågan om huruvida hans 

anställning skulle fortsätta, sa Sten Heckscher.    

Den enda form av utvärdering som görs är att man ber Macchiarini själv att beskriva sin 

verksamhet vid KI. Den översätts sedan till svenska och ges till rekryteringsutskottet. 

Granskarnas bedömning är att om KI hade gjort en ordentlig utvärdering är det vore ytterst 

tveksamt om han hade fått förlängd anställning. 

År 2015 förlängs anställningen återigen utan utvärdering av Macchiarinis verksamhet. Året 

innan har två anmälningar inkommit som utreddes, och KI kom fram till att det inte var 

oredlighet i forskning utan slarv. Macchiarini hade även befunnits professorskompetent och 

satts i första förslagsrummet av samtliga sakkunniga. I den situation som rådde tycker 
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granskarna att beslutet att fortsätta anställningen ändå var ett rimligt beslut. 

Brister i dokumentationen av forskningen 

Granskarna har också tittat på dokumentationen av Macchiarinis forskning och även där 

funnit stora brister. Från KI har de fått höra att eftersom Macchiarini och hans forskargrupp 

lämnat KI så har man inte längre det material som man skulle behöva för att kunna tala om 

vad han har gjort. 

– Det är självklart inte ett godtagbart skäl. Det är ju viktigt för ett universitet med ambitioner 

att den forskning man bedriver blir noga dokumenterad. Det har visat sig svårt att få klart för 

sig om sådan dokumentation är ett krav eller ett bestämt råd och det bör vara tydligt vad som 

gäller på KI, sa Sten Heckscher. 

Vidare har Macchiarinis bisysslor utanför Sverige inte utretts korrekt. Han meddelar i en 

blankett att han inte har några bisysslor. Men eftersom hans anställning vid KI bara utgör 

deltid är det uppenbart att han har bisysslor. Dessa efterfrågas dock inte. 

– Ingen brydde sig om vad det stod i blanketten. Det säger något om vilken attityd man haft i 

frågan, som faktiskt är ganska viktig, menar vi. 

När en anmälan om otillåtna bisysslor kommer in görs en utredning av internrevisionen som 

kommer fram till att bisysslorna är godkända. Men utredningen håller inte måttet och missar 

flera viktiga bisysslor. Granskarna frågar sig också hur stor del av arbetstiden man behöver 

vara på sin arbetsplats? Att när man som Macchiarini på slutet var anställd på 60 procent 

men bara var på plats cirka 1 dag per månad så är det också en fråga att ta upp i en 

bisyssloutredning.  

Handläggningen av forskningsfuskärendet kritiseras 

Sten Heckscher påpekade att de inte tagit ställning till frågan om Macchiarini gjort sig 

skyldig till oredlighet i forskning utan de har granskat själva handläggningen av 

forskningsfuskärendet. Granskarna har då bland annat kommit fram till att det tycks saknas 

konsekventa rutiner på KI för denna typ av handläggningar, att delar av ärendena över huvud 

taget inte har handlagts och att handläggningarna innehåller misstag. KI har heller inte 

försäkrat sig om att den externe granskaren Bengt Gerdin fick del av det material han 

begärde och besluten från augusti 2015, där man friade Macchiarini från forskningsfusk, inte 

är tillräckligt väl motiverade. 

Slutligen gjorde Sten Heckscher en allmän reflektion kring att KI verkar ha en nonchalant 

inställning till regler. 

– De finns till för att stötta ambitionerna att fatta bra beslut, menade han som även 

spekulerade i om det faktum att KI är ett enfakultetsuniversitet möjligen kan leda till en viss 

skumögdhet som kanske gjort det lättare för ett förakt för regelverk att göra sig gällande. 

Han spekulerade vidare i hur den rådande forskningspolitiken, som uttryckligen efterfrågat 

satsningar på excellens, eventuellt kan ha bidragit till den uppkomna situationen. 
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– Vi ifrågasätter inte ambitionen som sådan. Men under dessa omständigheter bör man 

kanske vara ännu noggrannare med regler. En av oss, Ingrid Carlberg hade en lång artikel i 

kulturdelen om detta i gårdagens Dagens Nyheter där hon diskuterar vilka drivkrafter som 

forskningspolitiken kan sätta igång, sa Sten Heckscher. 

Kan vara ansvarsfullt att inte avgå 

Sten Heckscher avslutade sin dragning med att prata om ansvarsfrågan. Han gav sin egen syn 

på den allmänna trenden att kräva ansvariga personers avgång när de felat. 

– Jag menar att detta är ett primitivt, vulgärt och fattigt sätt att resonera. Om personen med 

sina misstag visat att han eller hon är uppenbart inkompetent eller fullständigt tappat 

förtroendet i organisationen ska den naturligtvis avgå. Men annars kan det vara mer 

ansvarsfullt och bättre för organisationen att stanna kvar på sin post och hjälpa till att rätta 

till det som blivit fel. Jag hoppas nu mycket på att de informella ledare som finns på KI ska 

medverka i arbetet med att återupprätta KI, sa han. 

Känner inte igen mig 

Efter dragningen fick KI:s personal möjlighet att ställa frågor. 

Professor Mats Wahlgren kände inte igen sig i den bild som Sten Heckscher presenterat, 

och som sedan rapporterats i media, om slarv på KI utan menade att det normala är att man 

anmäler sina bisysslor och noga dokumenterar forskningsdata. 

– När detta inte sker så är det något fel och så har det varit i det här fallet. 

Han tyckte att Sten Heckscher tydligare borde ha påpekat för media och i sin rapport att 

granskningen inte gäller hela KI:s verksamhet utan den verksamhet som pågått kring 

Macchiarini. 

Professor Marie Vahter påpekade att det brukar vara en komplicerad och noggrann process 

att anställa professorer på KI: 

– Det finns detaljerade förfarande för processen som ska ske via rekryteringsutskottet. Men 

rapporten ger intrycket av att detta hoppats över när det gäller Macchiarini?   

Nära så var det, menade Sten Heckscher som nämnde de 14 framstående personer vid KI 

som skrev under ett förslag om att Macchiarini skulle rekryteras. Detta dokument, i 

kombination med dåvarande rektors tydliga åsikt i frågan bidrog enligt Sten Heckscher till att 

rekryteringsutskottet inte gjorde det beredningsarbete de borde ha gjort, bland annat att 

begära in referenter. Detta borde ha skett inte minst med tanke på de många negativa 

referenser som spontant inkommit. 

En fråga kom också om vad Sten Heckscher avsåg med raden ”brist på ondsinthet” i sin 

presentation. 

– Jag tycker det är viktigt att poängtera att de personer som gjort fel inte har gjort det av 

illvilja utan för att de gjort fel, sa Sten Heckscher. 

En person undrade om det finns anledning att granska andra rekryteringar som gjorts. Nej, 
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menade Sten Heckscher. 

– Mitt råd är: Rota inte i det nu. Lägg energin på att se till att rekryteringar sköts bra 

framöver istället. 

Professor Örjan Wrange tackade Sten Heckscher för ett viktigt arbete som han tror 

kommer att hjälpa KI i framtiden. 

Frågan om prefektens roll kom också upp. Sten Heckscher hänvisade till rapporten där det 

står att prefekten spelat en stor roll men att de båda rektorernas inhopp i 

beredningsprocessen och att dessa två tydligt gav till känna att Macchiarini skulle bli kvar på 

KI ledde till slutsatsen att beslutet i realiteten redan var fattat. Samtidigt påpekade han att 

sådana omständigheter inte befriar en ämbetsman från sina skyldigheter att ifrågasätta 

överordnades beslut. 

– Och om en rektor inte är klok nog att efterfråga all information borde andra ha sett till att 

den kom rektor till del, sa Sten Heckscher. 

Det ställdes en fråga om hur man ska underlätta visselblåsning i framtiden, om det behövs en 

formell funktion för detta. 

– Det är en svår fråga, som i grunden är en chefsfråga. Men jag tror det krävs en mobilisering 

av alla på chefsposition, som rektor, universitetsdirektör och prefekter för att skapa en öppen 

atmosfär. Men det ska också vara tydligt var man kan vända sig. Idag finns internrevisionen 

vid KI dit man ska kunna gå, sa Sten Heckscher. 

Under dragningen nämnde Sten Heckscher att Macchiarini varit ”duktig på att dra in pengar” 

och en person i publiken menade att det kan vara intressant att fråga sig vilket 

bakgrundarbete dessa finansiärer gjort när de tilldelat honom anslag. Den frågan omfattades 

dock inte av granskningen. 

 
Nyhetsartikel  43  
  

2016-09-07   KI:s styrelse ger rektor i uppdrag att ta fram 
åtgärdsplan  

Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, har gett KI:s rektor i uppdrag att ta 

fram en åtgärdsplan för hur KI ska komma tillrätta med de allvarliga brister 

som Heckscher-utredningen pekar på. 

– KI måste förändras och delvis förändras ganska mycket. Efter det som hänt det senaste 

halvåret är öppenheten för förändring bland de verksamma ovanligt stor just nu. Därför ska 

vi inte vänta med att starta förändringsarbetet, säger Lars Leijonborg, KI:s avgående 

styrelseordförande. 

Åtgärderna ska framför allt utgå från Heckschers rapport men även den granskning som KI:s 
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internrevision genomfört på institutionen där Paolo Macchiarini var anställd. 

Planen ska presenteras vid ett styrelsesammanträde den 10 oktober. 

– Även om ett par ledamöter aviserat sin avgång och regeringen offentliggjort att även andra 

kommer att ersättas, är det konsistoriet i sin nuvarande sammansättning som fungerar fram 

till dess nya ledamöter har utsetts, säger Lars Leijonborg. 

•   Sten Heckschers externa utredning 

•   Internrevisionens institutionsgranskning 

 
Nyhetsartikel  44  
  

2016-09-09 Paolo Macchiarini skyldig till fusk enligt extern 
granskning 

Ett externt yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala 

etikprövningsnämnden, CEPN, bedömer att Paolo Macchiarini har gjort sig 

skyldig till vetenskaplig oredlighet i forskning. 

– Det är befriande att nu få Centrala etikprövningsnämndens tydliga konstaterande att Paolo 

Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk. Det gör att vi med krafttag fortsätter det 

arbete vi inlett, att ta tag i bristande interna rutiner, säkra kvalitet och strikt regelefterlevnad. 

Vi ber återigen visselblåsarna om ursäkt för KI:s felaktiga agerande i samband med deras 

anmälan, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor vid Karolinska Institutet. 

Yttrandet från CEPNs expertgrupp gäller en artikel som beskriver transplantationer av 

konstgjorda matstrupar i råttor, publicerad i Nature Communications år 2014. Samtliga 

författare kommer nu ges ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter innan 

Karolinska Institutets vikarierande rektor tar ett nytt beslut i oredlighetsärendet. 

Enligt expertgruppen har Paolo Macchiarini, i egenskap av artikelns huvudförfattare, gjort 

sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom att ha vilselett både i sin presentation och i sin 

tolkning och beskrivning av resultaten. Rådata som ligger till grund för de resultat som 

presenteras i artikeln, har inte heller lämnats ut i sin helhet. 

Expertgruppen anser dessutom att forskarna kan ha avvikit från det försöksdjursetiska 

tillståndet. Det framgår av utredningen att de råttor som omfattas av forskningen haft 

betydande viktminskningar men uppgifterna om hur stor denna har varit varierar. 

Efterfrågade försöksdjursjournaler har inte lämnats ut. 

– Det finns sådana oklarheter när det gäller de djuretiska tillstånden att vi omedelbart vidtar 

åtgärder. Vi ska tillsätta en utredare för att granska Paolo Macchiarinis samtliga djurförsök 

vid KI. Övriga medverkande forskare får heller inte utföra djurförsök tills vidare, säger 

Henrik Grönberg, vikarierande prorektor vid Karolinska Institutet. 
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Paolo Macchiarini, vid KI som gästprofessor och forskare mellan åren 2010 och 2016, friades 

i augusti 2015 av Karolinska Institutets dåvarande rektor Anders Hamsten från anklagelser 

om vetenskaplig oredlighet. Beslutet kom att kraftigt ifrågasättas i samband med att SVT-

dokumentären ”Experimenten” om Paolo Macchiarini sändes i februari 2016. I mars 

återupptog vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright oredlighetsutredningen. Hon bad då 

om ett externt yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN. 

Expertgruppen har granskat fler av Paolo Macchiarinis artiklar och kommer att yttra sig även 

om dem. 

 
Nyhetsartikel  45  
  

2016-09-15  Karolinska Institutet kommenterar indragna anslag 

Kommentar: Efter att Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, i ett yttrande 

konstaterat att Paulo Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk, 

kommer Hjärt-Lungfonden att begära tillbaka anslag som gått till Macchiarinis 

forskning. Karolinska Institutet har förståelse för beskedet och anser att det är 

en självklarhet att anslag ska gå till forskning som är av hög kvalitet. 

– Det är inget oväntat beslut utan en naturlig utveckling eftersom Hjärt-Lungfonden, precis 

som andra finansiärer, ska stödja forskning av hög kvalitet som följer ett etiskt regelverk. I 

det här exceptionella fallet har så inte skett, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande 

rektor vid Karolinska Institutet. 

På morgonen den 15 september medverkade Karin Dahlman-Wright i SVT Nyheter, se 

inslaget på SVT Play. 

 
Nyhetsartikel  46  
  

2016-09-16   Regeringen ska utse nya styrelseledamöter för 
Karolinska Institutet 
Regeringen beslutade på torsdagen att ge en nomineringsgrupp i uppdrag att ta 

fram förslag till ny styrelseordförande och tre nya ledamöter till Karolinska 

Institutets styrelse, konsistoriet. 

I våras beslutade regeringen att byta ut delar av styrelsen. Efter utredningarna som granskat 

Paolo Macchiarini-ärendet, har regeringen beslutat att ersätta även övriga regeringsutsedda 

ledamöter som satt i styrelsen när Macchiarini var verksam på Karolinska 



132 
 

Institutet. Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, säger i 

ett uttalande att det är vad som behövs för att återupprätta förtroendet för Karolinska 

Institutet. 

Under nomineringsperioden och fram till regeringsbeslut sitter nuvarande 

styrelsemedlemmar kvar. 

 
Nyhetsartikel  47  
  

2016-10-28  Efter Heckscher-utredningen: Åtgärdsplan klar för KI 

Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, gav tidigare i höstas rektor Karin 

Dahlman-Wright uppdraget att ta fram en åtgärdsplan, som en följd av 

Heckschers externa utredning av KI:s hantering av Macchiarini-ärendet. 

Utredningen pekade på brister och lämnade rekommendationer som nu ligger 

till grund för åtgärdsplanen. 

Åtgärdsplanen utgår från strategidokumentet Strategi 2018, och tydliggör viktiga 

förbättringsområden för universitetet. Men den innehåller också åtgärder som är en direkt 

följd av Heckschers utredning samt KI:s internrevision av Clintec, institutionen för klinisk 

vetenskap, intervention och teknik. 

Den 10 oktober beslutade konsistoriet att ställa sig bakom åtgärdsplanens inriktning och gav 

samtidigt rektor i uppdrag att utveckla och genomföra åtgärderna i planen. I samband med 

konsistoriets sammanträde den 5 december ska rektor redovisa en tidsatt projektplan 

grundad på åtgärdsplanen. 

Åtgärdsplanen bygger på tre huvudområden: Den interna kulturen och ledarskapet vid KI, 

kvalitetsfrågor inklusive regelefterlevnad samt organisationsfrågor där gränssnittet mot 

Karolinska universitetssjukhuset ingår. 

I planen preciseras åtgärder för alla de rekommendationer som ges i Heckschers 

utredning liksom i internrevisionens rapport. Många av KI:s verksamheter kommer att vara 

involverade i att genomföra det som föreslås i åtgärdsplanen och det handlar om insatser 

både på kort och lång sikt. 

– Nu behöver vi hjälpas åt för att se till att vi blir ett ännu bättre och starkare KI. Ingen ska 

behöva tveka över att KI:s verksamhet präglas av hög kvalitet och etik, säger Karin Dahlman-

Wright, vikarierande rektor KI. 

Bland åtgärderna finns till exempel: 

•   interna utbildningsinsatser för att främja ett hållbart ledarskap 

•   tydliga regler som ska säkerställa att avsteg från delegationsordningen dokumenteras 



133 
 

•   stärkta rutiner vid rekrytering 

•   förbättrad forskningsdokumentation 

•   nya rutiner i ärenden om misstänkt forskningsfusk 

klargörande av ansvarsfördelning mellan Karolinska Institutet och Karolinska 

universitetssjukhuset. 

 
Nyhetsartikel  48  
 

2016-12-10  Kommentar till artiklar i Expressen 
Kommentar: Expressen publicerar idag, den 10 december, artiklar om 

Macchiarini-ärendet och vilka konsekvenser detta fått för inblandade personer, 

såväl på Karolinska Institutet, KI, som på Karolinska Universitetssjukhuset. KI 

kommenterar här några av uppgifterna. 

KI känner till de uppgifter som lyfts fram i artiklarna, de är offentliga och ingenting som KI 

velat dölja. 

– Professor Bengt Gerdin har helt rätt när han säger att det ibland kan vara så att man skapar 

mer kaos om man lyfter bort en kärnspelare från en verksamhet och att KI tydligare borde 

kommunicerat detta, konstaterar Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor. 

– Som Heckscher-utredningen konstaterade, innebär ansvarstagande inte heller att man 

alltid måste lämna sin tjänst med omedelbar verkan. Ansvar kan också handla om att styra 

upp och åtgärda fel och brister som har uppdagats.  

 
Nyhetsartikel  49  
 

2016-12-20   Urban Lendahl avgår från Nobelförsamlingen – 
kommenterar sitt beslut 

Urban Lendahl, professor i genetik vid institutionen för cell- och 

molekylärbiologi vid Karolinska Institutet, väljer att avgå som ledamot i 

Nobelförsamlingen. Skälet är hans agerande i Macchiarini-ärendet. 

– Jag anser att jag har gjort felbedömningar, och för att hålla Nobels renommé rent tar jag 

beslutet att avgå ur Nobelförsamlingen, säger Urban Lendahl. 

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser mottagarna av Nobelpriset i fysiologi eller 

medicin. Den består av 50 valda ledamöter som är professorer vid Karolinska Institutet, men 



134 
 

är fristående från universitetet. Urban Lendahl valdes in i Nobelförsamlingen 2001 och 

utsågs till sekreterare i december 2014. 

Felbedömningarna gäller Macchiarini-ärendet, som redan i februari i år fick Urban Lendahl 

att besluta sig att lämna uppdraget som sekreterare och ta paus från Nobelförsamlingens 

arbete. Sveriges Televisions dokumentärserie Experimenten hade visat att patienter till 

kirurgen Paolo Macchiarini, som hösten 2010 rekryterades som gästprofessor till KI, for illa 

och dog efter transplantationer med artificiella luftstrupar. En rad vård- och forskningsetiska 

frågor väcktes och KI beslutade om en extern granskning av fallet. 

 

Deltog som ämnesexpert 

Bland de missbedömningar Urban Lendahl nu anser sig ha gjort finns hans agerande i 

samband med två anmälningar om misstänkt fusk i Macchiarinis forskning. Anmälningarna 

kom till KI från läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och granskades av Bengt Gerdin, 

professor emeritus vid Uppsala universitet. På tidigare rektor Anders Hamstens förfrågan 

deltog Urban Lendahl som ämnesexpert vid presskonferensen när KI presenterade beslutet 

att fria Macchiarini från misstankarna om oredlighet i forskning – tvärt emot Bengt Gerdins 

utlåtande. 

– Jag fick se beslutet ett par veckor innan det skulle offentliggöras. Jag läste beslutstexten 

men inte hela det underliggande materialet, och trodde att KI hade gjort sin bedömning rätt. 

Det jag inte gjorde, som borde ha varit en naturlig reaktion när beslutet gick emot utredaren, 

var att yrka på att ärendet skulle återremitteras eller granskas av ytterligare experter. Det var 

okritiskt, men jag accepterade KI:s linje då och lät som en följd av det Macchiarini kvarstå 

som talare vid en vetenskaplig konferens som jag organiserade så sent som i november 2015. 

 

Dokumentären ändrade allt 

– Jag höll fast vid KI:s linje fram till dokumentärerna i Sveriges Television, som bland annat 

visade operationer av patienter i Ryssland som inte var dödligt sjuka, det vill säga att 

ingreppen inte kunde klassas som vitalindikation, säger Urban Lendahl. 

Urban Lendahl är också kritisk till sitt agerande i samband med rekryteringen av Macchiarini 

till KI. Tidigt i processen rådfrågade dåvarande rektor Harriet Wallberg honom, bland andra, 

om intrycket av Paolo Macchiarinis cv. Urban Lendahl svarade att han tyckte att det såg 

intressant ut. 

Urban Lendahl var också en av 14 forskare som undertecknade en skrivelse som lämnades till 

rekryteringsutskottet som stöd för att Macchiarini skulle rekryteras som gästprofessor till KI. 

 

Fick fråga om att finansiera Macchiarini 

Dessutom fick Urban Lendahl en förfrågan av Macchiarinis blivande institution om huruvida 
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SFO-centret StratRegen som Urban Lendahl ledde, kunde bidra med finansiellt stöd till 

Macchiarinis rekryteringserbjudande. 

– Då förstod jag att rekryteringsprocessen hade gått långt. Jag tillstyrkte förfrågan om stöd 

med 3,6 miljoner kronor och såg inga orosmoln i den tidiga fasen, det här var före 

operationerna. I efterhand var det en felbedömning och jag önskar att jag hade borrat 

djupare i hans cv, säger Urban Lendahl. 

Varför fattar du det här beslutet nu? 

– Det tar tid att bearbeta saker. I utredningarna som följde på dokumentären har det också 

framkommit sådant som gör att jag anser mig ha gjort felbedömningar, bland annat att 

sjukhusutredningen visar att det var fel av sjukhuset att klassa operationerna som 

vitalindikation. Dessutom är Nobelåret över nu, det är en lugnare period ur 

Nobelprisperspektiv, säger han. 

Vad vill du uppnå med detta? 

– Gör man bedömningsfel – även om man inte varit i beslutsställning – så bör man axla sitt 

ansvar just när det gäller organisationer som bygger på förtroende, som Nobelförsamlingen. 

Av samma skäl avgår jag även som ledamot i Cancerfondens forskningsnämnd. Personligen 

blir det här också ett sätt att komma till ro med mig själv, säger han. 

 

Nyhetsartikel  50  
 

2016-12-20  KI fäller Paolo Macchiarini och tre medförfattare för 
oredlighet i forskning 
 

Karolinska Institutet har i dag fattat beslut i ett av flera oredlighetsärenden som 

har koppling till Paolo Macchiarini. I korthet innebär beslutet att 

huvudförfattaren och tre medförfattare till artikeln anses vara skyldiga till 

forskningsfusk. För två av författarna, som är mer juniora, finns förmildrande 

omständigheter. 

Ärendet gäller artikeln ”Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered 

oesophagus in rats” som publicerades i tidsskriften Nature Communications 2014 där Paolo 

Macchiarini är huvudförfattare. Det är den första av flera artiklar av Paolo Macchiarini som 

granskats på nytt efter att tidigare rektor beslutat att fria forskarna från forskningsfusk men 

samtidigt konstaterade att artiklarna innehåller både slarv och brister. 

Efter dokumentären Experimenten och dåvarande rektors avgång, valde vikarierande rektor 

Karin Dahlman-Wright, att öppna flera ärenden på nytt, och begära yttranden från 

expertgruppen för oredlighet vid Centrala etikprövningsnämnden. 

Karin Dahlman-Wright och vikarierande prorektor Henrik Grönberg kommenterar i dag 
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beslutet i det första ärendet i en artikel på DN Debatt: 

”KI:s beslut i själva oredlighetsfrågan ansluter sig till yttrandet från expertgruppen för 

oredlighet vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN. KI delar också CEPN:s syn att det 

finns förmildrande omständigheter för de mer juniora författarna. Vidare delar KI synen att 

den som sätter sitt namn på en vetenskaplig artikel bär ett ansvar. Men vad gäller huruvida 

alla medförfattare i en studie som bedömts innehålla fusk, kan ställas till svars för hela den 

publicerade studien kommer KI till en annan slutsats än CEPN.” 

Eftersom frågan är principiellt mycket viktig har KI bett Kungl. Vetenskapsakademiens 

arbetsgrupp rörande forskningsfusk om råd. Deras slutsats är ”Således kan medförfattares 

ansvar inte kategoriskt utkrävas och det är inte självklart att alla medförfattare i en studie 

som bedömts innehålla fusk, kan ställas till svars för hela den publicerade studien ... 

Bedömning måste göras från fall till fall genom att höra de inblandade medförfattarnas 

beskrivning av omständigheterna kring studiens utförande och publicering.”. 

Den aktuella studien inkluderar ett flertal olika metoder som utförts av medförfattare. Den 

som är expert på en viss metod kan sakna förutsättningar att ta ansvar för de sammantagna 

slutliga resultaten och därför har varje författares ansvar bedömts individuellt. 

KI gör bedömningen att Paolo Macchiarini och ytterligare tre av artikelförfattarna har haft 

insyn och överblick i hela eller stora delar av processen, och ska fällas för forskningsfusk. De 

övriga författarna har bidragit med delar som inte bedöms oredliga och de har inte heller haft 

möjlighet att ha en överblick över eller insyn i hela projektet. 

Vad gäller påföljden är två seniora författare i dag inte anställda vid Karolinska Institutet. 

Några åtgärder mot dem på arbetsrättslig grund är därför inte aktuella. De två juniora 

forskare har stått i en beroendeställning till de mer seniora forskarna i forskningsgruppen. 

Dessutom har processen varit mycket utdragen. Dessa omständigheter får ses som 

förmildrande, varför de tilldelas en erinran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

Bilaga  8  –  Intervju  med  Christina  Bostedt,  Kommunikationsdirektör  
KI 
 

Vad är din position på KI?  
Kommunikationsdirektör. Har ansvar för KI:s övergripande interna och externa 

kommunikation, varumärke och kultur.  

  

Har ni en krisplan och vilka kanaler ingår i den? Om ja, hur ser krisplanen ut? 

Det finns en krisplan som dock främst fokuserar på fysiska kriser. Den är uppbyggd för att 

täcka krisens akutfas, krishanteringsfas och återgångsfas. Den ägs av fastighetsavdelningen, 

enheten för miljö och säkerhet. Annika Sjöborg är säkerhetschef och har ansvar för 

krisplanen. Planerna beskriver vilka avdelningar/roller och funktioner som ska agera vid en 

kris och vilka åtgärder som ska vidtas, vilka roller/funktioner/publik som ska informeras 

med mera utifrån ansvarsområden och checklistor. De kanaler som ingår i planen är möten, 

mejl, webb, informationsskärmar och sociala medier. 

  

Hur många personer sköter kommunikationen till intressenterna under en 

kris? Är det samma person/personer som sköter internkommunikationen 

under en kris? 

Hur många personer som är inblandade i krisarbetet varierar beroende på krissituation. 

Bemanning bör ske efter arbetsbörda, alla ska kunna få rast t.ex. Också viktigt att försöka 

kartlägga hur länge krisen kommer att pågå – och välja antal personer därefter. Därför svårt 

att ge ett exakt antal. 

  

Under Macchiarini-krisen var det cirka sju personer som jobbade med 

kriskommunikationen. Kommunikationsdirektör, biträdande kommunikationsdirektör, 

pressekreterare (ytterligare en pressekreterare som var stand by). Två stycken redaktörer 

hade ansvar för nyheterna på KI:s webbsida, en av dem hade även ansvar för 

kommunikationen i sociala medier. En webbredaktör för internwebben jobbade med 

internkommunikation tillsammans med en internkommunikatör. Vid behov togs även 

skribenter in från avdelningen beroende på vilka uppgifter som behövde göras. Fanns 

planering för bemanning för att kunna bemanna kanalerna under lång tid. 
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Vilka kanaler använde ni under Macchiarini-krisen i er kommunikation med 

intressenterna? 

(Efter dokumentären) Jobbade främst med webben (ki.se/internwebb), media, sociala 

medier. Hade konstant presskontakt via pressekreteraren, pressmeddelande och 

presskonferenser. Även kontakt med media via intervjuer. Även allmänheten, främst via 

nyheter på webbsidan. I och med att den även går ut till medarbetare var det en kombination 

till intressenter och medarbetare. Men medarbetare fick även info på internwebben. 

Skapades snabbt en samlingssida där allt rörande Macchiarini-fallet fanns med. Handlade 

både om oredlighetsärendet och själva krisen som uppstod efter SVT:s dokumentärserie. 

Bevakningen på webbsidan fick uppmärksamhet i tidskriften Nature och ansågs vara bra 

transparant bevakning och redovisning av ärendet. Hade även möten med chefer och 

medarbetare där frågorna togs upp kontinuerligt, via vanliga i chefsforum och personalmöten 

(både på svenska och engelska). Personliga kontakter med viktiga intressenter, 

forskningsfinansiärer med flera. Chefsbrev gick ut via mejl. 

 

Vad är positivt med er närvaro på just webbsidan? Vilka kanaler värderar ni 

högst? 

Direktheten, viktigt att vara direkt i och med att det händer saker hela tiden. Allt går väldigt 

snabbt och då är det viktigt att vara transparent och ge sin egen bild av det hela. Utöver det 

som skrivs i medierna, kunde KI ge en samlad bild av händelsen där allt material rörande det 

hela fanns med. De gav en objektiv saklig rapportering som medarbetarna kunde ta del av. 

Viktigt att berätta och ge en samlad bild och göra det i nutid. Kommunicera när det händer. 

  

Använder ni några försvarsstrategier och krishanteringsmodeller i er 

kriskommunikation? 

Där har vi nog en del att utveckla. Vi har jobbat utifrån en krisorganisation, där vi fokuserar 

på att kommunicera fakta om vad som händer i krisen och sedan att organisera arbetet. Går 

inte efter någon tydlig modell annat än att belysa krisens tre stadier (innan, under, efter). Vi 

fokuserar på kommunikationsdelen – att gå ut med fakta till medarbetare och vara en säker 

källa. Viktigt att vara transparent och använda sig av den fakta som finns. Utifrån krismodell 

– KI jobbar hela tiden med att bevaka frågor, där det görs en bedömning om det kan bli något 

medialt eller inte. 

  

Har ni interna krisövningar? Där t.ex. en påhittad krissituation iscensätts? 

Säkerhetschefen har ansvar för krisövningar, att de upprättas och genomförs. Ibland uppstår 

akuta krissituationer, t.ex. uppstod det en brand för ett tag sedan i en nybyggnation på KI. I 

en sådan situation går krisplanen igång direkt. Universitetsdirektören, 
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kommunikationsdirektören och säkerhetschefen träffades direkt vid larm och organiserade 

vad som behövde göras. Där använde vi på internwebben som kanal. Viktigt att uppdatera 

den kanal där medarbetare främst går in för att få information om vad som händer. Även om 

övningar genomförs kan situationer uppstå som det ej har skett någon övning på. Det 

viktigaste för KI är att ha en strukturerad ordning som efterföljs när krisarbetet går igång. 

  

Efter krisen - kommer ni använda era kanaler annorlunda i framtida kriser? 

Eventuellt använda flera kanaler och ha en annan mötesstruktur där arbetet kan bli igångsatt 

snabbare. Det KI gör i dagsläget är att utvärdera krisen där de går igenom vad som hänt, och 

vad som kan göras bättre i framtiden. Nya presschefen har i uppdrag att se över 

krissituationer som är mer mediala än fysiska. I dagsläget finns mer krisplaner för fysiska 

kriser än mediala kriser. Kan vara mycket likhet i de olika kriserna, men kan behöva 

behandlas olika. Det finns en ökad medvetenhet om att organisationer i förtroendekriser är 

viktigt att undersöka. 

  

KI använder i dag sociala medier som komplement till webbsidan, som ett sätt att länka in till 

webbsidan. Sociala kanaler är också viktiga, Twitter och Facebook användes främst under 

Macchiarini-krisen. Där nås många intressenter och sociala medier blir allt viktigare i och 

med sin bredd. Det är ett snabbt sätt nå ut intressenterna. Det är också viktigt att nå ut till 

vissa intressenter med till exempel samtal för att kunna ge en information om läget och att 

kunna ha en dialog. 

  

Fanns det en specifik händelse under Macchiarini-fallet som ledde till att krisen 

bröt ut/blev större? 

Det var en förtroendekris under oredlighetsärendet gång och när det behandlades, men 

krisen blev mycket större efter att SVT:s dokumentär om Macchiarini sändes. 

  

Hela Macchiarini-fallet bär med sig många svåra komplicerade frågor. Många författare är 

iblandade, inte bara Macchiarini. Det som också komplicerar bilden är att det handlar om två 

saker – forskningsfusk (artiklar) och operationerna (som presenteras i dokumentärserien). 

Det är en komplex situation där forskningsfusket är en sak och operationerna en annan, men 

som kan vara svåra att skilja åt i mediala sammanhang. Vid skeendet av själva 

oredlighetsärendet så var det inte så mycket medialt eller stora uppståndelser, utan det var 

ganska lugnt för KI fram till att SVT:s dokumentär släpptes. 
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KI hade information om att dokumentären spelades in och KI:s pressekreterare hade godkänt 

det. Men den info som KI fick var dock att dokumentären skulle handla om regenerativ 

forskning, inte specifikt Macchiarini. 

  

Viktigt att komma ihåg att krisen var två olika skeenden – oredlighetsärendet och 

operationerna. Oredlighetsärendet bedömdes inte som en stor kris Där låg fokus på 

pressarbete då det fanns ett stort intresse från media och KI servade media med uppgifter 

kring ärendet. Det var ett arbete som flöt på, på ett annat sätt än det arbete som pågick under 

den mediala krisen kring Macchiarini efter dokumentären. Den stora krisen kom efter 

dokumentärserien släpptes, främst efter andra avsnittet men efter det tredje exploderade det 

hela.  


