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Abstract: Hur representeras geografin, och framför allt regionen, i nyhetsmedia när större 

industriella aktörer tillkännager att de planerar att lägga ned, omlokalisera eller omorganisera 

hela eller delar av verksamheten på en viss plats? Har media en intermediär funktion (som 

komponent i ett industriellt system eller som arena för lokala/regionala aktörer) där spridning och 

kommunikation av narrativ baserade på en gemensam och mer optimistisk förståelse av regionen 

och dess förutsättningar kan bidra till regional utveckling? Med utgångspunkt i mediaanalys, 

litteratur om regional identitet och regionala industriella systemansatser analyseras i denna studie 

den historiska utvecklingen av två dominerande aktörer förankrade i lokala/regionala industriella 

system (i så kallade kluster) och den mediala uppmärksamhet som de rönt före, i samband med och 

efter större omstruktureringar eller omlokaliseringar. Mer specifikt undersöks fusionen mellan 

Pharmacia och Upjohn 1995 och dess konsekvenser för Uppsala samt nedläggningen av 

AstraZenecas verksamheter i Lund 2010. Studien lutar sig mot en deskriptiv kvantitativ analys 

kompletterad av en kvalitativ analys av en stor mängd nyhetsartiklar med anknytning till ovan 

händelser. Av studien framkommer: a) att den geografiska representationen intensifieras och 

specificeras i takt med ökad medial turbulens; b) att medierapporteringen följer två specifika faser, 

en initial där fokus ligger vid att beskriva händelsen i termer av ”kris” och dess potentiella negativa 

effekter, och en efterföljande mer positiv fas som beskriver regionens ”återhämtning” eller 

”pånyttfödelse”; samt c) att rapportering av händelserna bidrar till en förstärkt så kallad ’regional 

industriell identitet’ och ökad klustermedvetenhet samt att detta även åtföljs av ett ökat inflöde av 

kapital och resurser till regionen. Nyhetsmedia bidrar i detta sammanhang till att kommunicera 

ett ’perceived regional advantage’ (såsom upplevt och förmedlat av media) som i sin tur är viktiga 

för att skapa, ta tillvara på och marknadsföra regionala kompetenser och utvecklingsmöjligheter. 
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1 Denna studie är i mer kondenserad och kortfattad form publicerad i Waxell, A (forthcoming). Writing up the 
region: anchor firm dismantling and the construction of a perceived regional advantage in Swedish news 
media. European Planning Studies. Studien är finansierad genom Handelsbankens stiftelser (Jan Wallander och 
Tom Hedelius samt Tore Browaldhs Stiftelse) och Riksbankens Jubileumsfond. 
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1.		Introduktion	

Den 2 februari 2012 kablades ett oroväckande pressmeddelande ut från Sveriges största 

läkemedelsföretag som kom att få snabb spridning i lokal såväl som nationell media. Budskapet 

löd: AstraZeneca avvecklar forskningsenheten i Södertälje, 1 200 forskare får gå (AstraZeneca 

2012).  

Nyheter som tar upp stora nedläggningar eller åtstramningspaket som berör många människor 

på en specifik plats eller i en region är ofta tacksamma händelser för media att följa. Personer 

förlorar sina jobb och orter eller hela regioner kan drabbas av nedåtgående utvecklingsspiraler, 

vilket inte bara beskriver tragedier på det personliga utan även på det geografiska planet. I 

exemplet AstraZeneca och Södertälje fanns det dock delvis en ny tvist, dels att Astras 

traditionella och historiska hjärta – Södertälje – drabbats och dels att nedläggningen nu, mer än 

tidigare, kom att fokusera på själva forskningen. Att rapportera om nedskärningar inom 

tillverkning och avveckling av produktionsanläggningar har varit stående inslag i nyhetsmedia 

sedan 1970-talet och framåt, men att krisen nu kom att omfatta forskningen tycktes i media 

uppfattas som än mer oroväckande. Forskning, det vill säga FoU och framför allt inom life 

science eller ICT, har i strukturomvandlingens kölvatten betraktats som en av Sveriges starkare 

konkurrensfördelar i den alltmer globala världsekonomin. Med andra ord, i forskningen finns 

”framtiden” och att AstraZeneca skulle avveckla forskningsanläggningen i Södertälje skulle inte 

bara påverka utvecklingen på den lokala orten, utan även samverkan med universiteten i 

regionen, och då främst Karolinska Institutet, med lokalisering både i Solna och Huddinge – två 

expansiva kommuner i den annars så konkurrenskraftiga Stockholmsregionen. I detta 

sammanhang är det inte annat än konstigt att händelser som berör AstraZeneca också får stor 

uppmärksamhet i media – inte minst i egenskap av life science-sektorns största arbetsgivare och 

exportör. De frågor som nu aktualiserades och började cirkulera i nyhetsmedia kom i stor 

utsträckning att handla om hur dessa och efterföljande händelser skulle komma att påverka inte 

bara den regionala utvecklingen utan även industrins framtid och framför allt den nationella 

utvecklingen.  

Mediaminnet kan dock tyckas vara kort och den stora mediauppståndelsen till trots var detta 

inte den första gången som Sverige, eller Astra för den delen, drabbades av större nedläggningar 

eller omstruktureringar inom life science-sektorn. Den första och mycket uppmärksammade av 

dessa händelser var omorganiseringen och omlokaliseringen merparten av Pharmacias 

verksamheter i Uppsala – en konsekvens av samgåendet mellan Pharmacia och Upjohn 1995. 

Pharmacias betydelse i regionen hade beskrivits som ”bruket för bruksorten” och i media 

befarades att en nedläggning eller utflytt skulle komma att påverka staden och regionen mycket 

negativt. Den andra händelsen kan i stort sett ses som en föregångare till nedläggningarna i 

Södertälje, nämligen nedläggningen av AstraZenecas forskningsanläggning i Lund år 2010, det 

vill säga den anrika Draco-delen av företaget där stora investeringar gjorts inom astmaforskning 

och som bland annat lett fram till flera framgångsrika preparat och produkter såsom Bricanyl, 

Pulmicort och Turbohaler.  

Vad som också skulle visa sig tydligt i media var det stora regionala fokus som dessa händelser 

kom att få. Detta är förvisso inget nytt fenomen, men som stora ekonomiska draglok, både i den 
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regionala såväl som i den nationella ekonomin, låg det i medias intresse att grannlaga bevaka 

och följa dessa händelser. I båda dessa exempel kom ett utökat fokus i media att ligga vid 

regionen och företagens lokala förankring. Vad som till en början målades upp som personliga 

och regionala katastrofscenarier kom med tiden att omvandlas och beskrivas i mer positiva 

ordalag, såsom en nystart, ett uppsving för lokalt och regional entreprenörskap och som motor 

för just regional utveckling.  

Trots att det finns en lång tradition av att studera regional utveckling (se bland andra Scott 

1988; Saxenian 1994; Thrift & Amin 1994; Storper 1997; Cooke & Morgan 1998; Maskell & 

Malmberg 1999) har få studier på ett mer ingående sätt lyft fram den intermediära roll som 

nyhetsmedia har i denna utveckling. Genom att skapa, kommunicera och sprida narrativ 

baserade på geografiska associationer och regionalt identitetskapande (ofta länkade till en viss 

typ av industri eller ekonomisk verksamhet) och framför allt att genom att medvetet publicera 

positiva bilder av regionens konkurrensföredelar (verkliga eller uppfattade, genom att förmedla 

ett så kallat perceived regional advantage) kan nyhetsmedia därmed fungera som en aktör och 

plattform viktig för att stimulera eller skapa ekonomisk utveckling på en specifik plats, i ett 

industriellt system förankrat i en lokal/regional miljö eller i ett bredare regionalt perspektiv.  

Vikten av intermediära aktörer för kunskapsspridning, innovation och ekonomisk utveckling 

(Howells 2006; Malecki 2010) och deras förankring i lokala/regionala miljöer har också lyfts 

fram inom många industriella system- eller klusteransatser (det vill säga där fokus ligger vid 

rumsligt koncentrerade företag och organisationer med liknande typ av kompetens- och 

verksamhetsinriktning, se Waxell 2009). Samtida forskning har även kommit att betrakta 

intermediärer som kuratorer (Balzer 2014), där de kan betraktas som värdeskapande 

mellanhänder som hjälper till att navigera och länka producenter och konsumenter med 

varandra i ett tillsynes oändligt kunskaps- och informationshav. Detta sker inte minst genom att 

sortera, presentera, utvärdera och värdesätta varor och tjänster, vilket i sin tur kan synliggöra, 

möjliggöra och skapa tillfällen som stimulerar utvecklingen på en viss plats. Vikten av 

kunskapsöverföring och informationsdelning tillhandahållen av vissa intermediärer har också 

lyfts fram som en viktig dimension för utvecklingen inom lokala/regionala industriella system 

inom life science, där både Pharmacia och AstraZeneca under långa perioder har (och i vissa 

konstellationer fortfarande är) viktiga och integrerade aktörer.  

Nyhetsmedia och dess intermediära funktion är framför allt närvarande i selektions- och 

presentationsprocessen, det vill säga i form av vilken information som delas, i vilket medium, av 

vem samt hur den porträtteras (Edwards 1999). Vid exempelvis företagsnedläggningar eller 

större omstruktureringar som påverkar ett stort antal individer på en specifik plats kan det 

antas att media tenderar att förstärka ett laddat språkbruk för att engagera läsare och diverse 

stakeholders, bland annat genom att använda sig av både positiva och negativa språkliga 

associationer såsom ”kris” eller ”frälsning” (Avraham 2004). Från ett geografiskt perspektiv 

handlar detta även om hur informationen är rumsligt kontextualiserad och var de porträtterade 

händelserna äger rum. Den mediala representation har därför ofta kommit att handla om hur 

bilden av specifika regioner (och personer boende däri) reproduceras och förstärks i media och 

folks medvetande (ofta som bakåtsträvande, stagnerande och stundtals svaga, se Jansson 2003; 

Eriksson 2008). Denna representation bygger många gånger på en gemensam uppfattning av 
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eller föreställning om regionen och dess identitet (Paasi 2002, 2009), vilket också kan baseras 

på regionens industriella karakteristika (Romanelli & Khessina 2005). Regional identitet kan 

med andra ord anspela på såväl politiska, sociala, kulturella som ekonomiska attribut och 

aspekter (där syfte och intention med identitetskapandet givetvis kan variera). Dessa typer av 

representationer kan få tydliga materiella konsekvenser och därmed påverka antalet 

arbetstillfällen, investeringar, regional in- och utflyttning, innovationspolicy och politisk-

strategiska initiativ (Avraham 2004; Romanelli & Khessina 2005; Eriksson 2008). Detta visar 

även på vikten av medial representation och hur den kan påverka regional utveckling – i båda 

riktningar, det vill säga både negativt och positivt. 

Fastän nyhetsmedias intermediära roll och regionalt identitetskapande utifrån ett regionalt 

utvecklingsperspektiv kan uppfattas som delvis outforskad mark finns ett fåtal studier som 

uppmärksammat detta (se bl.a Kohring & Matthes 2002; Collins & Grimes 2011). Därutöver har 

närvaron av en stark lokal/regional kollektiv självmedvetenhet eller självbild (exempelvis 

uttryckta i termer av gemensamma policysatsningar, klusterinitiativ, platsbaserad 

marknadsföring och regional identitet) lyfts fram i bland annat Waxell och Malmberg (2007) 

som en av fyra kriterier behjälpliga för att studera eller utvärdera lokala/regionala kluster. 

Föreliggande studie tar därför spjärn i ovanstående kriterium med utgångspunkt i att 

klustermedvetenhet och lokal/regional självbild, med andra ord regional industriell identitet, 

stärks av de narrativ som förs fram i media och att dessa kan ses som potentiella bidragande 

faktorer till regional utveckling genom att skapa och förmedla ett så kallat perceived regional 

advantage.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar  

Med utgångspunkt i ett industriellt systemperspektiv i allmänhet, och intermediärer i synnerhet, 

är syftet med denna studie således att analysera hur svensk nyhetsmedia bidrar till att skapa 

narrativ baserade på regional utveckling i samband med nedmonteringen av två centrala 

ekonomiska aktörer med tydlig lokal/regional förankring. Detta omfattar i sin tur analyser av 

nyhetsmedias intermediära roll, hur geografiska associationer och representationer används 

samt hur de narrativ som presenteras anspelar på regional industriell identitet och positiva 

skildringar av regionens konkurrensfördelar (verkliga såväl som uppfattade). Det antas vidare 

att detta är en viktig dimension av regional utveckling, inte minst vad gäller att mobilisera 

lokala/regionala kompetenser och resurser samt för att attrahera investeringar, riskkapital och 

eftertraktad arbetskraft. Studien adresserar följande forskningsfrågor:  

a) I relation till föreliggande fallstudier, hur betonas och framhävs geografiska 

associationer i svensk nyhetsmedia i tider kantade av ”kris” och ekonomisk turbulens?  

b) Hur ser rapporteringen av dessa händelser ut under en längre tidsperiod? Hur ramas 

dessa narrativ in och går det att skönja tydliga mönster i nyhetsrapporteringen?  

c) Bidrar mediarepresentationen och regionalt industriellt identitetskapande till narrativ 

som i sin tur kan stimulera potentiella regionala utvecklingsmöjligheter? Kan 
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nyhetsmedia antas vara en viktig intermediär aktör och marknadsföringskanal som 

stimulerar regionala utvecklingsprocesser och på så sätt utgöra en ytterligare 

komponent i ett geografiskt förankrat industriellt system? 

 

1.2  Studiens utformning och uppläggning 

Studien baseras mer konkret på kvantitativa (deskriptiva) och kvalitativa analyser av hur 

samgåendet av Pharmacia och Upjohn 1995 med påföljande omorganiseringar i Uppsala samt 

nedläggningen av AstraZenecas forskningsverksamhet i Lund 2010 inramats, gestaltats och 

representerats i nyhetsmedia. Studien bygger på metoder och analyser kopplade till framing och 

content analysis av ett stort antal artiklar i Svenska nyhetstidningar innan, under och efter dessa 

avgörande händelser. Artiklarna har samlats in via den offentliga databasen AffärsDatas 

nyhetsarkiv. En deskriptiv kvantitativ analys har utförts baserat på vissa utvalda ord med 

koppling till företagen och ortsnamnen samt via en kategorisering av artikelrubriker (positiva, 

neutrala respektive negativa). Dessa har kompletterats med kvalitativa analyser av innehållet i 

artiklarna, varav vissa exemplifierats via citat.  

Resterande del av studien är disponerad som följer. Introduktionen efterföljs av en 

litteraturgenomgång där de teoretiska anknytningarna och för studien relevanta begrepp 

presenteras. Detta omfattar begrepp kopplade till studier om regional identitet och gografiskt 

förankrade industriella system samt hur de kan kopplas till mediaanalyser, där vikten av 

nyhetsmedia som intermediär i ett större förankrat geografiskt sammanhang tydliggörs. Detta 

inbegriper även en kritisk reflektion av termen region. Därefter presenteras studiens metod och 

material, vilket framför allt omfattar en stor mängd tidningsartiklar nedladdade från en publik 

mediadatabas. I kapitel fyra presenteras och situeras först den svenska life science industrin för 

att sedan följas upp av en historisk genomgång av de två fallstudieföretagen, Pharmacia och 

AstraZeneca, och de lokala/regionala miljöer de utgör del av - Uppsala respektive Lund. Detta 

efterföljs av de empiriska analyserna i kapitel 5. Studien konkluderas i en avslutande diskussion 

i kapitel 6.  
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2.		Litteraturgenomgång	och	teoretiska	utgångspunkter:	
regionen,	regional	identitet	och	dynamik	i	geografiskt	
förankrade	industriella	system		

”Regional identity has also become a slogan for planning and regional governance and it is 

often used in a related sense as social capital. Identity is thus understood as a ‘soft’ tool, one 

used by authorities worldwide, in the promotion of social cohesion, regional marketing and 

economic development” (Paasi 2009, s. 138)  

Ovanstående citat belyser hur idéer baserade på en upplevd regional identitet inte bara används 

utifrån ett socio-politiskt sammanhang (se ex.vis Keating 2001), utan även som ett verktyg för 

att synliggöra regionen och dess invånare utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ett perspektiv som 

i mångt och mycket kommit att betona regionen som geografisk arena för ekonomisk utveckling. 

En stor del av den ekonomisk-geografiska litteraturen har under decennier kommit att framhäva 

ekonomins geografiska förankring – inte minst som kopplad till regioner eller lokala miljöer 

definierade som industriella system eller så kallade kluster.2 Regionen har på detta sätt kommit 

att betraktas som en grogrund för regional konkurrenskraft. Implicit innebär detta också att vi 

måste problematisera och förstå vad som menas med ”region”3 och hur detta kan kopplas till 

regional identitet och regional utveckling. 

I följande avsnitt kommer därför stor vikt att ligga vid att belysa litteratur som behandlar den 

regionala nivån, det vill säga regionen (och även den lokala miljön i en region) som en arena för 

geografisk förankrade relationer som i sin tur stimulerar industriell dynamik, tillväxt och 

utveckling – men också att dessa processer påverkas av hur regionen och dess aktörer 

porträtteras och omskrivs i och av media. Media, och inte minst nyhetsmedia, betraktas i detta 

sammanhang som en intermediär aktör eller arena och kompletterande komponent av ett 

industriellt system. I den intermediära rollen ingår att välja ut och presenterar information och 

berättelser baserade på geografiska associationer och en upplevd regional industriell identitet 

som i sin tur kan stimulera inflödet av kapital, investeringar och arbetstillfällen till regionen. 

Denna roll är inte minst påtagligt i regioner med en tydligt industriell identitet kopplad till ett 

antal geografiskt förankrade industriella system, såsom de inom life science. Det antas därför i 

denna studie att media kan bidra till ekonomisk utveckling genom att kommunicera en positiv 

och upplevd bild av framgång kopplad till regionen – ett så kallat perceived regional advantage. 

 

                                                           
2 Med industriellt system eller kluster menas här att både privata och offentliga aktörer, ofta med geografisk 
närhet till varandra, ingår i formella och informella nätverksrelationer med varandra (både på och utanför 
marknaden). Se mer i avsnitt Aktörerna och deras socio-spatiala förankring. 
3 Regionen som begrepp och analytisk skalnivå har kritiserats för att vara otydligt och oprecist, inte minst som 
avgränsning för ekonomisk tillväxt (MacLeod & Jones 2007; Brenner & Broekel 2011). Se mer i avsnitt Regionen 

som nexus för socio-spatiala relationer. I denna studie använts termen i stort sett synonymt med lokalt och 
uppfattas inte som en fast avgränsning eller territoriell gräns (administrativt etc.), utan mer som geografisk 
association baserad på en socialt konstruerad och upplevd social, relationell, kulturell och/eller funktionell 
samhörighet. 
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2.1  Geografiska strukturer och sociala processer 

Synen på regionens betydels för ekonomisk utveckling har förstärkts av den överlag förändrade 

synen på ekonomisk utveckling som skett under senare decennier. Fokus har i allt högre 

utsträckning kommit att hamna på det som vissa benämnt som den lärande ekonomin, the 

learning economy, där kunskap ses som en nödvändig resurs och lärande som den viktigaste 

processen för att stimulera innovation och konkurrenskraft. Från ett institutionellt och 

evolutionärt perspektiv betyder detta att de relationer som anses vara centrala för 

kunskapsspridning och innovation är formade av rad institutioner och institutionella 

omständigheter (det vill säga återkommande beteendemönster, såsom vanor, normer, 

konventioner och rutiner samt de spelplaner detta sker på) som också är historiskt och 

geografiskt förankrade (se bland annat Rosenberg 1982; von Hippel 1988). Dessa institutioner 

är ofta territoriellt formade av och traditionellt associerade till nationalstaten (Lundvall 1992; 

Nelson 1993). Denna koppling är idag inte lika avgränsad eller självklar. Med de teknologiska 

landvinnar som gjorts under senare årtionden har avstånden mellan aktörer krympt och allt fler 

marknader länkats samman med varandra runt om i världen. Detta har även kommit att skapa 

nya ekonomiska relationer, allianser, partnerskap och investeringsmöjligheter där teknologi och 

information i allt högre utsträckning kommit att spridas över traditionella geografiska och 

administrativa gränser samtidigt som många fysiska barriärer inte längre utgör lika stora 

hinder. 

Trots detta spelar de ekonomiska aktörerna inte på en jämn spelplan, eller på en homogen och 

isotropisk yta fri från hinder, utan regionernas och de lokala miljöernas heterogena karaktärer 

återspeglas av den geografi de är förankrade i. Med en tilltagande ekonomisk globalisering har 

med andra ord de ekonomiska förutsättningarna också förändrats och nya 

konkurrenssituationer uppstått. I denna konkurrens har det blivit allt viktigare att få tillgång till 

och kunna ta till vara på kunskapskällor förankrade på specifika platser eller i rumsligt 

specialiserade miljöer (såsom industriella system, industriella distrikt, kluster, lokala miljöer, 

städer, regioner, gränsregioner, etc.). Kortfattat kan det konstateras att alla processer och 

relationer som bidrar till ny kunskap och kunskapsspridning är situerade i ett geografiskt rum.  

 

Regionen som ekonomisk arena 

Studier med betoning på regional utveckling och ekonomisk geografi har med andra ord bidragit 

till en fördjupad förståelse som visar att den globala ekonomin också är rotad i lokala/regionala 

produktionssystem som är ekonomiskt, socialt och kulturellt förankrade i rummet och på platser 

som inte enbart kan definieras som nationalstater. Följaktligen, och via Storpers (1997, s. 264) 

formulering kan regional utveckling och konkurrenskraft förklaras som: “the ability of an 

economy to hold stable or increasing market shares in an activity while sustaining stable or 

increasing standards of living for those who participate in it.” Nyckelfaktorer i detta är den 

regionala kontexten och de ömsesidiga relationer (utöver traditionella input-output-relationer 

eller kund-leverantörsrelationer) som är till för att reducera osäkerhet mellan ekonomiska 

aktörer (så kallade untraded interdependencies). Relationerna blir därför regionspecifika då de 

över tid formas och påverkas av bland annat av de lokala arbetsmarknadernas sammansättning 
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och specialisering, offentliga institutioner och organisationer samt lokalt eller nationellt 

genererade handlingsmönster, vanor, överenskommelser och värderingar. Detta antyder även 

att en region inte är en annan lik, utan att de är heterogena och på så sätt kan variera i skala, 

omfång och institutionell karaktär. Detta har även tidigare noterats av Saxenian (1994, s. 161) 

som visade att den kultur, sociala interaktion och tillit som fanns inneboende på en specifik plats 

också påverkade den ekonomiska utvecklingen:  

“Paradoxically, regions offer an important source of competitive advantage even as 

production and markets become increasingly global. Geographic proximity promotes the 

repeated interaction and mutual trust needed to sustain collaboration and to speed the 

continual recombination of technology and skill.” 

Denna förståelse har kommit att generera en rad studier där lokala miljöer och regionala arenor 

står i fokus. Detta har framför allt kommit att handla om att skapa och ta tillvara på de 

potentiella agglomerationsfördelar och localized capacities inneboende i vissa miljöer och 

platser, å ena sidan stimulerade av specialiserade arbetsmarknader eller kunskapsspridande 

nätverk förankrade i rumsligt koncentrerade industriella system av relaterade aktörer 

(localization economies, vilka lyfts fram av Cooke (1992), Storper (1997), Cooke och Morgan 

(1998), Maskell och Malmberg (1999), exempelvis) eller å andra sidan av närhet, mångfald och 

utbud i städer eller urbana område (urbanization economies) såsom förespråkas av Jacobs 

(1969) och Florida (2002). Enligt Camagni (2002) kan regionen, eller territoriet som han 

benämner det, betraktas som ett sammanhållet geografiskt rum som innefattar en rad olika 

system: det vill säga, som ett system av agglomererade (localized) teknologiska externaliteter 

(understödda av närhet och reducerade transaktionskostnader); av ekonomiska och sociala 

relationer (bestående av både relationellt och socialt kapital); samt av lokala myndigheter och 

myndighetsutövning (som för samman både privata och offentliga aktörer). Då därutöver 

konkurrensen mellan företag och mellan olika marknader har ökat har också regionala 

variationer och ojämlikhet mellan platser blivit mer tydliga (Scott & Storper 2003). Camagni 

(2002) menar att detta blivit ännu tydligare i territorier med samma valuta där en 

konkurrenssituation mellan regioner har uppstått (då man inte kan konkurrera genom 

devalvering eller löneflexibilitet) där de kommit att tävla om investeringar och produktions-

tillfällen. Regionernas allt mer heterogena karaktär har också kommit att förstärkas genom 

trender som pekat mot tilltagande decentralisering och ökat regionalt identitetskapande, vilket 

inte minst varit tydligt i Europa under 1990-talet och framåt (se Keating 2001). Regionen har på 

detta sätt kommit att betraktas som en källa till eller arena för regional konkurrenskraft 

(Saxenian 1994; Storper 1997; Porter 2000; Cooke & Leydesdorff 2006; Asheim et al. 2007). 

 

Regionen som nexus för socio-spatiala relationer 

För att förstå det geografiska sammanhanget, det regionala identitetskapandet och hur detta kan 

påverka den ekonomiska utvecklingen måste vi också rikta vår uppmärksamhet mot regionen 

som skalnivå och begrepp. Här kan det även konstateras att trots en tilltagande globalisering 

(karakteriserad av ökade handels-, mobilitets-, kapital- och kunskapsflöden över allt fler gränser 
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och större sträckor) har under senare decennier också regionernas heterogena karaktärer och 

betydelse kommit att framhävas – inte minst i en mängd av regionala studier.  

Användningen av regionen som term och begrepp samt olika geografiska skalnivåer (såsom 

lokal, regional och global) har med andra ord kommit att kritiseras för att bland annat vara 

alltför svårfångat och otydligt – både definitionsmässigt och i dess analytiska användning 

(Phelps 2004; MacLeod & Jones 2007). Likaså har det visat sig vara svårt att utifrån en viss typ 

av geografisk skalnivå på ett adekvat sätt kunna mäta ekonomisk utveckling, exempelvis i form 

av innovationsförmåga (Brenner & Broekel 2011) eller regional konkurrenskraft (Bristow 

2005). Det har också ansetts vara mer gångbart att försöka identifiera och analysera 

mångskiftande socio-spatiala relationer oavsett vilken skalnivå de sker på. En bra diskussion 

som illustrerar denna komplexitet förs fram i Jessop et al. (2008) där är de socio-spatiala 

relationerna ses som flerdimensionella och som enklast kan beskrivas i fyra till varandra 

överlappande och grundläggande dimensioner (både i termer av strukturerande enheter och 

som verksamhetsfält, se figur 1). Den första av dessa är territoriet som bland annat kan kopplas 

samman med gränser, skiljelinjer, avstyckning, inhägnader etc.  

 

Structuring 

principles 

Fields of operation 

Territory  Place Scale  Networks 

Territory Past, present, and 
emergent frontiers, 
borders, boundaries 

Distinct places in a 
given territory 

Multilevel 
government 

Interstate system, state 
alliances, multi-area 
government 

Place Core – periphery, 
borderlands, empires, 
neomedievalism 

Locales, milieu, cities, 
sites, regions, localities, 
globalities 

Division of labor 
linked to differently 
scaled places 

Local/urban 
governance, 
partnership 

Scale Scalar division of 
political power (unitary 
state, federal state, 
etc.) 

Scale as area rather 
than level (local 
through to global), 
spatial division of labor 
(Russian doll) 

Vertical ontology 
based on nested or 
tangled hierarchies  

Parallel power 
networks, 
nongovernmental 
international regimes 

Networks Origin – edge, ripple 
effects (radiation), 
stretching and folding, 
crossborder region, 
interstate system 

Global city networks, 
polynucleated cities, 
intermeshed cities 

Flat ontology with 
multiple, ascalar 
entry points 

Networks of networks, 
spaces of flows, 
rhizome 

Figur 1. Flerdimensionella socio-spatiala relationer. Från Jessop et al. (2008) 

 

Den andra grundläggande dimensionen, plats, behandlar relationer knutna till aspekter som 

närhet, rumslig förankring, areell differentiering etc. medan den tredje, skala, behandlar hur 

olika socio-spatiala relationer är ordnade i hierarkier eller exempelvis åtskilda genom vertikal 

differentiering. Den fjärde och sista grundläggande dimensionen, nätverk, inbegriper aspekter 

som exempelvis går in på relationernas sammanlänkning, ömsesidighet eller hur de skär 
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varandra på tvären. Sammantaget menar de att socio-spatiala relationer är knutna till historiskt 

specifika geografier som också utifrån de grundläggande dimensionerna kommer att variera 

beroende av deras historia och sammanhang. Det kan således konstateras att relationer mellan 

olika aktörer kan sträcka sig över, och skära genom. flera geografiska skalnivåer, såsom det 

lokala, regionala, nationella och globala, samtidigt som regioner också kan förstås som 

”gränslösa” relationella rum. Detta förespråkas inte minst inom den relationella ansatsen inom 

ekonomisk geografi ('the relational approach', se Dicken et al. 2001; Dicken & Malmberg 2001; 

Boggs & Rantisi 2003; Yeung 2005; Allen & Cochrane 2007), där fokus ligger vid överlappande 

nätverk (till exempel aktörs-, varu- samt produktionsnätverk) och deras sammanlänkningar i 

olika geografiska rum och över olika avstånd samt genom en variation av intermediära aktörer 

och institutioner. I detta sammanhang har det antagits mer fruktbart att se de geografiska 

enheterna och skalnivåerna som rumsliga sociala relationer uttryckta genom deras materiella, 

diskursiva och symboliska former och där de hellre bör användas som perspektiv för att 

analysera sociala relationer, än som fasta och fördefinierade studieobjekt (Pike 2007).  

 

Regionen som identitet 

Regionen, oavsett om den är en administrativt avgränsad eller inte, uppfattas med andra ord 

ofta som förknippad med bilden av eller kännetecken associerade med ett geografiskt 

territorium (dess essens, mening och karakteristika) och dess sociala, kulturella, ekonomiska 

och/eller policyrelaterade relationer (se Pike 2007). Detta är också kopplat till hur regionen och 

den regionala identiteten är institutionaliserad, och på så sätt tar sig uttryck i processer 

exempelvis relaterade till place-making, scaling och territoriality. Enligt Paasi (2002, s. 805) så 

måste ekonom-geografer förstå regioner: “as processes that are performed, limited, symbolised 

and institutionalized through numerous practices and discourses that are not inevitably bound 

to a specific scale.” Regioner består med andra ord av komplexa institutionella strukturer och är 

som sådana beroende av mänskliga överenskommelser och institutioner manifesterade genom 

exempelvis media och genom olika typer av styrning.  

”‘Region building’ always includes normative components because institutional structures are 

structures of rules, power and trust, in which boundaries, symbols and institutions merge 

through material practice. Once created, they are also social facts, since they can generate (and 

are generated by) action as long as people believe in them, and as long as they have a role in 

publicity spaces or in governance. This action may be simultaneously reproductive, resistant or 

transformative.” (Paasi 2002, s. 805) 

Paasi (2009) menar vidare att regioner (eller hur de uppfattas och upplevs) kan förstås genom 

en institutionaliseringsprocess som kan delas in i fyra stadier (som dock inte behöver efterfölja 

varandra). Det första bygger på en territorial shaping, ofta baserad skillnader i funktionella, 

politiska, ekonomiska, kulturella och administrativa praktiker. Här kan det bland annat handla 

om att tidigare upplevda, ”mjuka”, gränser omvandlas till formella och ”hårda”. Det andra stadiet 

bygger på en symbolic shaping, där man genom symboler och namn skapar tydliga associationer 

till en specifik region eller identitet. Att sätta namn på en region är ofta ett uttryck för 

maktrelationer baserade på historiska, kulturella och politiska intressen. I det tredje stadiet, 
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institutional shaping, formas de formella och informella institutioner som behövs för att 

producera och reproducera andra skeden, stadier eller uppfattningar av regionen och dess 

identitet. I det fjärde stadiet, establishment, har regionen kommit att bli erkänd som en egen 

enhet, inte minst i det sociala medvetandet. Detta kan bland annat handla om att få en egen 

administrativ status och bli en del av det subnationella regionala systemet. I detta ingår 

processer relaterade till regionalt identitetskapande, som i sin tur bygger på en upplevd 

sammanhållning och social integration i regionen och tillika en gemensam uppfattning om 

densamma. Många individer såväl som organisationer kommer att identifiera och förlika sig med 

de processer som styr regionalt identitetskapande och de framtida möjligheter som detta kan 

erbjuda och på så sätt verka som viktiga intermediära aktörer eller krafter, medan andra 

kommer att distansera eller till och med motsätta sig sådana ”förrumsligade” narrativ och 

praktiker. Enligt Paasi (2002) är regionen i form av dess gränser, symboler och institutioner 

således inte ett resultat av autonoma och evolutionära processer, utan uttryck för en evig kamp 

över den betydelse som är associerad till rum, representation, demokrati och välfärd.  

Regionalt identitetskapande, och resultatet därav, kan därför ses som en viktig tillgång för 

politiker, planerare, entreprenörer och exploatörer som vill använda den regionala identiteten 

för att kulturellt främja eller marknadsföra regionen genom att utnyttja och kommunicera 

narrativ med en tydlig koppling till regionen eller dess karakteristika. Dessa karakteristika är 

ofta associerade med regionens industriella karaktär, vilket mer ingående kommer att 

diskuteras i följande avsnitt.  

 

2.1  Aktörerna och deras socio-spatiala förankring – industriella system, 
intermediärer och medial representation  

För att förstå de sociala relationer och sammanlänkande nätverk som bidrar till ekonomisk 

utveckling har det har med andra ord vuxit fram en rad industriella system- eller 

klusteransatser (såsom nationella innovationssystem, teknologiska system, industriella nätverk, 

kompetensblock, Triple Helix, etc.) varav många kommit att fokusera på den lokala miljön eller 

regionala kontexten (regional clusters, regional innovation systems, learning regions, innovative 

milieux, industrial districts, etc.).4 Ett tydligt inslag i de flesta systemansatser är också att de 

industriella aktörerna eller systemets kärnföretag, till exempel i ett industriellt system baserat 

på verksamheter med anknytning till life science, antas vara understödda av ett antal olika typer 

av intermediära företag och organisationer. Tillsammans, som ett system eller nätverk av 

relaterade aktörer samlade i en miljö definierad av både rumslig och social närhet, antas de 

genom ett antal interaktiva processer stimulera kunskapsbaserad konkurrenskraft (se Porter 

1990; Enright 1998; Porter 2000; Malmberg & Maskell 2002). I dessa kunskapsspridande 

processer spelar en rad olika intermediärer, eller mellanhänder, en betydande roll. Vikten av 

dessa, antingen som individer eller företag/organisationer, har lyfts fram i en rad studier, 

                                                           
4 Kluster och relaterade begrepp har också kritiserats för att vara gäckande, det vill säga svårfångade, 
begreppsförvirrande och öppna för tolkning (jämför Markusen 1999; Martin & Sunley 2003; Malmberg & 
Power 2006).  
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exempelvis som gatekeepers (Hirsch 1972), cultural intermediaries (Bourdieu 1984), knowledge 

brokers (Gould & Fernandez 1989), knowledge enablers (Gertler 1995) eller som knowledge 

intensive business services (KIBS, se Howells 2006; för en längre genomgång se Malecki 2010) 

och där fokus under senare tid har hamnat vid intemediärernas kuraterande och därmed 

värdeskapande funktion (Balzer 2014). Som kuratorer navigerar de och länkar producenter med 

konsumenter genom att samla, sortera, presentera och tillgängliggöra produkter eller relaterad 

information. Intermediären, eller kuratorn, kan på detta sätt aktivt eller implicit tillskriva värde 

på utvalda varor eller tjänster eller göra potentiella kunder, konsumenter, investerare etc. 

uppmärksamma på diverse affärsmöjligheter knutna till vissa geografier. Detta kan i sin tur leda 

till regional utveckling. Sett ur ett industriellt systemperspektiv har den intermediära 

funktionen främst kopplats till olika typer av kunskapsöverföring (formell och informell) som 

exempelvis syftar till att brygga gapet och skapa relationer mellan FoU-intensiva företag och den 

akademiska forskningsvärlden eller för att kommersialisera forskningsresultat, bland annat 

genom universitetsholdingbolag, technology transfer offices, science parks, företagsinkubatorer, 

kuvöser eller andra forsknings- och affärskonsulter med mera. I Waxell (2009) benämns dessa 

intermediära aktörer som complementary agents, vilka inte enbart omfattar ovannämnda 

aktörer och andra relaterade specialiserade tjänsteföretag, utan även olika typer av formella och 

informella nätverks- och samverkansorganisationer. Dessa är viktiga aktörer i systemet som 

helhet:  

”In general, however, complementarities can be described as ‘the adding on’ to existing 

products or services (e.g. in terms of customer needs; boosting collective productivity by 

coordination of activities across firms and organizations; cluster marketing by referrals, in 

trade fairs, in periodicals and by delegations; and finally by promoting the cluster as an 

attractive sight where potential customers are able to ‘shop around’ for inputs provided by 

different cluster members).” (från Waxell, 2009: 1610) 

Enligt ovanstående kan marknadsföringen av ett industriellt system (eller regionen i vilket det 

är förankrat) som en som en attraktiv plats för investering med andra ord ses som en viktig 

dimension vad gäller att kommunicera regionens uppfattade eller verkliga konkurrensfördelar 

eller för att upprätthålla en positiv regional utveckling.  

 

Klustermedvetenhet och den intermediära funktionen 

För att kunna marknadsföra regionens eller det industriella systemets konkurrensfördelar bör 

det därför finnas en tydlig idé, en gemensam vision eller gemensamt mål som satts upp av 

relevanta regionala aktörer i miljön. Det vill säga, det bör finnas en strävan efter att bygga upp 

och sälja idén om en regional identitet, som till exempel ett livskraftigt lokalt/regional life 

science-kluster – såsom i Lund eller Uppsala. I Waxell och Malmberg (2007) presenteras därför 

fyra kriterier för hur ett regionalt industriellt system eller kluster5 kan identifieras och 

analyseras:  

                                                           
5 Det bör dock påpekas att ett kluster fortfarande är en abstrakt, och ofta temporär, enhet med flytande 
gränser både rumsligt och vad gäller aktiva aktörer. 
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1. Det skall finnas en geografisk koncentration av lika och/eller relaterade ekonomiska 

verksamheter (baserad på och definierad via gemensamma kunskaps- eller kompetens-

baser, såsom life science) som inte enbart omfattar det industriella systemets 

kärnverksamhet, utan också offentliga- och privata forskningsorganisationer, finansiella 

stödstrukturer samt intermediära och komplementära stödstrukturer såsom speciali-

serade serviceföretag, bransch- och handelsorganisationer samt diverse marknads-

föringskanaler.  

2. Dessa aktiviteter skall vara funktionellt länkade (genom olika typer av relationer, 

transaktioner och interaktioner som länkar aktörer samman över olika geografiska 

skalnivåer). 

3. Företagen, och det industriella systemet i sin helhet, skall uppvisa någon typ av 

framgångs- eller tillväxtfaktor (exempelvis innovationskapacitet, produktivitet, kon-

kurrenskraft, arbetstillfällen, etc.).  

4. Det skall finnas en tydlig självmedvetenhet, gemensam identitet, partnerskap eller 

kollektiva initiativ baserade på det industriella systemets kunskaps- eller kompetens-

baser (till exempel policysatsningar, klusterinitiativ, lokala/regionala branschorganisa-

tioner, media-, reklam- och marknadsföringsorganisationer/-insatser) – det vill säga en 

tydlig klustermedvetenhet.  

Det första kriteriet återspeglar uppfattningen att intermediära aktörer utgör en aktiv del av 

miljön och det industriella systemet och på så sätt också påverkar det fjärde kriteriet. Här kan 

gemensamma marknadsföringinsatser av regionen i tillgängliga kanaler, såsom nyhetsmedia, ses 

som en central och bidragande dimension av den industriella dynamiken.6 Ett centralt argument 

i denna studie är också att det fjärde kriteriet innehåller element som kan återkopplas till tanken 

om en gemensam industriell identitet baserad på regionens industriella karakteristika. Kärnan i 

detta resonemang är således att det finns ett ömsesidigt intresse bland aktörer i en region eller 

lokalt/regionalt förankrat industriellt system att agera utifrån en gemensam agenda genom 

bland annat inrättandet av institutioner eller organisationer (formella och informella) med syfte 

att tillhandahålla gemensamma stödtjänster eller att lyfta fram och lobba för viktiga frågor eller 

för att marknadsföra miljön eller regionen. I detta sammanhang bidrar med andra ord sociala 

nätverk, offentliga intressen och inte minst mediauppmärksamhetens frekvens till att sprida 

information och göra regionen mer synlig (både inom och utanför dess upplevda gränser), vilket 

i sin tur kan attrahera investeringar, kapital och kunskap (Romanelli & Khessina 2005). Media 

spelar i detta sammanhang en viktig intermediär roll.  

 

                                                           
6 Som ett led av det fjärde kriteriet har termen ’kluster’ inom policycirklar i stort sett har blivit synonymt med 
policysatsningar på koordinerade så kallade klusterinitiativ samt ett antal mer eller mindre planerade policy- 
och myndighetsbaserade regionala utvecklingsstrategier. Detta kan betraktas som en policystyrd definition av 
klusterbegreppet, vilket i sig inte bör blandas ihop med en funktionell eller geografisk dimension av det 
industriella klustret. 
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Mediarepresentation och nyhetsmedia som intermediärer 

Enligt Avraham (2004) är bilden av en viss plats och hur den förmedlas viktig för ekonomisk 

utveckling, inte minst från ett investerings-, turism-, boende- och mobilitetsperspektiv. På den 

affärsrelaterade sidan kan detta exempelvis inbegripa beslut rörande investeringar, styrning, 

lokalisering och entreprenöriell verksamhet. Lokala och regionala beslutsfattare kan i dessa 

sammanhang nyttja en rad mediastrategier för att förbättra exempelvis en ofördelaktig bild av 

platsen, staden eller regionen i fråga. I en litteraturgenomgång belyser Avraham (2004) ett 

flertal mediastrategier som kan användas för att vända en negativ bild som också är centrala för 

denna studie: till exempel att bekräfta och erkänna den negativa bilden; att vända negativa 

karakteristika till positiva; att kultivera en lokal/regional självbild baserad på stolthet; att lösa 

problemet som skapar den negativa bilden; att presentera motsatt stereotypiskt budskap; och 

att i kampanjer använda sig av geografiska associationer eller alternativt att separera sig från 

dessa. En vanlig metod för att föra fram dessa strategier är att använda PR i syfte att påverka till 

exempel hur regionen porträtteras i media. Talespersoner eller PR-folk kan under dessa 

omständigheter användas som intermediärer för att implementera eller placera ut positiva 

budskap och föra fram vissa utvalda narrativ i media för att vända en negativ bild till en mer 

fördelaktig.  

Nyhetsmedia utgör således viktiga intermediära aktörer och källor för att sprida information 

och att skapa bilder av platser och regioner. Dessa uttryck är också beroende av vad och vilka 

händelser media väljer att följa i det massiva nyhetsflödet – och givetvis på vilket sätt de väljer 

att göra så. I förlängningen kan detta bidra till en specifik förståelse eller bild av regionen eller 

platsen, eller de individer som bor däri. Enligt Eriksson (2008) bygger nyhetsmedia på en 

diskursiv praktik som bidrar till hur vi förstår eller hur vi uppfattar vår omvärld. 

Mediakonsumtionen och de narrativ som förs fram kommer bland annat att påverka den dagliga 

konversationen inom exempelvis familjen, mellan vänner eller arbetskollegor. Representationer 

av en plats eller region är också baserade på rumsliga karakteristika, men representationerna 

står också i kamp med varandra. I denna kamp kommer vissa representationer att föras fram på 

bekostnad av andra, vilket också kommer att förstärka en viss uppfattning eller förståelse av det 

som bevakas. Media har således möjlighet att påverka politiska agendor och praktiker genom att 

kontrollera hur och vilka händelser som porträtteras. Enligt Cook (1998) har nyhetsmedia och 

de journalister som följer och rapporterar om vissa händelser blivit politiska institutioner i dem 

själva genom att de kan påverka och lyfta fram utvalda maktrelationer och politiska agendor. 

Därutöver menar Edwards (1999) att den offentliga sfären (omfattande de fora och rum där 

offentliga angelägenheter fritt kan kommuniceras, såsom i vissa delar av media) har intagit en 

intermediär position mellan vetenskaplig expertis och policy (vilket också involverar innovation 

och ekonomisk utveckling).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att media har en viktig intermediär roll, både som 

aktör och kommunikationskanal, som också har möjlighet att påverka politiska agendor, 

policystrategier och ekonomisk utveckling i de rum och geografiska sammanhang som de verkar 

i eller täcker i deras nyhetsrapportering. Medias intermediära funktion kan i detta avseende 

också återkopplas till diskussionen om intermediärers kuraterande roll, där de hjälper till att 

navigera och länka aktörer mellan och över olika rumsliga eller geografiska sammanhang genom 
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att synliggöra och marknadsföra potentiella investeringsmöjligheter knutna till regionen och på 

detta sätt utgöra en aktiv del i en värdeskapande process.  

 

2.2  Drivkrafter – närhet, klustermedvetenhet och regional industriell 
identitet 

Inom den ekonomisk-geografiska litteraturen betonas med andra ord att kunskaps- och 

innovationsprocesser stimuleras och underlättas av närhet (inte bara fysisk, utan särskilt social 

närhet) och tillgänglighet till resurser som är rumsligt förankrade i industriella system eller 

nätverk (framförallt lokalt eller regionalt). Detta antas vidare förklara varför vissa företag finns 

representerade eller väljer att lokalisera sig vid vissa specifika platser och hur de kan dra fördel 

av de tillgångar och den kunskap som där finns till hands ('localized learning', se Maskell & 

Malmberg 1999). De företag och entreprenörer som utgör och ingår i dessa system eller nätverk 

är beroende av (och ett resultat av) den lokala kontext de verkar i. Beslut fattas och osäkerhet 

tacklas genom olika socialiseringsprocesser och/eller genom ett uttalat kollektivt agerande: 

“[b]oth attractiveness and local competitiveness depend on similar common factors, which are 

not only found in physical externalities, accessibility or environmental quality, but also in 

relational capital and the learning capacity expressed by the territory” (Camagni 2002, s. 2395). 

Resonemanget återkommer även hos Malmberg och Maskell (2002), Gertler (2003) samt 

Storper och Venables (2004) som samtidigt som de hänvisar till betydelsen av de fördelar som 

geografisk samlokalisering kan generera baserat på ett antal fysiska och strukturella faktorer 

(såsom minskade transaktions- och transportkostnader, gemensam infrastruktur och tillgång till 

lokala och specialiserade arbetsmarknader), också är tydliga med att betona att närhet även 

underlättar och stimulerar lärande och kunskapsspridning (till exempel genom personlig 

interaktion, korta kognitiva avstånd, språkliga likheter, förtroende och tillit, snabba och enkla 

jämförelser, med mera). Närheten är här inte heller endast reducerad till korta fysiska avstånd, 

då många aktörer i dessa system också är beroende av de translokala relationer de byggt upp för 

att dela eller förmedla kunskap. Detta sker ofta genom kanaler, eller pipelines, som länkar 

aktörer med varandra via globala marknader eller nätverk (Bathelt et al. 2004; Owen-Smith & 

Powell 2004). I denna litteratur förtydligas att värdeskapande i lokala miljöer inte bara utgår 

från lokal interaktion och geografisk närhet, utan också är beroende av förmågan att identifiera 

och få tillgång till externa och ibland avlägsna kunskapskällor. Närheten har med andra ord 

också en social och kulturell dimension, där dessa och andra liknande formella och informella 

institutioner, enligt Paasi (2009), också är centrala för de processer som bidrar till regionens 

institutional shaping och dess identitetsskapande. I detta sammanhang kan institutioner som 

nämnts ovan (kopplade till exempelvis rutiner, vanor, konventioner, normer, etc.) liknas vid ”ett 

regionalt sätt att göra saker” eller som understödda av regionalt förankrade formella sociala 

eller politiska organisationer (lokala myndigheter, företag, finansiella organisationer, 

handelskammare, utbildningsinstitutioner, etc.) som in sin tur skapar en så kallad institutional 

thickness (se ex.vis Amin & Thrift 1995; Henry & Pinch 2001) som länkar samman interna och 

externa nätverk i, mellan och utanför regionen. Detta har också kommit att få den regionala 

identiteten att kopplas samman med regionens industriella karaktär, framför allt den kopplad 
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till geografiskt förankrade och konkurrenskraftiga industriella system eller kluster (Romanelli & 

Khessina 2005). Här anses den gemensamma förståelsen av regionen och dess identitet i termer 

av regional industriell identitet, på ett positivt sätt, påverka bilden av regionen och kan på så sätt 

användas för att locka till sig såväl interna som externa investeringar.  

Här utgör mediarepresentationer av regionen och processer relaterade till regionalt 

identitetskapande således kraftfulla verktyg (se Jansson 2003; Eriksson 2008) som kan 

användas för att mobilisera och samla lokala eller regionala aktörer och resurser i syfte att 

vända en negativ utveckling, att ”boosta” och hjälpa fram regionala initiativ, att lägga i ytterligare 

en högre växel, eller för att marknadsföra regionen för att på så sätt attrahera kompetenser, 

investeringar eller riskkapital. Enlig Collins and Grimes (2011) kom mediauppståndelsen kring 

omlokaliseringen av Dells tillverkningsenheter i Limerick på Irland på ett tydligt sätt att både 

illustrera och ge bränsle till diskussionen om den regionala konkurrenskraftens komplexa 

dynamik och dess rumsliga konsekvenser. I denna diskussion relateras regional utveckling och 

platsers konkurrenskraft ofta till lokala/regionala/nationella insatser och investeringar i 

kvaliteten på arbete, kunskap, företags-/ekonomiskt klimat samt understödjande institutioner 

och organisationer. Regionens regionala industriella identitet kan med andra ord utgöra ett 

viktigt instrument för att mobilisera ekonomiska intressen, där identiteten kan förstås som en 

social kod baserad på en gemensam uppfattning bland personer i och utanför regionen om hur 

bilden av regionen skall förmedlas för att på så sätt attrahera vissa typer av ekonomiska 

aktiviteter och investeringar (se Romanelli & Khessina 2005). Detta handlar i sin tur om att 

internt och externt bygga upp och kommunicera en föreställning om regionen som 

konkurrenskraftigt och attraktiv för investeringar.  

 

2.3  Teoretisk syntes och analytisk modell: The perceived regional 

advantage  

Studien bygger på antagandet att ett industriellt system dels kan förstås utifrån de aktörer som 

det består av och de affärsmässiga och sociala relationer som de ingår i och dels utifrån en 

gemensam uppfattning om systemets identitet baserad på dess industriella karaktär 

(näringsverksamheter, kompetenser, styrkor etc.). Denna förståelse produceras och 

reproduceras inte minst i nyhetsmedia. Nyhetsmedia (framför allt lokal/regional) fungerar i 

detta sammanhang som en intermediär klusterdimension (som aktör eller arena/kanal för 

andra intermediära aktörer) genom vilken man kan få hjälp att utvärdera och sprida information 

som kan stimulera (eller för den delen förhindra) framtida investeringar och 

utvecklingsmöjligheter. Detta bygger i sin tur på att det finns möjligheter att dra fördelar av ett 

potentiellt gemensamt intresse och att det finns en vilja att vara en del av en gemenskap. På så 

sätt kan nätverk skapas baserade på kulturell tradition, rumslig samhörighet och regional 

identitet och som kan fungera som inspirations- och injektionsspruta för lokala företag och för 

att attrahera till exempel investeringar och kapital till regionen. Media bidrar i detta 

sammanhang till att förmedla en positiv bild av regionen som lyckad eller konkurrenskraftig 

genom att skapa ett perceived regional advantage.  
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Intermediär 

system-

/klusteraktör 

Intermediär roll  Regionala (eller andra rumsliga) 

strategier 

Output 

Nyhetsmedia  

(som aktör/arena) 

Geografisk representation  

Förmedla geografiska och företags-
/varumärkesassociationer 

Synlighet och plats-/företags-
/varumärkesigenkänning 

Skapa och sprida narrativ 
Negativ framing (t.ex. krishistorier) 
och/eller positiv framing (t.ex. 
framgångshistorier) 

Presentera konkreta och fysiska faktorer 
(t.ex. resurser i fakta och figurer) 

Indikatorer och rapporter (t.ex. 
ekonomisk data, 
anställningstillfällen, uppsägningar, 
etc.)  

Regionalt (industriellt) 

identitetskapande 

Initiera självidentifierings- och 
självorganiseringsprocesser  

Kollektiv handling  

Urskilja institutionella strukturer (regler, 
normer, konventioner, tillitsrelationer, 
etc.)  

Framhäva närheten (social, kulturell, 
rumslig) 

Identifiera och framhäva sociala faktorer 
(lokal kunskap och kompetens, 
företagsklimat, tillgänglighet och kvalitet 
på sociala relationer, etc.) 

Industriell dynamik/ 

regional utveckling 

Investera i gemensam infrastruktur  

Perceived regional advantage  

(d.v.s. upplevd och kommunicerad 
bild av ekonomisk utveckling i ett 
visst geografiskt sammanhang) 

Attrahera kapital-, investerings- och 
kunskapsflöden (ex.vis specialiserad 
arbetskraft) 

Tillhandahålla och förbättra 
kommunikations- och 
marknadsföringskanaler  

Figur 2. Ramverk för analys av nyhetsmedias intermediära roll i kommunikationen av ett 

perceived regional advantage.  

 

I figur 2 presenteras en syntes av den teoretiska diskussion som förts i kapitlet. Figuren kan 

också ses som ett stöd och analytisk ramverk utifrån vilket det empiriska materialet kommer att 

presenteras och analyseras. För att förstå det geografiska sammanhanget kommer studien även 

att återkoppla till den diskussion som förts av Jessop et al. (2008) angående de socio-spatiala 

relationernas olika dimensioner. Synen på regionen är därutöver influerad av de idéer som förts 

fram av Paasi (2002, 2009) där förståelsen av regionen baseras på ett antal relaterade 

institutionaliseringsprocesser, som bland annat ger upphov till en upplevd gemensam regional 

identitet, här baserad på regionens industriella karakteristika. Ramverket bygger på en 

trestegsanalys. Först kommer de geografiska representationerna och rumsliga associationerna 

såsom förmedlade i nyhetsmedia att analyseras. Här kan dimensionerna territorium och plats 

samt territorial shape ses något funktionellt, fixerat eller namngivet och kopplat till geografiska 

representationer, situerade narrativ och konkreta eller fysiska faktorer (exempelvis 

presenterade som fakta och figurer). I det andra analyssteget är fokus riktat mot det regionala 

industriella identitetskapandet, där det i detta avseende är mer beroende av rumsligt 

förankrade sociala faktorer eller mjuka variabler (som exempelvis lokal/regional kunskap, 

lokalt/regionalt företagsklimat samt tillgänglighet till och kvalitet på sociala relationer) än rent 
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fysiska resurser baserade på geografisk närhet. Här kan den regionala identiteten användas som 

en mediastrategi för att samla regionala intressen och få dem att göra gemensam sak. Här utgör 

skala, plats och nätverk centrala dimensioner i skapandet av den geografiska enhet och identitet 

som skall samla relevanta aktörer, vilket också kan relateras till symbolic shaping såsom 

beskriven av Paasi (2009). I det tredje analyssteget diskuteras den regionala utvecklingen, eller 

den industriella dynamiken i regionen, och dess relation till drivkrafter baserade på 

agglomerationsfördelar kopplade till rumsliga tillgångar och närhet i kunskaps-

spridningsprocessen. Detta kan också förstås utifrån en nätverks-dimension, där processer 

relaterade till institutional shaping utgör centrala element. I slutändan leder detta till ett 

establishment av regionen och dess industriella identitet, som i sin tur används för att förmedla 

regionens upplevda konkurrensfördelar. Detta perceived regional advantage är i denna 

bemärkelse något som uppfattas och förmedlas via olika kanaler till olika typer av mottagare. 

Uppfattningen eller föreställningen om dessa regionala konkurrensfördelar kan på detta sätt bli 

till potentiella marknadsföringsobjekt för olika aktörer där media fungerar som en viktig kanal 

för att placera regionen och dess aktörer på kartan.  
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3.		Metod	och	material	

Föreliggande studie baserar sin empiri på ett stort urval av nyhetsartiklar från lokal och 

nationell svensk nyhetsmedia. Målet med analysen är att undersöka hur media och mediaflödet 

har karakteriserat och porträtterat samgående och omlokalisering av före detta Pharmacias 

verksamheter i Uppsala och nedläggningen av AstraZenecas forskningsanläggning i Lund samt 

hur detta har speglats i termer av regional representation och identitet och vilken betydelse 

detta kan ha för att skapa en positiv bild av den regionala utvecklingen – det vill säga att bygga 

upp och förmedla vissa föreställningar om regional konkurrenskraft och utvecklning. 

 

3.1		Metod	–	framing	och	content analysis	

Ett sätt att studera mediaflöden och dess gestaltning och innehåll är att använda sig av 

begreppen framing och content analysis. Det förstnämnda används generellt sett som ett 

konceptuellt verktyg för att förstå teoretiska strukturer och diskurser, men också som ett mer 

praktiskt verktyg för att identifiera, sortera och förstå en mängd olika ämnen eller teman i ett 

oändligt hav av mediarelaterad information (se Cawley 2012). För Entman (1993) handlar 

kommunikation av information i till exempel nyhetsrapporteringen om att betona och lyfta fram 

vissa element av en upplevd verklighet. Framing handlar med andra ord om att göra vissa val 

och att finna framträdande drag, vilket i sig är ett sätt att kommunicera information som är 

innesluten och uttryckt i texter som i sin tur påverkar vår uppfattning och sätt att tänka. 

Metoden kan därför också kan användas som ett maktredskap. Enligt Entman (2007, s. 164) kan 

framing i grunden definieras som:  

”the process of culling a few elements of perceived reality and assembling a narrative that 

highlights connections among them to promote a particular interpretation. Fully developed 

frames typically perform four functions: problem definition, causal analysis, moral judgment, 

and remedy promotion.”  

I relation till tryckt media och hur vissa händelser bevakas kan detta manifesteras genom 

användning, repetition och placering av vissa ord eller fraser (i till exempel rubriker, ingresser 

eller i brödtexten), vilket kan påverka förståelsen av en text och den händelse som beskrivs (se 

Cawley 2012).  

I denna studie har framing använts för att undersöka tryckt (d.v.s. textbaserad) nyhetsmedia och 

medias subjektiva (och partiska) representationer när de bevakar och rapporterar om händelser 

relaterade till uppfattade kriser som även har en tydligt geografisk koppling. En frame förstås 

som en igenkänningsbart och upprepat mönster av vissa textelement såsom specifika ord, 

uttryck och fraseringar som representerar en objektiv eller subjektivt känslobetonad 

beskrivning av en händelse. Det antas att vissa av dessa textelement kommer att grupperas 

tillsammans och på så sätt forma identifierbara mönster i större textmängder. Sådana mönster 

och gestaltningar analyseras ofta genom klusteranalys (se exempelvis Kohring & Matthes 2002 

studie av hur tysk media 'framed' modern bioteknik under 1990-talet). Här kommer de att 
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fungera som grund för både en deskriptivt kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys (content 

analysis).  

 

3.2  Material – nyhetsartiklar och AffärsData 

Analyserna baseras på ett omfattande mängd nyhetsartiklar insamlade från ett online-

artikelarkiv tillhandahållet av AffärsData och som enligt uppgift innehåller sök- och 

nedladdningsbara artiklar från över 1 100 nationella och internationella källor.7 I denna studie 

genererade sökningarna i arkivet primärt artiklar från lokal och nationella nyhetskällor och 

inkluderade i vissa fall tryckt (digitalt nedladdad men i publicerad ”tryckt” version) och online 

version. Urvalet av artiklar gjordes genom arkivets sökfunktion genom att söka efter ett antal 

utvalda geografiska och/eller platsrelaterade ord samt företagsspecifika ord för en viss 

fördefinierad period täckande åren före, under och efter det rapporterade huvudhändelsen. I 

Pharmaciaexemplet var sökningen begränsad till orden ”Pharmacia” och ”Uppsala” i artiklar 

publicerade under perioden 1994 till 2002. Här utgör 1995 det centrala året för 

huvudhändelsen – representerat av samgåendet mellan det svenska företaget Pharmacia och det 

amerikanska företaget Upjohn som tillsammans bildade företaget Pharmacia & Upjohn. I studien 

ingår även till viss del artiklar som under de studerade åren behandlat företag eller enheter som 

haft nära anknytning till Pharmacia, exempelvis som avknoppningar eller dotterbolag (såsom 

Amersham Pharmacia Biotech, Fresenius Kabi och Gyros).  

I exemplet AstraZeneca har analysen täckt artiklar under perioden 2008 till 2012 och där 

sökorden begränsats till ”Astra” och ”Lund”. Det centrala året är här 2010 – när AstraZeneca 

tillkännagav nedläggningen av forskningsverksamheterna i Lund. Detta pressmeddelande fick 

snabbt en stor spridning i såväl lokal som nationell media, vilket genererade ett stort antal mer 

eller mindre identiska artiklar. Dessa har dock inte rensats bort från urvalet och utgör en del av 

det analyserade materialet då spridningen också säger något om händelsens magnitud. 

Därutöver har slutåret för analysen satts vid år 2012 och täcker på så sätt inte lika lång period 

som i Pharmaciaexemplet. Anledningen till detta är att Lund efter 2012 drabbades av ytterligare 

nedläggningar och neddragningar som involverade andra stora företag med representation i 

regionen såsom SonyEricsson, Gambro och TetraPak, vilket gjorde Astraexemplet svårt att 

särskilja. Därutöver kom stort mediaintresse att återigen hamna på AstraZeneca år 2012, men 

denna gång på avvecklingen av forskningsanläggningarna i Södertälje.  

Totalt sett genererade sökningarna 1 147 artiklar av varierande längd (från korta notiser och 

pressmeddelanden till längre reportage) av vilka 642 rensades ut efter okulär manuell 

granskning baserat på att de antingen låg för långt bort från ämnet eller som på andra sätt inte 

var relevanta för analysen. Den slutliga populationen består av totalt 505 artiklar. Dessa 

sparades som oformaterade textfiler och omkodades och lades in i en databas där varje ord kom 

att representera en unik cell. Detta material ligger till grund för en frekvensanalys av hur ofta de 

                                                           
7 Se AffärsData, http://www.ad.se/info/kallor.php, nedladdad 2014-03-06. 
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geografiska och företagsspecifika orden förekommer, vilka tillsammans ger en deskriptivt 

kvantitativt mått som indikerar när och hur ofta vissa associationer förekommer.  

För att ytterligare renodla analysen och för att luta sig mot idén att framing ofta tenderar att 

skildra konflikter eller binära motsatsförhållanden, såsom ”för” eller ”emot”, har även artiklarna 

analyserats och kodats som ”positiva”, ”negativa” eller ”neutrala” baserat innehållet i rubrikerna, 

i de initiala paragraferna eller i textmassan (se bilaga 1 för en mer ingående redovisning). 

Rubriker formuleras ofta i syfte att göra innehållet eller budskapet mer synligt, minnesvärt eller 

intresseväckande för att locka läsare. Detta tydliggörs av Eriksson (2008, s. 2): ”[t]he hunger for 

headlines is satisfied by the spectacle, not by serious political issues. For this reason, 

categorisations, generalisations and stereotyping are the most effective tools in the making of a 

headline.” Att använda sig av rubriker kan därför vara en relevant metod för att analysera hur ett 

eller flera teman och ämnen framas. Initialt var både den geografiska representationen och 

framingen (negativ och/eller positiv) mätt kvantitativt genom att analysera frekvenser.  

Att dock endast mäta och analysera dessa frågor utifrån ett deskriptivt kvantitativt perspektiv 

gav inte ett tillfredställande bild av vare sig framingen eller den utveckling som studien åsyftar 

att analysera. Därför har analysen kompletterats med en kvalitativ content analysis av innehåll 

och substans i rubriker, ingresser och delar av brödtexten för att på så sätt berika analysen. 

Dessa representeras till större del av citat i studien, vilket möjliggör för en mer innehållsrik 

analys som också kan ge en djupare förståelse av utvecklingen av företagen och regionerna i 

fråga under de år som studeras. En kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder har 

också sina fördelar och enligt Brannen (2005) listas fyra möjliga scenarier där en mix av 

metoder kan vara fruktsam: för att bekräfta, utveckla, vara komplementära och motsätta. Här, i 

denna studie, har metoder kombinerats främst för att erbjuda komplementaritet, där både de 

kvantitativa och kvalitativa resultaten tillsammans kan generera större insikt och säga mer 

materialet än var för sig.  

 

3.3  Begränsningar 

Studien kantas även av ett antal begränsningar. Den första berör användningen av artikelarkivet 

i AffärsData, då det inte är säker att arkivet innehåller samtliga artiklar som potentiellt sett kan 

bära på relevant information relaterat till denna studie och att den population av artiklar som 

genererats är beroende av hur sökmotorns gränssnitt konstruerats och mjukvaran 

programmerats. Därutöver, ju längre bak i tiden studien sträcker sig, desto större osäkerhet 

gällande vad som finns sparat i arkivet, vilket också påverkar populationens utfall. Med andra 

ord kan dels antalet tillgängliga källor och dels på det sätt som data sparas och förvaras påverka 

insamlingen av historisk information, då exempelvis kriterier för att bevara och arkivera också 

förändras över tid. Man kan heller inte anta att händelser som sträcker sig längre bak i tid haft 

samma mediala uppmärksamhet om det skett i en annan tidsepok. Samtidigt kan både antalet 

och mer specifika källor som bevakar en möjlig händelse också förändras över tid. Därför bör de 

källor och artiklar som genererats inför denna studie mer betraktas som ett urval av 

informationskällor som täcker och gestaltar ett visst fenomen snarare än som en fullständig 
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population. Materialet och studien kan i denna bemärkelse därför anses vara mer av en 

fallstudie av mediainnehållet i ett av flertalet potentiella nyhetsarkiv och därtill länkat material 

om två specifika händelser.  

Den andra begränsningen kan relateras till forskarens subjektiva förståelse och de val som 

forskaren måste göra, inte minst i termer av att sortera, kategorisera och analysera data. Dessa 

val kommer i sin tur att påverka hur data presenteras och de slutsatser som dras. Den tredje 

begränsningen återfinns i den samtida, institutionella och geografiska förankring som 

karakteriserar och påverkar journalismen och mediainnehållet. Flera faktorer påverkar hur 

frames konstrueras inom nyhetstexter. De kan exempelvis vara beroende och formade av 

redaktionella resurser, informationsinsamlande rutiner, deadlines och/eller output-

restriktioner (fysiskt utrymme eller till exempel sändningstid). I termer av makt, eller som 

maktverktyg, har också framingen en social och politisk dimension, då nyhets- och 

informationsförmedling kan påverkas av en medveten eller oavsiktlig diskursiv selektion, 

uteslutning, tolkning och presentation (se Cawley 2012, s. 604).  
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4.		Life	science	–	bakgrundsbeskriving	och	regional	kontext	

Då både Pharmacia (i dess olika konstellationer och med avknoppningar) och AstraZeneca var 

och fortfarande är (i olika konstellationer) viktiga aktörer inom den svenska life science-sektorn 

kommer detta kapitel att fokusera på branschens karaktär och natur, men inte minst vikten av 

att uppfatta den som tydligt geografiskt koncentrerad och förankrad i ett fåtal lokala/regionala 

industriella system eller kluster.  

Life science-sektorn har sedan mitten av 1990-talet och framåt i stort sett betraktats som en 

viktig källa till vetenskapliga framgångar och produktutveckling som i sin tur stimulerat 

industriell dynamik och ekonomisk tillväxt (jmf Waxell & Malmberg 2007; Waxell 2011). Detta 

har inte minst lyfts fram i diverse policysammanhang, där sektorn flitigt pekats ut som en 

framtida tillväxtmotor (CEC 2002; Ernst & Young 2007; OECD 2007) och där det ofta antyds att 

forskning och entreprenörskap inom life science också kommer att generara ett stort antal nya 

arbetstillfällen. Detta har också varit ett stående inslag i lokal, nationionell såväl som 

internationell media. Trots att life science-sektorn är del av den globala ekonomin och 

uppkopplad gentemot forskninsmiljöer runt om i världen är det många studier som visar att 

sektorn också är tydligt rumsligt koncentrerad till lokala och regionala miljöer med lång tradion 

inom både forsking och företagande (Stephan et al. 2000; Coenen et al. 2004; Cooke 2005; 

Bagchi-Sen 2007). Detta är också karakteristiskt för den geografiska lokaliseringen av den 

svenska life science-sektorn som i allra högsta grad är koncentrerad till storstadsregionerna 

Stockholm-Uppsala (och Mälardalsregionen), Malmö-Lund (och den större Öregrundsregionen) 

och Göteborgsregionen. Life science-sektorn finns även väl representerad i universitetsstäderna 

Umeå och Linköping (Sandström et al. 2001; Dolk & Sandström 2007; Waxell 2011). 

Under de senast tjugo åren har det dock skett stora interna förändringar inom life science-

sektorn i Sverige. Detta har inte minst varit tydligt genom en rad strukturella omställnigar och 

nya ägarskapsförhållanden, bland annat genom fusioner, uppköp och avknoppningar. Trots att 

sektorn som helhet har utvecklats väl har den också varit kantad av nedmonteringen av framför 

allt större läkemedelsföretag (så kallade big pharma). Som stora och ofta dominerande regionala 

aktörer fungerar också dessa större företag många gånger som draglok som starkt bidragit till 

den historiska utvecklingen på vissa platser. De är på så sätt inte bara källor till nya 

innovationer, produkter, arbetstillfällen och skatteintäkter, utan fungerar även som grogrund till 

nya företag genom exempelvis avyttring eller avknoppning av verksamheter som tidigare låg 

inom företaget (ofta med inriktning mot bioteknik eller medicinsk teknik) antingen som 

dotterbolag eller som egna självständiga företag (se Dahlgren & Valentin 2009). Den regionala 

dominansen betyder även att framgångar eller motgångar för dessa företag också kommer få 

återverkningar i den lokala eller regionala miljön där dessa verkar. Detta var också tydligt 

genom det stora intresse som kom att riktas mot samgåendet mellan Pharmacia och Upjohn som 

inleddes 1995 (och Pfizers senare övertagande av läkemedelsdelen år 2003) och de potentiella 

effekter och konsekvenser detta skulle få för Uppsalaregionen – där stora delar av Pharmacias 

verksamheter var lokaliserade (Waluszewski 2002; Waxell 2005). De frågor som dessa 

omstruktureringar och strukturförändringar väckte kom i stor utsträckning att återigen beröra 

hur känsliga och beroende regioner eller lokala miljöer egentligen kan vara för utvecklingen i ett 



Anders Waxell            Regionens återhämtning? 

26 
 

eller fåtal stora företag (jämför varvskrisen under 1970-talet) som därutöver i allt fler fall hade 

huvudkontoren lokaliserade utanför regionen eller landet.  

Med ovanstående i åtanke är idag den svenska life science-sektorn enligt Vinnova (Verket för 

innovationssystem) till största del dominerad av ett enda företag – AstraZeneca – vilket år 2009 

anställde nära en fjärdedel av life science-företagens arbetskraft. Strukturellt består sektorn av 

cirka 25 stora och omkring 50 medelstora företag, medan merparten utgörs av små- och 

enmansföretag. Trots att det under senare år har blivit fler företag i sektorn har antalet anställda 

minskat något sedan 2006, vilket till största del kan förklaras av de förändringar som skett inom 

Pfizer och AstraZeneca. Det bör dock tilläggas att Malmö-Lund-regionen (och del av den 

nationsöverskridande life science-klustret i Öresundsregionen) avviker från denna trend genom 

att uppvisa en positiv sysselsättningstillväxt mellan 2006 och 2009 (Sandström et al. 2011). 

Däremot, och om man avviker från ett ensidigt industriperspektiv där enbart life science-

företagen står i fokus och istället ser på sektorn från ett bredare klusterperspektiv, står det klart 

att sektorn är större och än mer regionalt förankrad än vad ovanstående siffror antyder. Utöver 

de kund och leverantörsrelationer life science-företagen i klustren har (där de flesta även 

operarar på nationella såväl som globala marknader), är de även formellt och informellt länkade 

med och assisterade av ett antal understödjande och relaterade verksamheter rotade i regionen, 

såsom privata och offentliga forskningsorganisationer, finansiells stödstrukturer samt 

komplemtära och intermediära stödstrukturer (se Waxell 2009). En bredare syn på systemet 

eller klustret kommer med andra ord också att drastiskt öka antalet aktörer eller stakeholders 

som också är knutna till den lokala eller regionala miljön, där de intermedära aktörerena spelar 

en viktig roll.  

 

4.1  Uppsala och Pharmacia 

Den lokala industriella miljön inom life science i Uppsala har i stora drag vuxit fram genom 

många och långvariga relationer mellan Pharmacia och Uppsala universitet, relationer som 

inleddes redan under 1950-talet. När mediaintresset kring bioteknik var som störst, det vill säga 

vid och efter millennieskiftet, beskrevs Uppsala i relativa termer (det vill säga i relation till 

befolkningen) som en av världens mest biotekniktäta regioner (VINNOVA-NYTT 2003; Uppsala 

Bios styrgrupp 2003-03-27) som jämsides med Cambridge i Storbritannien pekades ut som en 

Europeisk ”me-too clusterette” som förväntades följa samma utveckling som en rad betydande 

industriella kluster i USA, såsom Silicon Valley i San Fransisco, Route 128 i Boston och 

bioteknikklustret i San Diego (se The Economist 2003). Med andra ord var intresset för 

bioteknik under denna period stort och de lokala och regionala miljöerna lyftes ofta fram som 

betydande arenor för ekonomisk utveckling, inte mint inom bioteknik men även inom ICT. 

”Kluster” hade på detta sätt kommit att bli högsta mode bland exempelvis policymakers.  

Vid 2005 uppskattades den större Stockholm-Uppsalaregionen (även inkluderande Södertälje 

och Strängnäs) vara hemvist för mer än hälften av Sveriges life science-företag och anställda 

(Waxell 2011). Vinnovarapporten (Sandström et al. 2011) visar dock att regionen som helhet 

under perioden 2006 till 2009 har gått bakåt i termer av antalet anställda, vilket till stora delar 
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förklaras av nedmonteringen av Pfizer och AstraZeneca i regionen. Företagsnärvaron inom life 

science är dock fortfarande hög och i regionen har också uppstått ett antal klusterinitiativ med 

inriktning mot life science såsom Stockholm-Uppsala Life Science, Uppsala BIO, biotechvalley.nu 

och Stockholm Life med syfte att stärka allianser och samarbeten mellan industri, akademi och 

myndigheter (Sandström et al. 2011).  

I Vinnova-rapporten består den lokala miljön i Uppsala år 2009 av 85 företag och 4 500 

anställda. De flesta företagen har en inriktning mot bioteknisk utrustning och verktyg, 

bioteknisk medicinsk teknik och in vitro-diagnostik – varav många med rötter i den gamla 

Pharmaciaorganisationen (Sandström et al. 2011). Sett ur ett bredare systemperspektiv ökar 

givetvis antalet anställda med denna kompetensinriktning i Uppsalamiljön. I Waxell (2009) 

uppges det totala antalet aktörer och anställda i den lokala miljön, inräknat akademiska 

forskningsorganisationer, sjukhus, finansiella organisationer samt komplementära 

verksamheter med inriktning mot life science, närapå fördubblas. I Uppsala gör sig också den 

historiska kopplingen till Pharmacia tydlig. Uppsalamiljöns traditionella inriktning mot 

biotekniska metoder, instrument och forskningsverktyg har i vissa kretsar också kommit att ge 

Uppsala epitetet ”the city of methods”, vilket också är något som särskiljer den lokala miljön från 

de två andra huvudsakliga klustrena i Stockholm respektive Öresundsregionen (Waxell 2005).  

 

Pharmacia – utvecklingen fram till samgåendet 1995 

Sett ur ett historiskt perspektiv har Pharmacia sina rötter i Stockholm. Företaget grundades 

1911 av apotekaren Gustaf Felix Grönfeldt som var föreståndare för apoteket Elgen lokaliserat i 

de mer centrala delarna av Stockholm. Kärnverksamheten i företaget byggde från början på ett 

patent som Grönfeldt kommit över och som var kopplat till vad som marknadsfördes som en 

”mirakelmedicin”. Produkten var lönsam och med hjälp av inkomsterna kunde verksamheten 

expandera. Vid 1921 förvärvades Pharmacia av Apotekarnes Droghandel AB och införlivades i 

verksamheter som ett dotterbolag. Den första riktigt stora framgången kom att ske under 30- 

och 40-talen med det än idag tillverkade och försålda läkemedlet Salazopyrin (mot 

inflammatoriska tarmsjukdomar och ledreumatism) som var framtaget och utvecklat av Sveriges 

första kvinnliga professor – Nanna Svartz vid Karolinska Institutet (Frankelius 1999; Hake 

2002b; Pharmacia Veteranerna 2012).  

Den industriella expansionen kom främst att ske under 1940- och 1950-talen, framför allt 

genom samarbetet med ett forskarteam vid Uppsala universitet lett av professor The Svedberg 

(som fick nobelpriset i kemi 1926) och senare Arne Tiselius (nobelpris i kemi 1948). Svedberg 

var en ivrig förespråkare av nära relationer och samarbeten mellan akademisk forskning och 

industrin. Detta skapade i sin tur förutsättningar för det samarbete som biokemisten Björn 

Ingelman och medicinaren Anders Grönwall satte upp med Pharmacia för att utveckla en 

sidoupptäckt de gjort när det studerat sockerbetssaftens egenskaper på uppdrag från 

Sockerbolaget. Upptäckten gav upphov till produkten Macrodex som snabb kom att bil en 

kommersiell framgång. Detta kom även att skapa grogrund för tanken att omlokalisera företaget 

till Uppsala. Från Pharmacias sida ansågs bland annat det goda samarbetet med Uppsala 

universitet, tillgång till mark att expandera på och närheten till en planerad storflygplats vid 
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Arlanda utgöra goda anledningar till beslutet att 1950 rota upp verksamheten från Stockholm 

och flytta den till Uppsala. Detta blev startskottet för Pharmacias expansion i Uppsala och det 

framtida bioteknikklustrets utveckling. Fördjupade samarbeten med universitetet och nya 

forskningsupptäckter ledde med åren till att flera lönsamma och framgångsrika preparat, 

metoder och verktyg kunde lanseras – däribland Sephadex, flera diagnostiska kits och tester 

(baserade på upptäckten av immunoglobulin E) och Healon för att nämna några (se Norgren 

1989; Andersson 1996; Waluszewski 2002; Rydell 2003; Widmalm 2004; Waxell 2005; 

Pharmacia Veteranerna 2011, 2012).  

Trots att Pharmacia under långa perioder var indelat i separata och mer eller mindre 

självständiga avdelningar var gränserna mellan dem ofta inte så skarpa, då man delade lokaler, 

försäljnings- och marknadsföringsfunktioner.8 Trots detta kom ett antal fusioner, uppköp, 

omorganiseringar och avyttringar att stöpa om organisationen med början under andra halvan 

av 1980-talet (se Frankelius 1999; Waxell 2005; Dahlgren & Valentin 2009). 

Verksamhetsmässigt kom företaget under 1980-talet att förstärka och betona kompetensen 

inom bioteknik, diagnostik och medicinsk teknik, framför allt genom att på hemmamarknaden 

förvärva den största svenska konkurrenten inom biotekniska verktyg, LKB-Produkter (också 

med koppling till The Svedbergs forskargrupp), och läkemedelsföretaget Leo. Flera utländska 

bolag kom också att köpas upp, såsom P-L Biochemical, Vespa, Nu Tech Medical Systems, 

Medical Workshop, Deltec Systems, Intermedics Intraocular and Electro-Nucleonics (Waxell 

2005; Pharmacia Veteranerna 2011).  

Fusionerna och uppköpen fortskred i hastig takt under 1990-talet, bland annat genom 

sammanslagningen 1990 av Pharmacia och KabiVitrum som ägdes av det statliga Procordia AB 

(tidigare Statsföretag AB) och Pharmacia avregistrerades från den svenska börsen. Ett år senare 

förvärvades det italienska företagen Pierrel följt av Fice 1993, vilket kom att göra Pharmacia, 

eller Kabi Pharmacia som det då hette, till ett av Europas största läkemedelsföretag. Återigen 

hade fokus i företaget kommit att hamna på läkemedel, vilket delvis var ett resultat av de nya 

ägarnas strategi (Volvo och den svenska staten där fokus i stor utsträckning kom att riktas mot 

omstrukturering och tillväxt). Omkring 1994 når privatiseringsvågen den del av Procordia där 

Pharmaciaverksamheterna låg. Staten kom att minska sin ägarandel, vilket också banade väg för 

samgåendet mellan Pharmacia och det amerikanska företaget Upjohn år 1995.  

Med samgåendet följde en rad omstruktureringar och omlokaliseringar som kom att påverka 

Uppsalalokaliseringen på många sätt. Som ett exempel på detta kom forskningen att samlas upp 

i fyra större huvudområden, varav inget hamnade i Uppsala. Samtidigt kom huvudkontoret att 

omlokaliseras tillbaks till Stockholm efter närapå ett halvsekel i Uppsala, för att bara två år 

senare omlokaliseras först till London och sedan till Kalamazoo i Michigan, USA. Många, och inte 

minst media, uppfattade detta som ett stort nederlag för Uppsalamiljön.  

 

                                                           
8 Bland annat den forna bioteknikavdelningen som idag utgör stomme i det amerikanska företaget GE 
Healthcare Bio-Sciences AB och diagnostikavdelningen som blev ett dotterbolag och som 2004 såldes till det 
som idag är del av Thermo Fisher Scientific, Phadia AB. 
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4.2  Lund och AstraZeneca 

Lund utgör en central del av det så kallade Medicon Valley-klustret bestående av life science-

företag i Öresundsregionen, det vill säga ett regionalt kluster som sträcker sig över svenska och 

danska landsgränser. Vid 2009 sysselsatte den svenska delen av Medicon Valley mer än 6 000 

personer i 135 life science-inriktade företag. Regionen stod inför en expansiv period mellan åren 

2006 och 2009. Klustret är till stora delar specialiserat mot medicinsk teknik, medan 

läkemedelsutveckling, läkemedelsproduktion, bioproduktion, in vitro-diagnostik också utgör 

vitala klusterkomponenter. Regionen har även en lång tradition inom agro- och 

livsmedelsbioteknik. De största life science-företagen år 2009 var Gambro, AstraZeneca och 

McNeil. Relationer och samverkan mellan universitet, industri och offentlig sektor är något som 

är viktig för regionen och förutsättningar för detta möjliggörs genom klusterinitiativet Medicon 

Valley Alliance, vilket inkluderar universitet, sjukhus, life science-företag, regionala 

myndighetsorganisationer och tjänsteföretag på både den svenska sidan i Skåne och den danska 

i Själland (Sandström et al. 2011). Historien om Lund som en livskraftig plats för 

kunskapsintensiva företag inom life science kan inte heller frikopplas från de historiska 

kopplingarna till AstraZeneca.  

 

Från Astra till AstraZeneca - 1913 till 1999 

Astra grundades i Södertälje 1913 som en konsekvens av införandet av apoteksvarustadgan 

samma år, vilken innebar att apotekens tidigare monopol på läkemedelstillverkning upphörde. 

Idén med företaget var taget från Schweiz och företaget Ciba där den bärande tanken var att 

skapa ett svenskt centrallaboratorium med industriell förankring genom vilket man skulle 

betjäna den svenska marknaden och samtidigt konkurrera med framför allt det tyska och 

schweiziska bolagen. Initiativtagare och drivande personer var apotekare Adolf Rising med 

doktorsexamen från universitetet i Basel och arbetserfarenhet från Ciba, huvudfinansiär dr Sven 

Carlsson grundare av AB Lux som tidigare producerade fotogenlampor (och idag dammsugare) 

och professor Hans von Euler-Chelpin (nobelpristagare i kemi år 1929). Företaget kom att bildas 

som ett konsortium av 400 aktieägande läkare och apotekare (Sundling 2000; Hake 2002a; 

Sundling 2003). Fabriken lokaliserades i Snäckviken i Södertälje. Valet av plats berodde dels på 

det korta avståndet till en näraliggande hamn, dels på tillgång till mark att expandera på, men 

framför allt på att huvudfinansiären Sven Carlsson ägde flera fabrikslokaler i anslutning till 

platsen och som senare även skulle tas över av Astra (Frankelius 1999; Företagsamheten 2010).   

Astras första medicinska produkt var en hjärtmedicin med namnet Digitotal utvecklad av Adolf 

Rising och kom i produktion år 1914, bara ett år efter att företaget grundats. Några år senare 

lanserade Hans Euler-Chelpin näringspreparatet Glukofos. Affärerna gick dock trögt de första 

åren och företaget köptes 1918 upp av kemikoncernen AB Svensk färgämnesindustri, bara för 

att gå i konkurs två år senare. Företaget räddades av det statsägda AB Vin- och Spritcentralen, 

där planen från statligt håll var att upprätta ett statligt läkemedelsmonopol, vilken dock 

övergavs strax efter valet då en ny regering kom till makten. Några år senare, 1925, köptes Astra 

upp för en symbolisk summa av ett konsortium representerat av grosshandlare Erik Kistner, 

Stockholms Enskilda Banks vice verkställande direktör Jacob Wallenberg och två andra 
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direktörer vid banken. Ny tillträdande vd i Astra blev Börje Gabrielsson som genom att satsa på 

forskning och knyta viktiga personer till företaget lyckades få fart på verksamheten (Hake 

2002a; Sundling 2003).  

Astra fortsatte att investera i forskning och utveckling under 1930-talet samtidigt som de också 

förvärvade ett antal företag, bland andra AB Ewos och läkemedelsföretaget Tika år 1939 

(grundat av Adolf Rising under namnet Rila-Terapeutika). Förvärvet gjorde även att Rising 

återigen fick kontroll över en del av företaget som tidigare gått förlorad under turbulensen åren 

innan. Andra företag som köptes upp var Paul G. Nordströms Fabriker i Hässleholm år 1942 som 

sedermera döptes om till kort och gott Hässle. I och med förvärvet av Hässle kom Astra vid 1942 

att bli Sveriges största läkemedelsföretag. Den första riktigt stora kommersiella framgången 

kom med lanseringen av Xylocain9 1948. Preparatet hade utvecklats under tidigt 1940-tal av 

Nils Löfgren och Bengt Lundqvist vid Stockholms högskola. Rätten till preparatet erbjöds först 

ett flertal aktörer, däribland Pharmacia och Leo, men ingen nappade förutom Astra som köpte 

patentet som efter några år kunde lansera det på den svenska marknaden och senare runt om i 

världen. Intäkterna från försäljningen återinvesterades i nya forskningsprojekt (Frankelius 

1999; Företagsamheten 2010; Johansson 2011).  

Perioden efter andra världskriget var lönsam och verksamheterna runt om i landet 

expanderade. För att stimulera och underlätta samarbetet med Sahlgrenska akademin och 

forskningsteamet kring professor Arvid Carlsson (nobelpris i fysiologi eller medicin år 2000) vid 

Göteborgs universitet kom Hässle-delen av Astra att 1954 omlokaliseras till Göteborg. 

Samarbetet resulterade i blodtrycksmedicinen Aptin och Seloken. Hässle hade under perioden 

omlokaliserats ytterligare en gång, denna gång till Mölndal och till nya moderna och 

välutrustade lokaler i vilka Sveriges största medicinska exportsuccé, magsårsmedicinen Losec, 

skulle komma att utvecklas under ledning av Ivan Östholm under 1970- och 1980-talen. 

Medicinen lanserades och godkändes 1988 och 1996 hade den blivit världens bäst säljande 

läkemedel (Frankelius 1999; Hake 2002a; Lagergren 2008; Wessman 2008; Företagsamheten 

2010) 

Samma tanke, det vill säga att komma närmare och få tillgång till välmående forskningsmiljöer, 

låg även bakom köpet av Lunds Kemiska Fabriks AB 1954. Bolaget blev dotterbolag till Astra 

under namnet Draco Lunds farmacevtiska AB. Förenklat sett var förhållandet mellan de olika 

lokaliseringarna som så att i Södertälje fanns huvudfabriken där företagets samtliga preparat 

tillverkades, preparat som hade tagits fram och utvecklats i de olika bolagen Astra Läkemedel, 

Hässle, Draco och Tika. I Södertälje fanns även licenstillverkning av substanser utvecklade i 

andra utländska dotterbolag (SOU 1969:46). Inom Draco kom man under åren att bygga upp en 

stor forsknings- och utvecklingskompetens inom astmaområdet, vilket resulterade i en rad 

kommersiellt framgångsrika produkter såsom Bricanyl, Pulmicort och Turbohaler (Frankelius 

1999; Hake 2002a; Lagergren 2008; Wessman 2008; Företagsamheten 2010). Därutöver kom 

Draco under 1970-talet att genom förändringar i ägarleden att införliva AB Bofors civila delar 

med inriktning läkemedelsforskning i verksamheten (se Sundling 2003). 

                                                           
9 Xylocain är fram till idag en av världens mest använda lokalbedövningsmedel och används framför allt inom 
tandvården och vid lättare kirurgi. 
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De största förändringarna för Astra kom dock att ske med samgåendet med det brittiska 

företaget Zeneca år 1999. Zeneca hade bildats 1993 i samband med att ICI, Imperial Chemical 

Industries Ltd delades upp i två delar – det ena med fokus på kemiteknik och den andra på 

läkemedel och biovetenskap. Den senare blev Zeneca, vilken kom att bli världsledande inom 

hjärt- och kärlsjukdomar och onkologi (Frankelius 1999; Smedberg 2001; Företagsamheten 

2010; AstraZeneca 2014). Astra och Zeneca utgjorde en bra matchning och fusionen förlöpte väl. 

AstraZenecakoncernens nya huvudkontor hamnade i London, medan det tidigare huvudkontoret 

i Södertälje fick inrymma huvudkontor för forskning och utveckling samt det svenska 

marknadsbolaget. Fusionen innebar att AstraZeneca blev värdens tredje största 

läkemedelsföretag med över 50 000 anställda i 24 länder. I Sverige arbetade ungefär 9 900 i 

företaget, varav cirka 7000 i Södertälje (varav 1500 inom forskning), 1700 i Mölndal och cirka 

1200 i Lund (Smedberg 2001). 
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5.		Empiri	och	analys	–	nyhetsmedia	och	regional	utveckling		

I följande kapitel kommer händelserna kring omstruktureringen av Pharmacia och nedlägg-

ningen av AstraZenecas forskningsanläggning i Lund att diskuteras och analyseras utifrån hur de 

omskrivits i svensk nyhetsmedia. Med utgångspunkt i det analytiska ramverket presenterat i 

teoriavsnittet (se figur 2) kommer först fokus att ligga vid att beskriva och analysera hur 

företagen och den lokala/regionala geografin representerats. Därefter undersöks de faser av 

mediarepresentation som kan skönjas samt hur dessa kan kopplas till idén om regional 

industriell identitet. Slutligen behandlas hur beskrivningen av regional utveckling har konstr-

uerats, intermedierats och kommunicerats utifrån tanken om ett perceived regional advantage.  

 

5.1		Mediarepresentation	och	geografisk	association	

Inledningsvis kan det konstateras att både fusionen mellan Pharmacias och Upjohn samt 

nedläggningen av AstraZenecas verksamheter i Lund har fått stort medialt utrymme. Detta kom 

även att sträckte sig över längre perioder, inte minst i Pharmaciaexemplet. Utifrån 

forskningslitteraturen understryks att hur en viss plats porträtteras även har visat sig viktig för 

den ekonomiska utvecklingen (se Avraham 2004; Romanelli & Khessina 2005). Detta kan 

exempelvis handla om på vilket sätt som platsen presenteras också kommer att påverka 

uppfattningen hos eventuella utomstående investerare, turister, potentiella inflyttare, etc. Detta 

är inte bara viktigt för att locka till sig kapital etc., utan kan även ha betydelse vad gäller att 

behålla befintliga resurser. Därför kan det i olika strategiska sammanhang, såsom olika typer av 

kampanjer initierade av exempelvis regionala stakeholders, vara fördelaktigt att använda sig av 

geografiska associationer (eller alternativt att separera sig från dessa om de upplevs som 

negativa).  

 

Pharmacia	–	den	turbulenta	fusionen	med	Upjohn	

Från ett nyhetsperspektiv och i termer av mediarepresentation och synlighet kom intresset i 

media för Pharmacia att stiga drastiskt mellan 1994 och 1995 (se figur 3), det vill säga 

tidpunkten för samgåendet. Mediabilden var under de första åren mer inriktad på Pharmacia än 

att fokusera på Uppsala. Under perioden var också Pharmacia representerat på flera platser i 

Sverige, men i Uppsala fanns de flesta och största arbetesplatserna med anknytning till företaget. 

I folks medvetande, åtminstone lokalt, var Pharmacia starkt förknippat med Uppsala. I och med 

att artiklarna under kommande år blev alltmer fyllda av både positiva och negativa rapporter 

om eventuella framtida konsekvenser av samgåendet, kom exponeringen av Pharmacia och 

Uppsala i media att tillta kraftigt först 1998 sedan år 2000 och 2001 (se figur 3).10 De 

geografiska associationerna utgör i detta sammanhang ett sätt att särskilja Pharmacias 

uppsalalokalisering från andra lokaliseringar i Sverige och för att på så sätt uppskatta hur 

                                                           
10 Trots att ‘Stockholm’ inte utgjort ett av sökorden har den tagits med här som en typ av kontrollvariabel för 
att jämföra och illustrera antalet gånger som platsnamnet används (detta på grund av att Pharmacia även hade 
arbetsplatser i Stockholm). 
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omlokaliseringen potentiellt sett skulle kunna påverka företagen, de anställda och regionen 

överlag. Figuren visar att det fanns en tydlig lokal geografisk koppling i rapporteringen av 

händelsen när också mer känsloladdade artiklar börjar dyka upp. Enligt Avraham (2004) 

tenderar mediabevakningen och rapportingen att öka i tider av kris, eller till exempel ekonomisk 

turbulens, och med detta ett ökat fokus på negativa händelser och narrativ. Vissa specifika 

platser, till exempel städer eller regioner, röner också med detta större uppmärksamhet när de 

associeras med kriser än under perioder då det är mer lugnt.  

 

 

Figur 3. Ordfrekvens i nationell media baserad på artiklar där både sökorden ”Pharmacia” och 

”Uppsala” förekommer. Källa: AffärsData 

 

Associationer tidigare baserade på den territoriella dimensionen (se Jessop et al. 2008), det vill 

säga med ett tydligt fokus på nationella gränser, förutsättningar, regleringar och intressen 

kopplade till en fusion mellan två företag med olika nationella bakgrunder och lokaliseringar, 

kom i allt högre utsträckning att handla om plats (såsom kopplad till geografisk förankring) och 

därmed också inleda en fas med betoning på att utveckla och sprida idén om en regional 

industriell identitet (medvetet eller inte). Detta är inte minst tydligt utifrån ett content-

perspektiv som visar att innehållet i nyhetsartiklarna baserade på rapporteringen kring 

Pharmacia bara en kort stund innan samgåendet genomfördes frambringade en viss oro och 

groende missnöje bland somliga journalister. Detta grundade sig främst i Volvos ägarroll i 

Pharmacia och deras intention att sälja av innehavet i företaget, vilket enligt media tolkades som 

att den svenska läkemedelssektorn såldes ut och lades i händerna på utländska intressen (se 

bland annat DI 1994-01-18; Veckans Affärer 1995).  

Fusionen kom trots kritiken att genomföras och till en början genererade detta inga större 

oroväckande rubriker, eller som konstateras i en rubrik: ”Lugnt i labben på Pharmacia” och där 

artikeln vidare tar upp att ”[s]tämningen bland de anställda tycks vara avvaktande. […] 

Pharmacia har varit inblandad i liknande affärer tidigare” (SVD 1995-08-22).  

Den negativa framingen (se Entman 2007; Cawley 2012) av fusionen och kommande händelser 

kom kort efter samgåendet att forma ett mer distinkt mönster. Ett tydligt tecken på detta var att 

de pessimistiska rösterna växte sig starkare 1996 samtidigt som frekvensen av antalet negativa 
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artiklar ökar betydligt mer jämfört med de positiva och med föregående år (se figur 4). Ett 

exempel på detta är nyheten att Pharmacia skulle komma att säga upp 900 anställda i både 

Uppsala och Stockholm (SVD 1996-02-22). Under året tillkännagavs också att dotterbolaget 

Pharmacia Biotech skulle säljas av och att Biacore skulle listas på Stockholmsbörsen (dock med 

Pharmacia som största ägare med 49 % av aktierna) och på den mer positiva sidan att företaget 

skulle komma att investera i ett nytt forskningscentra i Stockholm och nya lokaler för att 

tillverka injektionssprutor i Uppsala (SVD 1996-05-07; DN 1996-10-21; DI 1996-11-08, 1996-

12-12).  

 

 

Figur 4. Karaktär på nyhetsrapporteringen av Pharmacia i svensk media år 1994 till 2002.       

Källa: AffärsData. 

Ett år senare rapporteras att 90 forskare skulle bli tvungna att omlokaliseras från Uppsala till 

Stockholm (Dagens Medicin 1997) följt av nyheten att 500 jobb skulle försvinna i Sverige, vilket 

antogs komma att påverka Uppsala mycket svårt (DN 1997-10-25). Trenden börjar bli tydlig och 

antalet negativa artiklar passerar de positiva vid 1997 för att fortsätta stiga under 1998. Denna 

trend speglar ett ökat fokus på plats-dimensionen, men också ett tydligare inslag av relationer 

kopplade till skala i nyhetsartiklarna (exempelvis olika hierarkier och vertikal differentiering). 

Detta omfattande inte bara socio-spatiala relationer mellan olika platser och geografiska 

skalnivåer, utan även inom företaget. Pharmacia & Upjohns framtidsplaner utmålas nu som ett 

stort problem för Sverige och för regionen: ”Omstruktureringen av Pharmacia & Upjohn upprör 

och oroar anställda och samhällsföreträdare i Sverige, Italien och Michigan, USA” (SVD 1997-10-

28) och ”Pharmacia & Upjohn riskerar att slå sönder det mest värdefulla man har: en forskarmiljö i 

Sverige som tagit fram de intressantaste produkterna” (Affärsvärlden 1997). En annan tidskrift 

skriver att detta skulle resultera i: ”[e]n katastrof för Uppsala och en enorm kapitalförstöring för 

industrin” (Ny Teknik 1997).  

År 1998 sägs ytterligare 90 forskartjänster upp och forskningen koncentreras till Stockholm (GP 

1998-03-17). Därtill rapporterar i april den lokala tidningen att 320 Uppsalabaserade förskare 
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görs överflödiga, men också de mer positiva nyheterna att företaget planerar att investera inom 

tillverkningen och därmed tillsätta omkring nya 500 tjänster (UNT 1998-04-22). Utöver detta 

rapporteras att näringslösningsverksamheten under 1998 säljs till det tyska företaget Fresenius 

(SVD 1998-06-09), vilket inte beskrivs som en förlust, utan som en möjlighet för 

Uppsalaregionen (DN 1998-06-09).  

Inom Pharmacia brottades man dock med omorganiseringen samtidigt som man förlorade 

värdefulla marknadsandelar till konkurrenter, vilket i sin tur kom att leda till ytterligare 

omstruktureringar. De problem som belystes i media kom också alltmer att fokusera på de olika 

organisationskulturerna som fanns i de två tidigare moderföretagen och som en maktkamp 

mellan verksamheter på olika lokaliseringar. Resultatet blev att den organisatoriska strukturen i 

allt högre utsträckning baserades på den amerikanska affärsmodellen med en mer hierarkisk 

struktur, samtidigt som ledning, marknadsföring och forskning koncentrerades till New Jersey i 

USA. I denna strukturella turbulens var det många i ledningsposition i Sverige som valde att 

stanna kvar i Sverige under andra befattningar eller helt enkelt lämna bolaget (Veckans Affärer 

2002; Waxell 2005). Trots detta fortsatte företaget att fullfölja tidigare utlagd expansionsstrategi 

och år 2000 gick Pharmacia & Upjohn samman med Monsantos varpå man återtog namnet 

Pharmacia. Pharmacia var nu vid det här laget det elfte största läkemedelsföretaget i världen. 

Internt fortsatte omstruktureringarna att omdana företaget och vid slutet av år 2000 hade 

närapå samtliga ledningstjänster flyttats över till USA. Lokalt i Uppsala hade utvecklingen 

kantats, inte minst i nyhetsmedia, av en växande misstro mot företaget och dess strategier 

(Affärsvärlden 2001). De socio-spatiala relationerna som omskrevs i nyhetsmedia kom utifrån 

en nätverks-dimension (Jessop et al. 2008) att betona skillnaderna inom och mellan olika 

verksamheter och lokaliseringar, vilket också antogs försvåra deras sammanlänkningar. Denna 

problematik kom också att omfatta övriga relationer länkade till territorium, plats och skala, och 

kom på detta sätt att skära varandra på tvären.  

 

AstraZeneca – dråpslaget för Lund 

Till skillnad från fusionen mellan Pharmacia och Upjohn som påbörjats några år tidigare 

betraktades samgåendet mellan Astra och Zeneca som en positiv händelse och upplevdes flyta 

på utan större problem. Under kommande år gjordes också stora FoU-investeringar i Sverige, 

däribland genom att expandera anläggningarna i Mölndal och genom att bygga ett nytt 

biotekniklaboratorium i Södertälje (Affärsvärlden 2001). Med samgåendet hade resurserna 

stärkts i bolaget och man var nu det tredje största läkemedelsföretaget i världen. Vid 

millennieskiftet hade Astra 50 000 anställda runt om i världen med forskningsverksamheter i 

fem länder och tillverkning i nitton. I Sverige hade företaget runt 9 900 anställda, varav 7 000 i 

Södertälje, 1 700 i Mölndal och cirka 1 200 i Lund (Smedberg 2001). 

Närapå tio år senare, 2008, gjorde de positiva tongångarna sig hörda också i media och man 

förutsåg att utvecklingen för Astra fortsatt skulle bana väg framåt, inte minst i Lund. I en lokal 

tidning kunde läsas: ”Vadå tekokris och varvskris som i Malmö! Lunds stora industrier har överlevt 

motgångarna och fortsatt växa. Sedan 1980 har de största industriföretagen och forskningsbyn 

Ideon skapat 10 000 nya jobb i Lund” (Sydsvenskan 2008-08-03) och ”Lund är bäst i Sverige när 
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det gäller hur stort värde varje anställd skapar på sin arbetsplats” (Sydsvenskan 2008-09-14). I 

lokal nyhetsmedia sågs AstraZeneca som en integrerad del av Lundregionen, och i takt med att 

företaget hade expanderat runt om i världen kom också större fokus i media att riktas mot 

företagets svenska och framför allt lokala närvaro. Det konstaterades inte minst att så mycket 

som en tredjedel av Astras totala FoU-verksamhet var koncentrerad till de Svenska 

anläggningarna i Södertälje, Mölndal och Lund (DI 2008-11-10). 

Trots de tillsynes positiva tongångarna var utvecklingen i företaget kantad av en rad svårigheter 

under det senaste årtiondet. Enligt en analys i media stod AstraZenecas inför en situation där 

patenten på en rad storsäljare hade gått ut och sedan lanseringen 2003 av den 

kolesterolsänkande medicinen Crestor hade företaget haft svårt att finna nya potentiella 

kommersiella framgångar. Vid 2007 och på grund av vikande försäljningsintäkter såg 

AstraZeneca sig tvunget att banta verksamheten runt om i världen. Till skillnad från tidigare 

nedskärningar som till största del gått ut på kostnadsminimering och effektivisering inom 

produktion, administration och försäljning kom nu åtstramningarna att drabba flera 

forskningsanläggningar runt om i världen (DI 2010-05-20). Tre år senare, 2010, hade vågen av 

nedskärningar nått Sverige. Vid slutet av januari noterades i en lokal tidning att 

nedskärningarna skulle kunna drabba Lund: ”Astra Zeneca ska banta 8000 tjänster. I Lund har 

läkemedelsjätten drygt 900 anställda som nu undrar vad som ska hända” (Sydsvenskan 2010-01-

29).  

 

 

Figur 5. Ordfrekvens i nationell media baserad på artiklar där både sökorden ”Astra” och ”Lund” 

förekommer. Källa: AffärsData 

 

Bara en månad senare tillkännagavs i ett pressmedelande från 2 mars den ödesdigra nyheten att 

forskningsenheten i Lund skulle läggas ned, vilket skulle påverka cirka 900 forskare (varav 200 

forskare med inriktning mot andningsvägar och inflammation erbjöds sysselsättning i Mölndal, 

se AstraZeneca 2010).  

Detta pressmeddelande kom att spridas snabbt i nationell media, vilket också reflekteras i figur 

5. Antalet gånger som Astra nämns i media skjuter i höjden år 2010, då antalet gånger ”Lund” 
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nämns också passerar ”Södertälje” med råge. I relation till detta ansågs och beskrevs 

nedläggningen av forskningen i Lund som ett ”dråpslag” för regionen (DI 2010-03-02) och som 

en ”chock” för de anställda : ”Ett kraftigt sparpaket var väntat, men inte en nedläggning. Beslutet 

kom som en total överraskning för de flesta av Astra Zenecas 900 anställda i Lund” (Sydsvenskan 

2010-03-03b). De händelser som detta skulle generera sågs som en kris för hela Medicon Valley 

(Sydsvenskan 2010-03-03a). Vad som först beskrivits som ett problem på en abstrakt global 

nivå hade nu letat sig ner till den lokala/regionala verksamheten för att sedan spridas ut till den 

större regionen. De beslut som fattats på en högre hierarkisk skala hade med andra ord blivit 

sammanflätade med plats – en insikt som kom att få flera lokala/regionala aktörer att mobilisera 

sig.  

 

5.2  Vändpunkterna – mediarepresentationens faser och den regionala 
industriella identiteten  

Mycket tyder på att en stor del av nyhetsrapporteringen i ett initialt skede fokuserar på att lyfta 

fram och förstärka de negativa händelserna och de förväntade negativa konsekvenser som de 

kan föra med sig för individer, företag och lokalsamhället i stort på en specifik plats eller i en viss 

region (se Avraham 2004). Detta kan i sig fungera som en väckarklocka för att få lokala eller 

regionala aktörer att få upp ögonen för problemen, få dem att samlas och förhoppningsvis 

enskilt eller tillsammans mobilisera resurser för att underlätta eller vända en svår situation. I en 

efterföljande fas, om det finns tecken som tyder på att den negativa utvecklingen har eller håller 

på att vända, tycks detta även förstärkas och även användas i marknadsföringen av regionen.  

 

Pharmacia – den lokala nystarten 

Rapporteringen av händelserna rörande Pharmacia hade kantats av många dåliga nyheter. 

Därmed sagt var inte allt som rapporterades negativt. Mot slutet av 1998 började de mer 

positiva beskrivningarna av utvecklingen att dyka upp i media för att nå sin höjd under 2001. 

Enligt en artikel i Ny Teknik (1998) kom dessa händelser att betraktas som början på något nytt 

och som startskott för ett antal fruktbara möjligheter: ”Friställda forskare från Pharmacia satte 

fart på Uppsala”. Den initialt övervägande negativa rapporeteringen hade nu ömsat skinn och 

förvandlats till positiva narrativ baserade på ett antal lyckade exempel. Ovanstående budskap 

kom att reproduceras i ett stort antal artiklar och där Pharmacia beskrevs som en ”plantskola” 

eller ”inkubator” för den lokala bioteknikindustrin och att omlokaliseringsprocesserna frigjorde 

och tillgängliggjorde en mängd lokala resurser samtidigt som de synliggjorde tidigare outnyttjat 

potential i form av nya projekt eller kompetenser (UNT 1999-10-05; Dagens Medicin 2000; Ny 

Teknik 2000; Veckans Affärer 2000; UNT 2000-06-03, 2000-07-08; SVD 2000-11-07; Metro 

2000-11-29). 

I dessa narrativa processer finns en stark koppling till symbolic shaping (see Paasi 2009), där 

man via symboler (exempelvis den lyckade entreprenören, det framgångsrika företaget, etc.) och 

genom att sätta namn på vissa företeelser, händelser, kapaciteter, etc. (t.ex. Uppsala som ”the 



Anders Waxell            Regionens återhämtning? 

38 
 

city of methods”, m.m.) skapar explicita associationer och igenkänningsfaktorer kopplade till en 

specifik region eller identitet. Därutöver, genom en tydlig placeringsstrategi av sådana positiva 

narrativ som ovan kom nu också den mer framtidsbejakande framingen att aktivt spridas runt 

om i flera tidningar och mediakanaler. I narrativen finns inbyggt ett antal positiva associationer 

till platsen och den lokala miljön. I en artikel där flertalet personer intervjuats om det som nu 

uppfattades som ett expanderande och livskraftigt bioteknikkluster, står det exempelvis att läsa: 

”Att Pharmacia flyttade var det bästa som hänt Uppsala”. Artikeln understryker även att 

”Pharmacias flytt frigjorde både resurser och outnyttjade idéer. Riskapitalet upptäckte 

biotekniken. Krisen väckte samhällets institutioner, som skärpte sig och började samverka.” 

(Veckans Affärer 2000). I detta finns även element av institutional shaping, där formella och 

informella institutioner skapas och som i sin tur hjälper till att bygga upp en regional identitet 

(Paasi 2009).  

Det konkurrenskraftiga bioteknikklustret i Uppsala var nu ett hett ämne runt om i nationell och 

lokal media.  

”På tre år har det fasta antalet anställda ökat med nära trettio procent. På några år har en ny 

bioteknikindustri växt fram. […] Det som nu formeras är ett tydligt bioteknikkluster, med 

anknytningar till forskningsmiljön vid Uppsala universitet och Lantbruksuniversitetet och till 

myndigheter som Statens veterinärmedicinska anstalt, Läkemedelsverket och Livsmedels-

verket.” (Ny Teknik 2000) 

Denna typ av positiva framing kom med andra ord att bygga på, och framför allt förstärka, en 

kollektiv förståelse av regionen som förknippad med dess regionala industriella identitet – och i 

detta sammanhang som en blomstrande bioteknikregion. Återkopplingen till den historiska 

industriella traditionen var återkommande inslag i ett stort antal artiklar där fokus också kom 

att centreras vid plats och de socio-spatiala nätverken mellan aktörerna som med åren byggts 

upp i miljön. Särskilt framhävt var det nätverk av personer som tidigare haft någon form av 

koppling till Pharmacia (antingen inom ledning eller forskning, se Waxell 2005).  

Därutöver kan det konstateras att tillväxten inom industrin också var åtföljd av ett stort 

kapitalinflöde in till regionen. Hur detta flöde kan sägas vara ett resultat av mediaintresset och 

den uppmärksamhet regionen rönt är givetvis svårt att fastslå. Däremot kan man konstatera att 

mycket av kapitalet, som oftast inom bioteknik, kom från både regionala riskkapitalaktörer, 

fonder och stiftelser (framför allt Stockholmsbaserade) samt internationella motsvarigheter. 

Kapitalinflödet in till regionen noteras även i en nyhetsartikel med rubriken ”Pharmacias flytt 

fick snurr på Uppsala”:  

“Läkemedelsföretaget Pharmacias succesiva utflyttning från Uppsala har på några år gjort 

staden till en världsledande bioteknikregion. Förra året drog bioteknikbolag i Uppsala in 2,3 

miljarder kronor i riskkapital och i år ska minst 1000 personer anställas.” (DI 2001-01-24) 

Som en del, eller resultat, av processer kopplade till det regionala industriella 

identitetskapandet, kom stor uppmärksamhet också att riktas mot det lokala/regionala 

industriella systemet eller klustret som något mer än bara beroende av Pharmacia (dock med 
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reservationen att många företag hade starka kopplingar eller historia med nära anknytning till 

Pharmacia):  

”I ledningen för många av de nya företagen sitter i dag personer med en imponerande 

kompetens och skolning i internationell marknadsföring och projektledning. Konkreta exempel 

på detta är Biacore, Gyros, Q-med, Alphahelix, Personal Chemistry. Där nyckelpersoner i 

företagsledning, marknadsföring eller forskningsorganisation har erfarenheter från Pharmacia 

eller närstående företag.” (DN 2002-01-15) 

”Pharmacias bantning gav 900 fler jobb. För fem år sedan beslöt Pharmacia & Upjohn att skära 

ner verksamheten i Uppsala kraftigt. Idag har de gamla Pharmaciabolagen niohundra fler 

anställda än 1997 visar Ny Tekniks sammanställning.” (Ny Teknik 2002)] 

En förståelse av regionens industriella identitet, såsom ovan beskriven i media, kan med andra 

ord vara behjälplig i att förmedla en positiv bild av regionen som i sin tur kan påverka hur och 

var interna eller externa aktörer väljer att placera potentiella investeringar (se även Romanelli & 

Khessina 2005).  

 

AstraZeneca – återuppståndelsen i Medicon Village  

För AstraZeneca och Lund kom händelseförloppet i media att få en mycket snabbare utväxling 
än i Uppsala- och Pharmaciaexemplet. I de negativa nyheternas kölvatten kom vissa positiva 
röster att göra sig hörda relativt tidigt och där man jämförde händelsen med omstruktureringen 
av Pharmacia & Upjohn i Uppsala, vilken beskrevs som en ”adrenalininjektion” (E24 2010-03-02) 
och som starten på något nytt:  

”Därför har skånska politiker, näringslivsdirektörer och företrädare för läkemedelsbranschen 

nu antagit ‘Uppsala, Uppsala, Uppsala!’ som mantra för att dämpa krisstämningen. Problemet 

är att de glömmer en sak. Vändningen i Uppsala kom inte av egen kraft. Det kommer den inte 

heller att göra i Skåne, utan det krävs hårt arbete av alla inblandade om Lund ska kunna 

upprepa Uppsalas framgångsexempel” (Sydsvenskan 2010-03-05). 

Nedläggningen kom också att fungera som en väckarklocka för många regionala politiker och 

policymakers, där symbolic shaping relaterad till regionens industriella historia inom bioteknik 

och läkemedel kom att stärka uppfattningen om regionens gemensamma identitet, vilket i sin 

tur också fungerade som ett verktyg för institutional shaping genom etableringen av formella 

och informella institutioner:  

”Innovations- och tillväxtfrågor har inte stått överst på agendan bland Skånes politiker. Inte 

förrän Astra Zeneca bestämde sig för att stänga i Lund. Nu slåss politikerna istället om vem 

som gör mest. I Skåne finns 51 organisationer som ska hjälpa innovatörer och entreprenörer 

att bli mer framgångsrika” (Sydsvenskan 2010-05-15).  
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Figur 6. Karaktär på nyheter om Astra i svensk media 2008 till 2012. Källa: AffärsData. 

Trots att de negativa artiklarna överstiger de positiva i antal (se figur 6), så är de positiva 

fortfarande relativt många samtidigt som motreaktionen från negativa till positiva sker på 

kortare tid än i Uppsalaexemplet. Bara ett år efter tillkännagivandet har de positiva artiklarna 

gått om de negativa. Detta kan till stor del ses som ett resultat av kollektiva åtgärder och 

dammsugning av regionalt kapital för att reda ut och underlätta situationen men framför allt för 

att ta till vara på de lokaler och anläggningar som lämnats kvar. I Lundexemplet är det är det 

också mer tydligt att det regionala industriella identitetskapandet från början var mer uttalat 

och baserat på en redan stark regional identitet som byggts upp över tid (med stor sannolikhet 

influerad av en historisk territoriell diskussion och närheten till Danmark). Uppmärksamheten i 

media kom således tidigt att fokusera på kollektiv handling och mobiliseringen av resurser och i 

början av 2011 kunde flera tidningar meddela att en lokal entreprenör och tillika vd för ett stort 

bygg- och anläggningsföretag donerat en stor summa pengar till den nyligen upprättade 

stiftelsen Ideon Life Science Village som därmed skulle ta över AstraZenecas tidigare lokaler 

(E24 2011-01-14; Helsingborgs Dagblad 2011-01-15; Sydsvenskan 2011-01-15). Upplägget på 

donationen beskrivs som ”forskningsvärldens motsvarighet till Särimner, galten som i den 

nordiska mytologin slaktades och åts upp på kvällen för att sedan återuppstå igen” (Sydsvenskan 

2011-04-09), och på så sätt som en gåva som kan återanvändas gång på gång. 

De kvantitativa och deskriptiva analyserna indikerar att de geografiska representationerna och 

associationerna intensifieras både i tider av ”kris” och ”triumf”. I Pharmaciaexemplet nämns 

Uppsala flest gånger 1998 då flertalet varsel och uppsägningar uppmärksammades samt 2001 

då de positiva och optimistiska narrativen började cirkulera i media. I Astraexemplet 

resulterade pressmeddelandet om nedläggningen i ett stort mediaintresse både lokalt och 

nationellt. Antalet gånger som Lund nämns i artiklarna (i relation till andra AstraZeneca-

lokaliseringar i Sverige, och då främst Södertälje) är också som störst samma år som 

pressmedelandet. De optimistiska narrativen går även om de negativa bara ett år senare, år 

2011 (om än fortfarande på samma höga nivåer som år 2010). Detta reflekteras även i antalet 

gånger som Lund nämns (fler gånger än 2009, men färre än 2011). Även den kvalitativa 

analysen av innehållet i artiklarna ger stöd åt tesen att geografiska associationer till de specifika 

platserna där händelserna utspelar sig är en viktig dimension av den narrativa processen 

kommunicerad i nyhetsmedia. Ett ökat synliggörande kan också motivera aktörer att ingå i 
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relationer och processer baserade på symbolic shaping som i sin tur kan stimulera till eller stärka 

regionalt identitetsskapande, där dessa i både Uppsala- och Lundexemplet har handlat om deras 

industriella karaktär och inriktning mot life science.  

 

5.3  Att skapa och förmedla bilder av regional utveckling – the perceived 

regional advantage  

En viktig del av att skapa och förmedla bilder av regionen som konkurrenskraftig handlar om att 

finna, ta till vara på och stärka potentiella och redan existerande resurser som finns i en regional 

eller lokal miljö (oavsett om det är i ett industriellt system eller i den urbana miljön) som inte 

bara stimulerar ekonomisk utveckling, men som också särskiljer den från andra miljöer (se 

Maskell & Malmberg 1999; Cooke & Leydesdorff 2006). Detta handlar i stor utsträckning om att 

ta tillvara på de fördelar som närhet mellan aktörer för med sig (såväl rumslig, social som 

kulturell). I relation till nyhetsmedia som en intermediär aktör och arena handlar förmedlingen 

av budskap med intention att lyfta fram en viss utveckling och beskriva något som 

konkurrenskraftigt också om hur detta uppfattas av eventuella mottagare, det vill säga hur det 

förs fram, förmedlas och tas emot.  

 

Uppsala – det dynamiska bioteknikklustret 

Från ett lokalt/regionalt perspektiv och i de optimistiska narrativen kring Pharmacias 

utveckling och det som kom att uppfattas som en positiv utveckling i Uppsala kunde nu även 

skönjas ett större fokus på regionen i sig – som en blomstrande region med näring från en 

livskraftig och kunskapsintensiv biotekniksektor.  

”Med en gedigen bas, byggd på långa vetenskapstekniska traditioner och en världsledande 

forskning på det biomedicinska området börjar Stockholm-Uppsala bli en spelare i 

världsformat på bioteknikområdet. […] Regionen har dragit till sig en respektingivande mängd 

riskkapital. Enligt Per Lindström vid Campus Uppsala handlar det om mellan 10 och 12 

miljarder kronor som riskkapitalbolagen plöjt ner i regionens bioteknikföretag under de 

senaste fem åren.” (DN 2002-10-15) 

I stort kom mediauppmärksamheten mellan 2001 och 2002 att på ett övertygande sätt fortsatt 

riktas mot omstrukturingens och nedmonteringens positiva effekter, vilka framför allt betonade 

den lokala entreprenöriella boom inom bioteknik som händelserna antogs förorsaka (DI 2001-

12-12a, 2001-12-12b; BiotechSweden 2002; Ny Teknik 2002; DN 2002-01-15; Expressen 2002-

07-26).11 Denna syn på händelserna går dock inte helt oemotsagd, då till exempel Waluszewski 

(2003) menar att uppmärksamheten kom att bidra till en skev och överdriven, och till och med 

mytomspunnen, bild av omstuktureringarnas effekter. I verkligheten har den lokala 

                                                           
11 Såsom noteras av Paasi (2002) och Eriksson (2008) kan regionalt identitetskapande också involvera en 
maktkamp mellan intressenter och över mening. I Uppsalaexemplet rådde det delade meningar om huruvida 
det var bra för Uppsalas näringsliv eller inte att förknippas med en ensidig bild av regionen som ett 
bioteknikfäste, inte minst från ICT-håll.  
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utvecklingen inom bioteknik skett över en lång tidsperiod som samtidigt inte enbart var knuten 

till Pharmacia, utan som också involverade en rad andra omständigheter och privata såväl som 

offentliga aktörer. Antydningsvis hade den lokala handelskammaren tillsammans med STUNS 

(Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle)12 aktivt 

arbetat för att förbättra regionens image och marknadsföra Uppsala i media genom att engagera 

en mängd frilansjournalister att plantera och skriva ”storyn” om Uppsalas bioteknikkluster i en 

mängd mediasammanhang (see Waluszewski 2003). Det bör också tilläggas att avknoppningar 

och andra avyttringar av verksamheter med koppling till Pharmacia, och då framför allt 

avdelningar eller projekt som inte ingått i läkemedelssidan, varit en ständigt pågående process 

sedan en tid in på 1990-talet, vilket exempelvis resulterat i bolagen Medisan Pharmaceutical 

(1994, senare under namnet BioPhausia och är idag en del av Medivir), Biacore (1996, idag en 

del av GE Healthcare Bio-Sciences), Amersham Pharmacia Biotech (1997, i dag en del av GE 

Healthcare Bio-Sciences), Fresenius Kabi (1998), Biovitrum (2001), Quintiles (2001) och senare 

läkemedelsdelen som gick samman med Pfizer (2003) – vilket också kom att markera slutet på 

det gamla Pharmacia (se Waxell 2005).13  

De positiva narrativen försvaras också av den tillförordnade chefen för STUNS i ett debattinlägg i 

den lokala tidningen:  

”Det är min uppfattning att Uppsala vintern 1999 behövde en bra historieberättare. I den bild 

som växte fram fick man den historia som man behövde för att resa ryggen, lyfta blicken framåt 

och ta vara på de förutsättningar som fanns.” (UNT 2003-03-24)  

Det kan med andra ord konstateras att de händelser som omgärdade samgåendet mellan 

Pharmacia och Upjohn å ena sida fungerade som ett kraftfullt marknadsföringsverktyg, men som 

å andra sidan enligt ett flertal källor också ledde till att många personer med stor industriell 

erfarenhet inom ledning, tillverkning och forskning faktiskt valde att lämna Pharmacia och söka 

nya möjligheter i den övriga lokala miljön (UNT 2003-03-11, 2003-03-24; Waxell 2005). Denna 

utveckling kan också ses som ett resultat av en typ av institutional thickness (se exempelvis 

Henry & Pinch 2001) som bar upp regionen och där media kunde tillhandahålla nödvändiga 

kanaler för att marknadsföra regionen, informera om investeringsmöjligheter och attrahera 

kapital. Därutöver, överdrivet eller inte, så finns det studier som visar att det skedde en tillväxt 

inom den lokala bioteknikindustrin efter samgåendet och under perioden efter, både vad gäller 

antalet företag och anställda (se till exempel Fridh 2003; Waxell 2005).  

 

                                                           
12 Styrelsen i STUNS består av ledande representanter för Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU), Handelskammaren i Uppsala län. Länsstyrelsen i Uppsala län, Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet 
Uppsala län samt Uppsala kommun (se http://www.stuns.se). 
13 Efter samgåendet mellan Pharmacia och Pfizer 2003 har det svenska huvudkontoret omlokaliserats till 
Silverdal utanför Stockholm. Under 2004 sålde även Pfizer ut ögonkirurgin till Advanced Medical Optics (AMO) 
och ägarandelen i Pharmacia Diagnostics till riskkaptialföretagen PPM Venture och Triton (som efter 2011 ägs 
av Thermo Fisher Scientific). Kvar i Uppsala finns även produktionsanläggningen där Salazopyrin tillverkas, 
vilken år 2006 köptes upp av det indiska företaget Kemwell. 
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Lund – den lokal-regionala mobiliseringen 

I AstraZenecaexemplet kom nyhetsmedia mot slutet av 2011 och de första månaderna under 

2012 fortsatt att rapportera om händelserna utifrån ett positivt narrativ genom att beskriva de 

som starten på något nytt och att merparten av de som sagts upp fått anställning hos andra 

arbetsgivare eller på andra platser samt att de nya faciliteterna på AstraZenecaområdet hade 

stort potential att locka till sig nya hyresgäster (Dagens Medicin 2011; Sydsvenskan 2011-12-03; 

SVD 2011-12-08; DI 2012-02-14a). I AstraZeneca- och Lundexemplet är förmedlingen av bilden 

av den konkurrenskraftiga regionen inte lika uttalad som i Uppsalaexemplet och förefaller inte 

vara lika ”orkestrerad”, om än fortfarande influerad av processer med koppling till symbolic och 

institutional shaping – inte minst vad gäller etableringen av den stiftelse som skulle ta till vara på 

regionens kvarlämnade resurser. En ytterligare skillnad mellan de två exemplen är att 

tidpunkterna för det två olika händelserna också från ett närhistoriskt perspektiv skiljer sig åt 

från varandra och där olika intressen och prioriteringar kan påverka vad som skall bevakas och 

hur det skall porträtteras, inte minst från ett policy- eller politiskt perspektiv (se Cook 1998). 

Dessutom kom den positiva vändningen i Lundexemplet att förmörkas av andra negativa 

händelser, dels utanför regionen och dels rörande andra stora arbetsgivare i regionen. För det 

första briserande i februari 2012 en ny nyhetsbomb då det tillkännagavs att krisen nu hade nått 

Södertälje, AstraZenecas hjärta, och att 1 200 forskare skulle bli av med sina jobb i samband med 

att forskningen inom neurovetenskap skulle fasas ut och forskningsenheten i Södertälje 

avvecklas (AstraZeneca 2012). Trots detta kunde vissa uppmuntrande röster höras i media, där 

man försökte se utvecklingen från den positiva sidan:  

”Astra Zenecas besked om nedläggning i Södertälje kom som en kalldusch. I mars 2010 

lämnade läkemedelsjätten ett liknande besked till sina 892 anställda i Lund. Bolaget skulle 

lämna Lund. Nu har Astra Zenecas jätteanläggning förvandlats till Medicon Village och nya 

hyresgäster flyttar in. Bland annat tidigare Astraanställda som startat eget.” (DI 2012-02-

14b).   

Inte nog med detta, för det andra fortsatte Lund att översköljas av dåliga nyheter under 2012, 

vilka också kom att påverka det lokala företagsklimatet då flera större arbetsgivare i regionen, 

såsom SonyEricsson och Tetra Pak, meddelade att de skulle dra ned på verksamheten i regionen:  

”Förra året lämnade Astra Zeneca Lund och kommunen förlorade 800 arbetstillfällen. På 

torsdagen kom beskedet att mobiltillverkaren Sony Mobile, tidigare Sony Ericsson, varslar 650 

personer, drygt en fjärdedel av de anställda” (Kristianstadsbladet 2012-08-24).  

Trots att det står klart att nedläggningen av Astras forskningsverksamhet i Lund var både en 

nationell och lokal angelägenhet kan man sköna vissa mönster i narrativen som uppvisar en mer 

lokal och regional karaktär än nationell. Det vill säga, problemet hade uppstått i Lund och det var 

upp till de lokala aktörerna och myndigheterna att vända utvecklingen. Detta är inte minst 

tydligt då Lundexemplet också illustrerar att de resurser som mobiliserades främst hade tydliga 

lokala och regionala kopplingar. I detta kan Uppsalaexemplet ses som ett exempel på hur aktiva 

intermediärer (t.ex. Handelskammaren och STUNS) påverkat och försett en rad mediala 

intermediärer (såsom lokala, regionala och nationella tidningar, online-forum och informations-
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spridande nätverk) med positiva narrativ och framgångshistorier som också till stor del kom att 

reproduceras i nationell media.  

På så sätt visar studiens analys baserad på framing och efterföljande content analysis att de 

narrativ som förts fram i dessa exempel är tydligt relaterade till frågor som berör hur man kan 

skapa och förmedla en positiv bild av regional utveckling och konkurrenskraft. Dessa bilder 

beskriver dels de investeringar och riskkapital som gjorts i regionen, men utgör dels även en 

marknadsföringskanal för att locka till sig mer investeringar och föra in än mer riskkapital. Detta 

stimulerar i sin tur regional utveckling genom exempelvis skapandet av nya arbetstillfällen. Här 

utmålas i media också den rumsliga, sociala och kulturella närheten som en viktig förutsättning 

för att samla aktörer och identifiera strategiska intressen som kan leda till utveckling i regionen. 

De geografiska associationerna som görs i narrativen visar också att the perceived regional 

advantage är baserat på regionala industriella identitetskapande processer som inte bara berör 

industrin, utan som också involverar lokalsamhället. En risk i detta är att en gemensam 

uppfattning om regionens lokala industriella identitet kan göra att synen på regionen blir 

established (Paasi 2009), det vill säga där en ensidig syn på regionen som förknippad med en 

viss typ av industri blir legitimiseras eller allmänt erkäns. Detta, förutom risken att skapa en 

branschensidighet, kan också påverka policystrategier och hur exempelvis offentliga resurser 

fördelas, investeras och används – där vissa verksamheter kan komma att premieras framför 

andra.  

De förändringar som sker i kommunen eller i dess omland kan med andra ord påverka 

lokalsamhället på olika sätt (beroende på lokalisering, storlek, sammansättning, etc.), vilket 

kanske får än större återverkningar i små eller perifera samhällen som är beroende av ett eller 

fåtal stora arbetsgivare. Uppsala och Lund är i detta sammanhang lika på många sätt. Trots att 

Uppsala är större än Lund så är de båda universitetsstäder som ligger nära, eller i skuggan av, 

storstadsregionerna Stockholm respektive Malmö, samtidigt som båda kommuner har stort 

fokus gentemot life science (både inom akademi och industri). Därutöver beskrivs life science-

industrin ofta i termer av industriella system eller kluster av relaterade aktörer med samma typ 

av kunskaps- eller kompetensbas. Det industriella systemet består här inte enbart av företag i en 

enda bransch, utan omfattar även flera olika (privata såväl som offentliga) organisationer, 

institutioner, resurser och aktiviteter. Implicit i detta ligger också förståelsen av att aktiviteter i 

ett industriellt system bygger på gemensamma kunskaper och kompetenser som är förankrade i 

och koncentrerade till vissa lokala miljöer (skapade över tid genom till exempel tradition och 

historia i företagen eller vid universiteten) och att aktörerna på något sätt är funktionellt 

länkade till varandra. En motgång i det lokala näringslivet skapar med andra ord negativa 

effekter för och i lokalsamhället. På så sätt har Pharmacias och AstraZenecas fram- och 

motgångar betydelse för utvecklingen i Uppsala respektive Lund, vilket också visas i studiens 

analys. 

Vad som också framkommer av studiens content analysis är att båda regioner har kunnat dra 

fördel av existerande resurser (till exempel lokala avyttringar och avknoppningar), attrahera 

investeringar (i termer av nya fabriker, laboratorier och andra anläggningar) samt att attrahera 

stora summor riskkapital. Nyhetsmedia har i detta sammanhang fungerat som en viktig 

intermediär plattform genom vilken detta kunnat porträtteras som fördelaktigt för regionen, 
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men också genom att verka som en viktig marknadsföringskanal för att nå ut med budskapet om 

regionen som en attraktiv plats för potentiella investeringar, affärsrelationer eller arbets-

tillfällen.  

I Uppsalaexemplet är det flertalet källor som tar upp möjligheten att Pharmacias utflytt skapade 

underlag för tillväxt genom att frigöra nya och tidigare outnyttjade resurser och kompentenser 

(ett narrativ frekvent återberättat i media), medan andra menar att effekterna var överskattade 

och starkt överdrivna. Vad som dock var tydligt var att den lokala bioteknikindustrin faktiskt 

expanderade (både i antalet företag och anställda) och att stora summor riskkapital letade sig in 

i regionen under perioden efter samgåendet. Dock, vilket också förs fram av Eliasson och 

Eliasson (2006), är det svårt att säga hur mycket detta kapital som genererades lokalt inom 

klustret, då merpartent tycktes komma från utländska investerare. Detta kan i sin tur tyda på att 

spridningen av informationen om Uppsala som en intressant plats för bioteknikinvesteringar 

även nått långt utanför landets gränser. I Lundexemplet är den lokala mobiliseringen av resurser 

än tydligare. Som ett exempel på detta kan föras fram att inte långt efter att pressmeddelande 

om nedläggningen hade gått ut i media så samlade de lokala myndigheterna ett antal regionala 

aktörer för att göra gemensam sak och tillsammans finna möjliga lösningar på förestående 

problem. Nyheten att en lokal entreprenörer donerat en stor summa pengar till en lokal stiftelse 

spreds även snabbt och upprepades ofta, framför allt i lokal nyhetsmedia. Syftet med stiftelse var 

att ta till vara på de anläggningar AstraZeneca lämnat kvar genom att rusta upp och anpassa dem 

för nya hyresgäster.  

Sammanfattningsvis är uppfattningen om regional konkurrenskraft skapad och förmedlad 
(medvetet och omedvetet) av ett antal delaktiga aktörer. Här utgör den intermediära funktionen 
hos exempelvis formella och informella nätverks- och branschorganisationer en central del för 
att synliggöra vissa händelser och få dem porträtterade i media – vilket också gör media till en 
aktiv intermediär aktör och kanal i skapandet av regional utveckling.  
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6.		Avslutande	diskussion	

Fokus för denna studie har legat via att analysera nyhetsmedias intermediära roll i bevakningen 

och rapporteringen av två formativa händelser kopplade till två större ekonomiska aktörer 

förankrade i lokala/regionala industriella system och hur detta uppfattas påverka utvecklingen i 

regionen: det vill säga fusionen mellan Pharmacia i Uppsala och det amerikanska företaget 

Upjohn 1995 och efterföljande händelser samt nedläggningen av AstraZenecas verksamheter i 

Lund år 2010.  

I studien kombineras litteratur med fokus på mediaanalys, industriella system/kluster och 

regional identitet för att undersöka hur nyhetsmedia och hur händelser rapporterade däri kan 

användas för att främja regional utveckling. Medialitteraturen fungerar som ett avstamp för att 

förstå hur geografin beskrivs och används i rapporteringen samt hur negativa och positiva 

narrativ kan användas för att beskriva utvecklingen på en viss plats. Den industriella 

systemansatsen, i sin tur, används för det första för att förstå den kontext som Pharmacia och 

AstraZeneca verkar i, för det andra för att förklara hur regional utveckling stimuleras av 

förutsättningar och relationer som sker på dessa platser och mellan andra geografiska rum samt 

för det tredje för att undersöka huruvida media, och framför allt nyhetsmedia, i dess 

intermediära roll kan betraktas som en ytterligare komplementär och viktig komponent i ett 

industriellt system eller kluster och därmed som delaktig i skapande av regional utveckling. 

Slutligen lånar studien tankegods från litteratur med fokus på regional identitet, och framför allt 

med betoning på identitet baserad på eller influerad av regionens industriella karaktär. Här 

antas mediarepresentationen bygga på och förstärka en regional industriell identitet som i sin tur 

beskrivs och kommuniceras i media och som på så sätt förmedlar ett så kallat perceived regional 

advantage där media i sin tur kan utgöra en marknadsföringskanal för att synliggöra regionen 

och locka till sig olika typer av investeringar.  

Studien utgår med andra ord från tre antaganden: 1) geografin har betydelse i rapporteringen av 

vissa händelser, 2) media bygger upp och förmedlar en viss syn på regionens identitet genom de 

narrativ (positiva och negativa) som kommuniceras och 3) media utgör i detta en komponent i 

ett industriellt system eller kluster som påverkar regional utveckling genom att (medvetet och 

omedvetet) förmedla och marknadsföra en positiv bild av regionen. 

Utifrån det historiska perspektiv som presenterats i studien kan det konstateras att Pharmacias 

och Astras utveckling följer olika händelseförlopp. Pharmacias historia har till exempel varit 

kantad av en mängd samgåenden, uppköp, avknoppningar, omstruktureringar och 

omlokaliseringar, vilket också gör den än mer komplex att följa och förstå, medan Astras historia 

har varit mer linjär och inte fullt lika turbulent, inte förrän 2010 åtminstone. Trots detta finns 

det många likheter i hur samgåendet mellan Pharmacia och Upjohn 1995 samt nedläggningen av 

AstraZenecas forskningsverksamhet i Lund 2010 har hanterats och porträtterats i media.  

Utifrån analyserna av det empiriska materialet kan tre mer tydliga mönster och resultat 

observeras. För det första visar både de kvantitativa och kvalitativa analyserna att de 

geografiska representationerna och associationerna (i termer av hur platsen och platsnamnen 

har hanterats) ofta förstärks och lyfts fram i media när utfallet av händelserna förväntas påverka 
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förutsättningarna i den lokala/regional miljön på ett positivt eller negativt sätt. Empirin visar att 

de nyhetsrapporteringar som förs fram i media framhäver narrativ som ofta bygger på 

känsloladdade händelser som också är tydligt lokaliserade eller som på andra sätt utspelar sig i 

en viss geografisk kontext där de socio-spatiala relationerna ofta associeras med det lokala eller 

regionala.  

För det andra visar studien att mediabevakningen och nyhetsrapporteringen följer distinkta 

faser. Här har två tydliga faser uppmärksammats: en initial negativ fas följd av en positiv, eller 

optimistisk, fas. Dessa faser uppvisar även tydliga geografiska associationer med betoning på det 

lokala/regionala, där initialt händelsens (förmodade) negativa konsekvenserna för regionen 

målas upp i termer av ”kris” eller ”katastrof” och där lokala/regionala intermediärer i det 

industriella systemet eller klustret använder media för att informera om problemen och sprida 

vissa budskap med syfte att mobilisera lokala/regionala resurser (och i bästa fall även nationella 

och internationella) för att på bästa sätt tackla situationen. I den första fasen väcks en 

institutionaliseringsprocess till liv där lokala/regionala institutioner (både aktörer och 

tillvägagångssätt) framhävs och lokala/regionala symbolvärden används för att i en andra fas 

vända utvecklingen. Dessa processer ingår i det regionala identitetskapandet där en gemensam 

uppfattning om hur bilden av regionen skall förmedlas växer fram genom de socio-spatiala 

nätverk som delar samma intressen eller som arbetar för gemensam sak. Den efterföljande fasen 

karakteriseras således av narrativ som lyfter fram och marknadsför vändningen av den negativa 

trenden till en mer positiv, vilken i sig också kan användas för att locka till sig investeringar, 

riskkapital och eftertraktad arbetskraft. Beskrivningen av Pharmacias succesiva uttåg från 

Uppsala kan ses som ett tydligt exempel på detta, då konsekvenserna av samgåendet först 

beskrevs i termer av en regional katastrof, och senare som starten på något nytt och början på 

en entreprenöriell ”boom” – och där Uppsala ”reser sig som Fenix ur askan” (se Waluszewski 

2003; och även Waxell 2005). ”Regionen” och andra geografiska konnotationer blir härmed 

gemensamma nämnare och behållare för att i tider av medgång frama narrativ till exempel 

baserade på pånyttfödelse, återuppståndelse och framgång (och det motsatta i tider av 

motgång).  

För det tredje visar framingen och efterföljande content analysis att narrativen i dessa exempel 

är tydligt kopplade till förmedlingen av en positiv bild (verklig eller imaginär) av utvecklingen i 

regionen (det vill säga som ett perceived regional advantage) där nyhetsmedia är delaktiga i 

både utformning och spridning av dessa narrativ både inom och utanför regionen. Detta bidrar 

till att stärka uppfattningen om en gemensam regional identitet, här baserad på den industriella 

kompetensbasen, som i sin tur kan användas för att mobilisera resurser och därmed stimulera 

regional utveckling. Det framgår även av mediarapporteringen att händelser kopplade till större 

regionala ekonomiska aktörer även påverkar omgivningen och det lokalsamhälle som de är en 

del av. Detta antyder i sig att det är viktigt att studera dessa händelser från ett mer 

allomfattande eller holistiskt perspektiv, vilket också är en tydlig ingång i det bredare system- 

eller klusterperspektivet. Uppfattningen om ”regionen” skapas (och omskapas) genom en 

kollektiv förståelse (både inkluderande och exkluderande) av regionen baserad på de aktörer 

och intressen som arbetar mot ett gemensamt mål. Här är det gemensamma målet att vända den 

negativa bilden till en positiv, att mobiliserar resurser och att stimulera ekonomisk utveckling i 
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regionen. Intermediären kan här fungera som en komplementär aktör och kollektiv agent som 

får relevanta aktörer gå ihop att göra gemensam sak. Analysen visar även att båda regioner 

kunde dra nytta av existerande lokala resurser (till exempel i form av avknoppningar), säkra och 

locka till sig investeringar (i termer av fabriker, laboratorier och andra lokaler) samt attrahera 

stora summor riskkapital. Medias intermediära roll kan här också antas vara kuraterande, då de 

som aktiva aktörer eller kanaler genom att sortera, filtrera, narratera, presentera utvald 

information och även marknadsföra regionen fungerat som en värdeskapande mellanhand som 

bidragit till att stimulera regional utveckling. 

Vad analysen dock inte ger svar på är till vilken grad de positiva narrativen har bidragit till lokal 

och regional utveckling. Här behövs ytterligare studier där olika empiriska material såsom 

nyhetsartiklar samt ekonomiska data på företagsnivå och olika geografiska skalnivåer skulle 

kunna jämföras sida vid sida. Trots detta kan det antas vara fördelaktigt att vara del av en positiv 

framgångssaga, då denna kan fungera som ett effektivt marknadsföringsverktyg för att ta till 

vara på resurser, att attrahera nytt kapital och andra investeringar till regionen – vilka i sin tur 

kan skapa nya arbetstillfällen. Det kan således konkluderas att media och 

mediarepresentationer spelar en viktig roll för regionalt identitetskapande och för att förmedla 

en positiv bild av regionen som i sin tur kan stimulera regional utveckling. Här är dock medias 

kuraterande roll är förhållandevis ostuderad och där viktiga insatser kan göras och lärdomar 

dras, inte minst som länk mellan olika typer av aktörer som gemensamt arbetar för regional 

utveckling. 

De två exemplen visar även att ett nationellt och globalt fokus på life science-industrin som en 

tillväxtmotor också kan ha haft en starkt bidragande effekt på den uppmärksamhet som 

genererades för respektive händelser – både inom media och policy, men även hos potentiella 

investerare. Med andra ord, för att kunna locka till sig och attrahera kapital och investeringar till 

en region måste troligen flertalet faktorer samverka både i tid och rum. Detta kan exempelvis 

handla om att positiva budskap i media också bygger på en optimistisk grundsyn av till exempel 

branschen eller regionen i fråga eller dess historiska kontext. För branscher eller regioner med 

sämre utvecklingspotential och i nedåtgående spiraler, såsom i många tillverkningsindustrier 

eller branschensidiga regioner, kanske mediauppmärksamheten inte är lika optimistisk. Ett svalt 

mediaintresse kan också vara ett resultat av historiska problem och negativa attityder till platser 

som till exempel anses vara perifera, som inte signifikant bidrar till den nationella ekonomin 

eller som förknippas med hög arbetslöshet eller kriminalitet (se Avraham 2004).  

Avslutningsvis, och trots att fler studier inom området behövs, har de två fallstudierna gett 

uttryck för två slutsatser: för det första att media använder sig av geografiska narrativ som 

länkar händelser till regional utveckling (vilket är än tydligare i lokal media) och för det andra 

att media kan fungera som en virtuell arena, eller ett startskott, för att samla lokala/regional och 

nationella intressenter (både privata och offentliga) för att på så sätt ”sourca” kapital och andra 

investeringar till regionen eller på andra sätt marknadsföra regionen. I denna bemärkelse är 

”regionen” således både en fiktiv rumslig enhet fylld med narrativ om hjältar och skurkar, och en 

virtuell (och stundtals temporär) arena för en rad olika aktörer med koppling till ekonomiska, 

politiska eller policyorienterade sfärer som alla arbetar mot ett (uppfattat) gemensamt mål – 

regional utveckling.  
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Bilaga	1:		Citat	från	artikelrubrik	och	-text	

Förklaring: [R] = Rubrik  [T] = Text  N/P = Negativ respektive positiv 

Pharmacia	
År	 Citat	 Källa	 N/P	

1994 [R] Jan Ekbergs budskap till Volvo-stämman: LÄMNA OSS INTE 

[T] Läkemedelsföretaget Pharmacias koncernchef Jan Ekberg har ett budskap till Volvos extra bolagsstämma i morgon, onsdag. Han vill att 
Volvo stannar kvar som huvudägare i Pharmacia. Om Volvo vill rensa i verksamheten och koncentrera sig på bilarna finns det annat än 
Pharmacia att sälja, anser han. 

Dagens Industri  Tis 18 januari 
1994 

N 

1995 [T] 96 procent av Pharmacias aktieägare säger ja till fusionen med amerikanska Upjohn. Därmed är alla formella hinder undanröjda för affären. Dagens Nyheter - ekonomi  Tor  
2 november 1995 

P 

1995 [R] PHARMACIA/UPJOHN-AFFÄREN: Visa korten, Pharmacia!  

[T] MAN KAN TYCKA ATT DEN FORTSATTA DISKUSSIONEN OM Pharmacia/Upjohn-affären borde inbegripa vilka alternativ som står till buds. 
Frågan om Pharmacias framtid har dock alltmer reducerats till hur marknadsnärvaron i USA ska byggas upp 

Veckans Affärer  Mån 11 
september 1995 

N 

1995 [R] Lugnt i labben på Pharmacia  

[T] Stämningen bland de anställda tycks vara avvaktande. Man väntar på mer besked samtidigt som ingen är speciellt oroad - Pharmacia har 
varit inblandad i liknande affärer tidigare. Inom hela den nya koncernen ska antalet anställda minska med 4 000 personer. För man över det 
mekaniskt på de 6 000 anställda i Sverige skulle 600-700 förlora sina jobb, men det är inte alls säkert att det blir så.  

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Tis 22 augusti 1995 

P 

1995 Uppsala slåss för svenskt ägande i Pharmacia Dagens Industri  Fre 17 
november 1995 

N 

1996 [R] Pharmacia & Upjohn flyttar till Stockholm 

[T] Huvudkontoret för Pharmacia & Upjohns svenska läkemedel förläggs till Stockholm. Företaget har analyserat tre alternativ, Hornsberg och 
Frösundavik i Stockholm samt Fyrislund i Uppsala. Att valet föll på Hornsberg beror på att tillgången på lediga lokaler är större i Stockholm än i 
Uppsala. 

Dagens Industri  Fre  9 februari 
1996 

N 

1996 [R] P & U säger upp 900 anställda 

[T] 900 av Pharmacia & Upjohns 6 800 anställda i Sverige är övertaliga i den nya organisationen och måste lämna företaget. På onsdagen fick de 
anställda i Stockholm och Uppsala information om blandannat villkoren för avtalspension och frivillig avgång. Hur neddragningarna fördelas på 
de olika orterna och vilka befattningar som berörs har dock inte offentliggjorts 

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Tor 22 februari 1996 

N 

1996 [R] Chefer på kurs utbildas att avskeda personal Svenska Dagbladet Näringsliv  
Tor  4 april 1996 

N 

1996 [R] P&U skär ned utan uppsägningar 

[T] Det blir inga nya uppsägningar inom den svenska delen av Pharmacia & Upjohn. 750 tjänstemän lämnar företaget genom en rad olika 
åtgärder. Avtalspensioner och avgångsvederlag är de vanligaste alternativen. 

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Lör  6 april 1996 

N 

1996 [R] Ny fabrik när P&U satsar iUppsala 

[T] Pharmacia och Upjohn satsar ytterligare 700 miljoner kronor i Uppsala genom att bygga en fabrik för injektionssprutor för bl a 
tillväxthormonet Genotropin och blodproppsmedlet Fragmin. 

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Tis  7 maj 1996 

P 
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1996 [R] Främmande fågel säljs ut 

[T] Det skrivs företagshistoria när Pharmacia & Upjohn säljer ut Pharmacia Biotech. Det som en gång var kärnverksamheten i det gamla 
Pharmacia har förvandlats till en främmande fågel i det stora P&U. Köpare lär bara finnas i utlandet 

Dagens Nyheter - ekonomi  Mån 
21 oktober 1996 

N 

1996 [R] Börs & Finans: P&U-dotter till börsen 

[T] Pharmacia & Upjohn sätter sitt dotterbolag Biacore på börsen. Biacore värderas till 1 miljard kronor vid försäljningen som till en del riktar 
sig till den svenska allmänheten. P&U släpper inte greppet helt om bolaget utan behåller upp till 49 procent av bolaget. 

Dagens Industri  Fre  8 
november 1996 

P 

1996 [T] Läkemedelsjätten Pharmacia & Upjohn (P&U) ska bygga ett nytt forskningscentrum vid Hornsberg på Kungsholmen i Stockholm. Under en 
femårsperiod investeras 1 miljard kronor i två nya anläggningar, en för kemi och en för biologi. 

Dagens Industri  Tor 12 
december 1996 

P 

1997 [R] 90 forskare måste flytta från Uppsala 

[T] STOCKHOLM Läkemedelsföretaget Pharmacia & Upjohn ska anställa ytterligare ett drygt hundratal forskare. Samtidigt bygger företaget upp 
ett nytt forskningscentrum i Stockholm. Omkring 90 forskare från Uppsala måste flytta dit. 

Dagens Medicin  Tis 14 januari 
1997 

N 

1997 [R] P&U OCH AMERSHAM: Britterna lär ta befälet 

[T] Att slå ihop Pharmacia Biotech och Amersham verkar vettigt. Men det lär bli Amersham som tar befälet även om huvudkontoret hamnar i 
Uppsala. 

Affärsvärlden  Ons  4 juni 1997 N 

1997 [R] P & u Flyttplan oroar anställda 

[T] Oron växer vid Pharmacia & Upjohns enheter i Sverige för ett beslut inom kort som innebär att forskning och utveckling flyttas utomlands. 

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Lör 25 oktober 1997 

N 

1997 [R] 500 jobb försvinner 

[T] Läkemedelsföretaget Pharmacia & Upjohn planerar att flytta stora delar av sin forskning och utveckling från Sverige till Italien och USA. 
Sammanlagt handlar det om drygt 500 forskartjänster. Det motsvarar nästan 40 procent av all forskning och utveckling inom företagets svenska 
del. Den nya forskningsenheten i Lund med 180 anställda läggs ned helt. På utvecklingssidan kommer den totala personalstyrkan nästan att 
halveras när drygt 300 tjänster försvinner, varav de flesta  från bolagets anläggningar i Uppsala. 

Dagens Nyheter - ekonomi  Lör 
25 oktober 1997 

N 

1997 [R] PHARMACIA & UPJOHNS FLYTT: En läxa för framtida fusioner 

[T] Omstruktureringen av Pharmacia &  Upjohn upprör och oroar anställda och samhällsföreträdare i Sverige, Italien och Michigan, USA. Det är 
ett tydligt exempel på omöjligheten att förena nationella rättviseaspekter med aktieägarnas krav på affärsmässighet och tillväxt. 

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Tis 28 oktober 1997 

N 

1997 [R] PHARMACIA & UPJOHN: Huvudlösa planer 

[T] Pharmacia & Upjohn riskerar att slå sönder det mest värdefulla man har: en forskningsmiljö i Sverige som tagit fram de intressantaste 
produkterna. 

Affärsvärlden  Ons 29 oktober 
1997 

N 

1997 [R] Politiker vill bevara forskningsenhet 

[T] Ledningen för läkemedelsföretaget Pharmacia & Upjohns forskning  och utveckling, vid huvudkontoret i London, kommer inom några veckor 
att träffa representanter för  Uppsala universitet, Lantbruksuniversitetet och Akademiska sjukhuset. Syftet är att ge en fördjupad genomgång av 
vad Uppsala kan erbjuda företaget vad gäller samarbete och framtida möjligheter inom forskning och utveckling. 

Dagens Nyheter - ekonomi  Ons  
5 november 1997 

N 

1997 [R] Pharmacias affärer knäckte forskarna 

[T] En katastrof för Uppsala och en enorm kapitalförstöring för industrin.  

[T] Pharmacia & Upjohn planerar att flytta ut forskning från Sverige. Det är det senaste resultatet av tio års ständig omstrukturering. Det har 
skadat samverkan med universitetsforskarna i Uppsala. En samverkan som tidigare var extremt framgångsrik och sågs som ett internationellt 
föredöme. - Vad som nu sker är en katastrofal utveckling för Uppsala stad och från industrins synpunkt en enorm kapitalförstöring. Det tar 
kanske en generation att bygga upp en forskningstradition, men man kan förstöra den över dagen, säger Torvard Laurent, pensionerad 
professor i medicinsk kemi i Uppsala. 

Ny Teknik  Tor  6 november 
1997 

N 

1997 [R] SPECIALEN: PHARMACIA&UPJOHN - Hassans hästkur 

[T] Omorganiseringen är ett av nye vd:n Fred Hassans vassaste vapen för att få fart på Pharmacia&Upjohn. I klartext innebär den en rejäl 

Veckans Affärer  Mån  1 
december 1997 

N 
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centralisering av maktfunktioner från London, Stockholm/Uppsala, Milano och Kalamazoo till usa:s östkust. Vi föredrar att kalla det 
globalisering, säger Håkan Åström med ett mångtydigt leende när han tar emot Veckans Affärer i ett idylliskt Windsor. 

1998 [R] Uppsala måste marknadsföras 

[T] Flera av företagen som nu växer sig större har startats av före detta anställda på Pharmacia & Upjohn. Den förre höge Pharmacia & Upjohn-
chefen Gilles Pajot talade lyriskt om den unika atmosfär som rådde när han kom till Uppsala på 1970-talet.  Det nära samarbetet mellan forskare 
vid universitetet och företaget var något som då gav genklang i övriga världen.  I slutet på 90-talet finns det många universitet i världen som 
närmat sig företagen och många företag som placerat sig i närheten av de stora specialiserade universiteten.  Bengt Westermark,dekanus vid 
medicinska fakulteten, menar att det varit på väg utför med det unika samarbetet i Uppsala under en längre tid. 

[T] UNT har tidigare påpekat det faktum att en stor del av de högsta cheferna inte längre bor i Uppsala.  Flera av de stora arbetsgivarna har inte 
längre sina huvudkontor i länet.   

Upsala Nya Tidning  Ons 28 
januari 1998 

N 

1998 [R] "Lokalt ledarskap krävs" 

[T] Stockholmsföretagare efterlyser mer passion iUppsala 

[T] Uppsala län har goda förutsättningar.  Men det gäller att ta väl vara på dem.Så inleddes Distinget och i den andan avslutades det hela fem och 
en halv timmar senare i Uppsala på tisdagen. Temat för årets Disting var Konkurrenskraft Uppland. 

Upsala Nya Tidning  Ons  4 
februari 1998 

N 

1998 [R] 90 måste byta jobb på Pharmacia 

[T] 90 personer mister sina nuvarande arbetsuppgifter inom Pharmacia & Upjohns svenska forskningsorganisation. Det blev resultatet av den 
omorganisation som nu är beslutad och färdigförhandlad med facket. I fortsättningen skall 650 personer arbeta inom koncernens svenska 
forskningsenheter, som koncentreras till Stockholm. Där byggs ett nytt forskningscentrum för drygt en miljard kronor, färdigt år 2001. 150 
personer flyttas från Uppsala till Stockholm. De 90 övertaliga erbjuds andra omplaceringar. 

Göteborgs-Posten ekonomi  Tis 
17 mars 1998 

N 

1998  [T] Universiteten är en drivkraft för nyföretagandet i Uppsala. Pharmacia & Upjohn en annan.  En undersökning i Uppsala universitet publicerad 
i januari 1997 visar att mer än 50 företag bildats med ursprung från Pharmacia mellan 1985-1996. 

Upsala Nya Tidning  Ons 25 
mars 1998 

P 

1998 [R] P&U:s flyttkarusell 

[T] Trehundratjugo jobb försvinner från Uppsala 

[T] Trehundratjugo forsknings- och utvecklingsjobb försvinner från Pharmacia & Upjohn i Uppsala.  Cirka femhundra fabriksjobb kommer till. 
Netto innebär det att Uppsala får 180 nya jobb.   

Upsala Nya Tidning  Ons 22 
april 1998 

N 

1998 [R] Fler jobb i Uppsala efter P&U-försäljning 

[T] Tyska hälsovårdskoncernen Fresenius blir ny ägare till Pharmacia & Upjohns affärsområde Nutrition, näringslösningar, med 2 800 anställda. 
På prislappen står 3,3-4,5 miljarder kronor. 

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Tis  9 juni 1998 

P 

1998 [R] Läkemedelsindustrin: Uppsala gynnat av P&U-affär 

[T] Försäljningen av Pharmacia & Upjohns Nutrition till tyska Fresenius är en drömaffär för Uppsala. I ett slag ökar beläggningen i 
Pharmacia&Upjohns nybyggda Uppsala-fabriken för näringslösningar med 50 procent. 

Dagens Nyheter - ekonomi  Tis  
9 juni 1998 

P 

1998 [R] Fler och fler tvingas resa långt till jobbet 

[T] Många Uppsalabor får jobb i Stockholm 

[T] Antalet personer i Uppsala län som åker långa vägar till sina arbeten ökar.  1996 var det fler än 34 000 personer i länet som pendlade, en 
ökning med närmare 4 000 personer på fyra år.  Men en än större procentuell ökning står de som reser till länet för.  Där var ökningen 18 
procent på fyra år till 18 000 personer.Om någon månad blir det ytterligare pendlare. Då ska de 150 som arbetar med läkemedelsutveckling vid 
Pharmacia & Upjohn i Uppsala börja ta sig till bolagets anläggning i Stockholm. 

Upsala Nya Tidning  Ons 24 juni 
1998 

N 

1998 [R] KRÖNIKA: Omskakande år för Pharmacia & Upjohn i Uppsala 

[T] FÖR UPPSALA har det varit ett omskakande år. Beskedet om att läkemedelsforskningen flyttar gav många i kommunen en chock. När det 
gäller att locka till sig företag finns det uppskattningar om att varje forskarjobb kan ge ytterligare tre till fem jobb på sikt. Vad händer då när 
forskarjobben flyttar? På Fyrislund rullar de gula flyttbilarna ut genom grindarna sedan slutet av våren. De som jobbar med utveckling av 

Upsala Nya Tidning  Ons 22 juli 
1998 

N 
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läkemedel flyttar till Stockholm. 

1998 [R] Forskarna startade eget 

[T] Friställda forskare från Pharmacia satte fart på Uppsala 

[T] Bilden av dessa små och medelstora företag, varandras  konkurrenter och underleverantörer, får mig att tänka på  Gnosjöbygdens 
verkstäder. Alla dessa monteringsföretag,  automatsvarvare, sprutlackerare, styrsystemprogrammerare som  fungerar som ett jättelikt nätverk. 

Ny Teknik  Tor  5 november 
1998 

P 

1998 [R] 370 jobb flyttas till Uppsala Fresenius köp av P & U:s  dropptillverkning är klart 

[T] Nu är Pharmacia & Upjohns försäljning av nutritionsdelen till tyska  Freseniuskoncernen klar. 

Upsala Nya Tidning  Lör 12 
december 1998 

P 

1999 [R] Krönika: Verkligheten och kartan inte överens 

[T] FRÅN SLAGPÅSE till penningpåse.  Så kan Pharmacia & Upjohn i Sverige  beskrivas 1998.  Det började med besked om flytt av forskning och  
utveckling från Uppsala till Stockholm. För Uppsala var det ett  chockbesked. 

Upsala Nya Tidning  Ons 13 
januari 1999 

- 

1999 [R] Forskares flytt besk medicin för Uppsala 

[T] - Vi fick inte veta något i förväg och det fanns ingen dialog  med oss, minns Lars-Olof Lindell, till i höstas kommunalråd,  som följt alla turer. 
Han minns att företaget aldrig  informerade i förväg om obehagliga beslut; bara när det skulle  göra något till gagn för staden, som att bygga en 
ny fabrik,  kunde det vara mera meddelsamt.  Personalen protesterade och universitetet, landshövdingen och  kommunen försökte vädja - men 
det var inget de kunde göra, och  Lars-Olof Lindell tror inte det hade varit möjligt att göra  mer. 

[T] Den är ännu kvar i Uppsala men  flyttar till Stockholm när man byggt ett forskningscampus  intill Kabis gamla fabrik i Hornsberg, där 
Pharmacia & Upjohn  har sitt svenska kontor.  I Uppsala blir det fabriker för hela slanten. 

[T] Uppsala har faktiskt blivit av med nästan all den  tillverkningsindustri som ännu på 60-talet gjorde staden till  en industristad.  Nu är två 
cykelfabriker borta, en rad konfektionsfabriker och  skofabriken, Uppsala-Ekebys keramikfabrik. Kvar är bara några  små livsmedelstillverkare. 

Dagens Nyheter - ekonomi  Fre 
15 januari 1999 

N 

1999 [R] Hej då Sverige för Pharmacia&Upjohn 

[T] Satsningar på forskning och marknadsföring görs i USA. Sverige får allt mindre investeringar, skatteintäkter och inflytande. 

[T] Pharmacia & Upjohn har utvecklats från halvsvensk till helamerikansk på fyra år, visar Dagens Medicins kartläggning. Steg för steg har 
koncernen flyttat verksamheter från Sverige. 

Dagens Medicin  Tis 30 mars 
1999 

N 

1999 [R] "Pharmacia en plantskola"   

[T] - Pharmacia är grogrunden för oerhört många företagare i Uppsala.  Jag tror inte att politikerna är medvetna om hur mycket Pharmacia & 
Upjohn och Amersham Pharmacia Biotech betyder för det lokala företagandet. Det säger Carl Morath, som är marknadschef i AlphaHelix.   

Upsala Nya Tidning  Tis  5 
oktober 1999 

P 

1999 [R] Dränering av Uppsala fortsätter 

[T] Amerikaniseringen av Pharmacia & Upjohn fortsätter.Den strategiska ledningen för Pharmacia & Upjohns Xalatanverksamhet inom 
ögonsjukdoms- området kommer nu att lämna Uppsala och flytta till USA. 

Upsala Nya Tidning  Ons 20 
oktober 1999 

N 

1999 [R] P&U bantar i Uppsala 

[T] Elva tjänster bort när omorganisationen fortsätter 

[T] Pharmacia & Upjohn fortsätter att omorganisera. Nu är det klart att den prekliniska stödfunktionen inom ögonsjukdomsområdet 
(oftalmologi) i Uppsala läggs ned.  Dessutom flyttas enheten för kliniska studier i fas fyra till USA. Totalt berörs elva tjänster.   

Veckans Affärer  Lör  4 
december 1999 

N 

1999 [R] Pharmacia definitivt borta från Sverige 

[T] I och med Pharmacia & Upjohns fusion med Monsanto försvinner det nya bolaget helt och hållet från Sverige. Endast någon futtig procent av 
det nya bolagets aktier ägs av svenskar. Aktieägaravtalet som gjordes upp när Pharmacia och Upjohn gick ihop hösten 1995 har också spelat ut 
sin roll, enligt P&Us styrelseordförande Sören Gyll. 

Dagens Industri  Tis 21 
december 1999 

N 

2000 [R] SPECIAL: BIOTEKNIK - Det våras i Biotech Valley 

[T] Uppsalas industriella stolthet, Pharmacia, har också marscherat ut, något som skakade staden betydligt mer än den militära nedrustningen.  I 

Veckans Affärer  Mån  3 april 
2000 

P 
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efterhand har det emellertid visat sig vara en välsignelse. 

[T] Uppsala passar perfekt för forskningsbolag, har gott om arbetskraft  med teknisk/vetenskaplig bakgrund, enligt Sören Nygren. 

[T] Förändringen har en hel del att göra med Pharmacias flytt. Amersham  Pharmacia Biotech finns kvar, medan läkemedelsverksamheten 
praktiskt  taget har flyttat ut helt och hållet. . "Även universitetet spelar en mindre dominerande roll nu, fortsätter Erik Walldén [VD 
Pyrosequencing]. "Förr var universitetet och Pharmacia som två stora klotsar som bara kommunicerade med varandra. Pharmacia var som 
bruket  för bruksorten och det blev alltid kaos och förvirring när bruket  försvann. Nu är det småföretagen som gäller i Uppsala." 

[T] "Att Pharmacia flyttade var det bästa som hänt Uppsala", säger Mats  Grahn [affärsområdeschef Prevas]. 

[T] "Det känns verkligen att Uppsala fungerar som ett biotekniskt  kunskaps- och företagskluster", säger Ove Öhman [Åmic] vidare. 

[T] Beslutet om en fusion mellan Pharmacia och amerikanska Upjohn väckte ramaskri i Uppsala. Och de onda farhågorna i forskarkretsar har 
besannats. Sedan fusionen trädde i kraft hösten 1995 har den svenska andelen i koncernen minskat steg för steg till för närvarande ca 7 procent. 
Parallellt har verksamheten i Sverige, och företrädesvis Uppsala, dragits ned rejält. Idag har Pharmacia & Upjohn omkring 5 000 anställda i 
Sverige, en 20-procentig minskning, varav bara i Uppsala  1 500 tjänster har försvunnit. 

[T] Pharmacias flytt frigjorde både resurser  och outnyttjade idéer.  Riskkapitalet upptäckte biotekniken.    Krisen väckte samhällets 
institutioner, som skärpte sig och började  samverka.    Infrastrukturen kring universitet och myndigheter var redan stark.  Omedelbar och nära 
tillgång till stödkompetens inom IT, kemi,  labteknik mm.    Industriell tradition i kombination med entreprenöranda bland tidigare  
Pharmaciaanställda.    Renässans för det småskaliga. Att jobba i små forskningsbolag har  blivit populärt och fått hög status, bl a kanske för att 
det går  att  bli riktigt rejält rik. 

2000 [R] Forskning lämnar Sverige efter fusioner 

[T] Trend i hela branschen att lägga forskningen i USA  Svenskt  inflytande hotar minska i Pharmacia och Astra efter sammanslagningar 

[T] Den ena är att  storföretagens neddragningar i viss mån kan öppna för annan  verksamhet. Sådana tecken finns i Uppsala, där 1500  
Pharmacia-tjänster försvunnit sedan 1995, men där också aktiviteten  ökat bland mindre läkemedels- och bioteknikföretag. Åminstone delvis  
antas denna ökade aktivitet bero på tidigare Pharmacia-anställda, som  antingen anställts i mindre företag eller valt att starta eget. 

Dagens Medicin  Ons 26 april 
2000 

N 

2000 [R] Biotekniken expanderar i Uppsala 

[T] 1997 kom chockbeskedet: Pharmacia & Upjohn skulle minska sin personal i Uppsala med flera hundra tjänster.  Men idag finns här fler 
anställda än någonsin i företag inom bioteknik och läkemedel, visar Ny Tekniks undersökning. På tre år har antalet fast anställda ökat med nära 
trettio procent. På några få år har en ny bioteknikindustri växt fram. Till stor del tack vare nedskärningarna, som öppnade nya möjligheter.  I de 
tjugo största företagen finns idag sammanlagt drygt 3200 heltidsanställda. Femhundra fler än de drygt 2700 som fanns anställda i samma 
företag tre år tidigare. Dessutom finns idag många fler konsulter och frilansande forskare knutna till företagen än tidigare.  Till det kommer 
serviceföretag inom programvaruutveckling, mekanik- och elektronikkonstruktion, prototyptillverkning och liknande. 

[T] Den stora skillnaden idag är snabbväxarna, företag som på några få år gått från några enstaka till 50 - 100 anställda.  Inom forskningen kring 
innovationer och vad som får företag att växa talas ofta om "kluster", grupperingar av företag som både genom samverkan och konkurrens 
kommer att stärka varandra. Det som nu formeras i Uppsala är ett tydligt biotekniskt kluster, med anknytningar till forskningsmiljön vid 
Uppsala universitetet och Lantbruksuniversitetet och till myndigheter som Statens veterinärmedicinska anstalt, Läkemedelsverket och 
Livsmedelsverket. 

[T] Pharmacia & Upjohns nedskärningar 1997 var en del i koncernens internationella program för att koncentrera sin forskning. När beskedet 
kom möttes det av bestörtning och besvikelse. Men dagens facit är annorlunda än väntat. Nedskärningarna skapade en ny dynamik.  Erfarna 
forskare och chefer lämnade Pharmacia & Upjohn och sökte revansch. Några genom att starta egna verksamheter, andra genom att bli 
rekryterade till olika chefspositioner och som projektledare hos nystartade företag. 

[T] Att Pharmacia skar ner innebar också andra förändringar. Det frigjorde affärsmöjligheter för andra företag. 

[T] Den snabba tillväxten ger oanade möjligheter. Samtidigt som de snabba förändringarna inom bioteknik och genteknik också hela tiden ökar 
kraven på god kontakt med forskningen. Det är inte alltid är enkelt, vilket möjligen också är ett arv från den tid då Pharmacia betraktades som 
"Det tredje universitetet" med många täta och informella kontakter. 

Ny Teknik  Tor 27 april 2000 P 
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2000 [R] ANALYS: Uppsala har kunskapen och erfarenheten 

[T] Den massmediala solen lyser över Biotech Valley som Veckans Affärer valt att kalla Uppsala.  Associationen till Silicon Valley är inte fel.  
Många av dem som där startat och drivit företag har tidigare arbetat i ett storföretag men slutat efter omorganisationer.  Detsamma gäller för 
företagsledarna i bioteknik- och medicinteknikföretagen i Uppsala. 

[T] Att Uppsala är starkt på just bioteknik är ingen nyhet, åtminstone inte för oss som följer näringslivet här. Här finns kunskapen och 
erfarenheterna av såväl bioteknik som läkemedelsindustrin. Det nya är att företagen just nu växer så fort personalmässigt och att deras patent 
börjat omsättas i produkter som nu är klara för marknadsföring. 

Upsala Nya Tidning  Lör  3 juni 
2000 

P 

2000 [R] AMERSHAM PHARMACIA: Huvudkontor flyttas till USA 

[T] I höst ska bolaget börsnoteras på amerikanska Nasdaqbörsen och då flyttas även huvudkontoret, som i dag ligger i Uppsala, till USA. Men 
endast enstaka tjänster kommer att flyttas från Uppsala. 

Upsala Nya Tidning  Tis  8 
augusti 2000 

N 

2000 [R] FÖRETAG: Flyttdags ett halvår efter invigningen 

[T] I maj invigde drottningen officiellt Fresenius Kabis anläggning och huvudkontor för parenteral nutrition (dropp) i Uppsala. Nu ett halvår 
senare ska huvudkontoret slås ihop med en annan division i Fresenius Kabi-koncernen och flyttas till Tyskland. 

Upsala Nya Tidning  Tis 12 
december 2000 

N 

2001 [R] Pharmacias flytt fick snurr på Uppsala 

[T] Läkemedelsföretaget Pharmacias successiva utflyttning från Uppsala har på några år gjort staden till en världsledande bioteknikregion.  
Förra året drog bioteknikbolag i Uppsala in 2,3 miljarder kronor i riskkapital och i år ska minst 1 000 personer anställas. I backspegeln visar det 
sig att Pharmacias flytt har varit till fromma för Uppsalas näringsliv. 

Dagens Industri  Ons 24 januari 
2001 

P 

2001 [R] ANALYS: PHARMACIA - Uttåget ur Sverige 

[T] Pharmacia har nu flyttat nästan all forskning från Sverige, som blivit ett tillverkningsland. Kvar finns några avknoppningsföretag. 

[T] När Pharmacia gick ihop med amerikanska Upjohn 1995 fruktade många att det skulle gå ut över forskningen i Sverige. Det varnades för att 
amerikanerna successivt skulle ta över det mesta och flytta alla centrala funktioner till USA. Så har det också blivit. Samgåendet med Monsanto i 
fjol har gjort att utvecklingen accelererat. Strax före jul försvann de sista resterna av den egna svenska forskningen. Då såldes den kliniska 
utvecklingsenheten, som testar nya läkemedel, till ett företag specialiserat på kontraktsforskning, amerikanska Quintiles. Drygt 100 forskare 
lämnar därmed Pharmacia, men inte Sverige. 

[T] Det är också klart att 900 forskare inom området metaboliska sjukdomar, främst diabetes och fetma, flyttar över till ett nystartat 
bioteknikföretag, döpt till Biovitrum, som ska skaffa externt kapital och så småningom börsnoteras. 

[T] Före fusionen med Upjohn styrdes det mesta från Sverige. Uppsala skötte bland annat ögonforskningen. Den är nu flyttad till USA och den 
prekliniska forskningen är nedlagd. Uppsala har också förlorat ansvaret för verksamhetsområden som inflammationer, urologi och 
näringslösningar. (Det senare låg ursprungligen i Stockholm.) Enda verksamhet med forskningsansvar kvar i Uppsala är Pharmacia Diagnostics, 
en udda och mindre del av koncernen. 

Affärsvärlden  Ons 31 januari 
2001 

N 

2001 [R] BIOTEKNIK: Avknoppare expanderar kraftigt 

[T] Antalet anställda har ökat från 150 till 320 på fem år i tolv bioteknikföretag 

Upsala Nya Tidning  Tis 13 
mars 2001 

P 

2001 [R] FÖRETAG: Diagnostics stannar kvar i Uppsala 

[T] Men Diagnostics sitter kvar i Uppsala, med forskning, marknadsföring, produktion och ledning.- Vi är ju kända i världen att vara Uppsala - 
Mecca of allergy. Vi är bäst, störst och vackrast. Vi är också dokumenterade för att vara det, säger Magnus Lundberg, vd för Pharmacia 
Diagnostics. 

Upsala Nya Tidning  Fre 20 
april 2001 

P 

2001 [R] FÖRETAG: Bioteknikföretag söker 350 

[T] Stor efterfrågan på välutbildad arbetskraft i Uppsala - Konkurrensen allt tuffare 

Upsala Nya Tidning  Tis 12 juni 
2001 

P 

2001 [R] Bioteknik hett för riskkapital 

[T] Landets unga bioteknikföretag fortsätter att växa. Allt mer riskkapital strömmar in i branschen.  På ett år har riskkapitalet till branschen 

Dagens Industri  Tis 19 juni 
2001 

P 
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fördubblats, och bioteknikklustret runt Uppsala fungerar numera som pilotprojekt för hur forskning kan länkas samman med näringsliv. 

2001 [R] Sug efter biotekniker 

[T] När resten av Sverige drar ner och varslar, expanderar bioteknikföretagen i Uppsala för fullt. 

Ny Teknik  Tor 13 september 
2001 

P 

2001 [R] Pharmacia ut ur svensk bioteknik 

[T] Sveriges särklassigt största teknologiföretag inom läkemedelsutveckling, Amersham Pharmacia Biotech byter namn till Amersham 
Biosciences. Namnbytet är en följd av att läkemedelsjätten Pharmacia är på väg att återigen lämna svensk spjutspetsforskning. 

Dagens Industri  Tis 16 oktober 
2001 

N 

2001 [R] Börs & Finans: Biacores ledning flyr Uppsala 

[T] Det är inte bara läkemedelsjätten Pharmacia som överger sin historiska bas i Sverige och Uppsala. Nu ska även det O-listenoterade Biacore, 
en gång avknoppat från från Pharmacia, flytta koncernledningen till Schweiz. "Vi hade inte gjort det om Sverige låg lite mer i händelsernas 
centrum", kommenterar VD Ulf Jönsson beslutet. 

Dagens Industri  Fre 19 oktober 
2001 

N 

2001 [R] Uppsala har fått fler forskare men mindre makt 

[T] Pharmacia har beskrivits som ett skräckexempel på hur svensk forskning läggs ned när ledningen av bolaget flyttar ut ur landet.  Andra 
hävdar att det frigjort innovativa krafter som förstärkt Uppsalas position som ledande forskningscentrum. På kort sikt har neddragningarna 
varit positiva, men många oroar sig för hur Uppsalaregionen påverkas på längre sikt. 

Dagens Industri  Ons 12 
december 2001 

P 

2002 [R] Lärdomsstad med ny livskraft 

[T] Akademikerstaden bryter sig ur den skugga som läkemedelsgiganten Pharmacia länge kastat över stadens näringsliv. Under flera årtionden 
var Pharmacia den stora arbetsgivaren i Uppsala - med starka kopplingar till mängder av forskningsprojekt på universitetet. När 
läkemedelsbolaget i mitten av 90-talet kapade banden är det många som hävdar att det var det bästa som kunde hända. 

[T] Men i dag finns det många i Uppsalas blomstrande bioteknikföretagsamhet som hävdar att beslutet att lägga Pharmacias forskning på annat 
håll släppte fram krafter och initiativ som i dag gör Sveriges fjärde stad till något av en bioteknikens högborg. 

[T] Fortfarande märks arvet efter Pharmacia i dessa anställningssiffror.  Företaget har 1 000 anställda kvar i produktion i Uppsala, och 
Fresenius-Kabi, som tog över Pharmacias verksamhet med näringslösningar, har omkring 600 anställda vid fabriken i Uppsala. Dessutom finns 
ursprunget kvar. Separationsmetoderna, Sephadex, finns nu inom Amersham Biosciences, som på Pharmacias gamla industritomt tränger in 
nysatsningar på proteinområdet. 

[T] I ledningen för många av de nya företagen sitter i dag personer med en imponerande kompetens och skolning i internationell 
marknadsföring och projektledning. Konkreta exempel på detta är Biacore, Gyros, Q-med, Alphahelix, Personal Chemistry. Där nyckelpersoner i 
företagsledning, marknadsföring eller forskningsorganisation har erfarenheter från Pharmacia eller närstående företag. Men det är också andra 
kunskapsfaktorer med i bilden. Två universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som tillsammans står för en bred 
kompetens inom materialteknik, biologi och bioteknik. 

Dagens Nyheter - ekonomi  Tis 
15 januari 2002 

P 

2002 [R] Fusionernas förskräckande facit 

[T] Berggren [Christian Berggren, professor i industriell organisation] visar med exempel från Pharmacia och ABB hur strategiska svenska 
forskningsprojekt avvecklats eller dött sedan företagen globaliserats. 

Sydsvenska Dagbladet ekonomi  
Sön 24 februari 2002 

N 

2002 [R] Styckat och klart 

[T] Pharmacia fortsätter att klippa banden till det gamla hemlandet. Innehavet i Amersham Biosciences, motorn i den svenska bioteknologiska 
revolutionen med 1 500 sysselsatta i Sverige, säljs för drygt 10 miljarder kronor till brittiska Amersham. 

Dagens Industri  Ons 13 mars 
2002 

N 

2002 [R] Biotekniken i Uppsala växte efter nedskärning 

[T] Pharmacias bantning gav 900 fler jobb. För fem år sedan beslöt Pharmacia & Upjohn att skära ner verksamheten i Uppsala kraftigt. Idag har 
de gamla Pharmaciabolagen niohundra fler anställda än 1997 visar Ny Tekniks sammanställning. 

Ny Teknik  Tor 14 mars 2002 P 

2002 [R] Pharmacias avknoppningar blir nya framgångsrika företag 

[T] I höstas sålde Pharmacia ut vad som var gamla Kabi och bildade läkemedelsbolaget Biovitrum. Nu säljer man ut hela sin 45-procentiga 
ägarandel av Amersham Biosciences för motsvarande tio miljarder kronor. Det spekuleras i att Pharmacia Diagnostics blir nästa 

Biotech Sweden  Tis  9 april 
2002 

P 
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försäljningsobjekt. 

2002 [R] PHARMACIA: Oklar framtid efter uppköp 

[T] Pfizers uppköp av Pharmacia togs emot med förvåning av anställda Amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer köper Pharmacia Corporation. 
Det överraskande beskedet fick Pharmacias anställda i går. Ännu finns inga uppgifter om vad köpet innebär för verksamheten i Uppsala. 

Upsala Nya Tidning  Tis 16 juli 
2002 

N 

2002 [R] Stockholm-Uppsala satsar hårt 

[T] Med en gedigen bas, byggd på långa vetenskapstekniska traditioner och en världsledande forskning på det biomedicinska området börjar 
Stockholm-Uppsala bli en spelare i världsformat på bioteknikområdet. 

[T] Det är således starka kort som Stockholm-Uppsala har på hand i sin strävan att vara med på den europeiska och den globala 
bioteknikarenan. En bred bas, med en kombination av världsledande forskning och företagande. En blandning av mer mogna företag och en lång 
rad nysatsningar. En del av dessa med klar världspotential där de bygger på produkter som ligger i frontlinjen. 

[T] Regionen har dragit till sig en respektingivande mängd riskkapital. Enligt Per Lindström vid Campus Uppsala handlar det om mellan 10 och 
12 miljarder kronor som riskkapitalbolagen plöjt ner i regionens bioteknikföretag under de senaste fem åren. 

Dagens Nyheter - ekonomi  Tis 
15 oktober 2002 

P 

2002 [R] SPECIAL: PHARMACIA - Farväl Pharmacia! [angående Pfizers uppköp] 

[T] Makten flyttade snabbt över Atlanten när Pharmacia fusionerade med Upjohn 1995. Blå-gula rötter ersattes av stjärnbaner och USA-
patriotism. Det här är historien om hur en svensk bolagsklenod blev amerikansk. 

Veckans Affärer  Mån  2 
december 2002 

N 
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Astra 
 

År Citat Källa N/P 

2008 [R] DEBATT: Investera i framtidens tillväxt 

[T] Astra Zeneca möter utmaningarna genom att förstärka forsknings- och  utvecklingsverksamheten. Under 2008 satsar vi 5 miljarder dollar på 
FoU, varav en betydande del i Sverige, framförallt i Mölndal,  Södertälje och Lund. Genom dessa satsningar och genom att ta in kunskap och 
innovationer från det omgivande samhället har vi som mål  att ytterligare stärka vår portfölj av nya framtida läkemedel. 

Ny Teknik  Ons  2 april 2008 - 

2008 [R] Danska Medicon Valley utklassar svenskarna. Danskarna har dragit in 1000 miljoner kronor mot svenska sidans 90 miljoner. 

[T] De danska bolagen i Medicon Valley har det senaste året dragit in en miljard svenska kronor i riskkapital. Det är mer än tio gånger så mycket 
som de skånska bolagen fått ihop. 

[T] Även i antalet anställda växer Medicon Valley betydligt mer på den danska sidan. Till den danska sidan av Medicon Valley strömmar 
pengarna in från utländska investerare. De svenska bolagen har betydligt svårare att få in välbehövligt kapital i tillväxtföretagen på det 
medicinska området. 

Sydsvenskan - ekonomi  Sön 15 
juni 2008 

N 

2008 [R] Här har 10000 jobb skapats. Förpackningar, läkemedel och konstgjorda njurar är några av Lunds succéprodukter. 

[T] Vadå tekokris och varvskris som i Malmö! Lunds stora industrier har överlevt motgångarna och fortsatt växa. Sedan 1980 har de största 
industriföretagen och forskningsbyn Ideon skapat 10 000 nya jobb i Lund. 

[T] Läkemedelsföretaget Draco startades 1955 av Södertäljebaserde Astra som ville ha kontakt med den medicinska forskningen i Lund. 

Sydsvenskan  Sön  3 augusti 
2008 

P 

2008 [R] Astmamedicin blev Dracos genombrott 

[T] Lund är bäst i Sverige när det gäller hur stort värde varje anställd skapar på sin arbetsplats. 

Sydsvenskan  Sön 14 september 
2008 

P 

2008 [R] Astra Zeneca visar vad Sverige saknar 

[T] Efter flera nyförvärv och utbyggda säljkårer på de stora marknaderna har koncernen vuxit till 68 000 anställda, och Sveriges andel gått ned 
till 17-18 procent. Men en stor del av koncernens FoU styrs från Sverige och anläggningarna i Mölndal, Södertälje och Lund står för en tredjedel 
av koncernens forskning och utveckling. 

Dagens Industri  Mån 10 
november 2008 

P 

2009 - - - 

2010 [R] Astra Zeneca allt mindre blågult 

[T] Sammanslagningen mellan brittiska Zeneca och svenska Astra var tämligen färsk vid millennieskiftet. Den formella fusionen skedde den 6 
april 1999. Då fanns tydliga farhågor här hemma om att den nya koncernkonstellationen, med säte i Storbritannien, skulle underminera de 
svenska anläggningarnas ställning. Så blev det inte då. Under senare år har däremot många anställda vid fabrikerna i Södertälje och Umeå 
tvingats sluta. 

[T] I Sverige är det klart att Umeå med en förpackningsanläggning är under avveckling. Om ytter-ligare någon anläggning hemmavid går denna 
för personalen trista utveckling till mötes återstår att se, men närmast till hands skulle i så fall vara den minsta i Lund.  

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Fre  8 januari 2010 

N 

2010 [R] LÄKEMEDEL 8 000 jobb bort på Astra Zeneca 

[T] Astra Zeneca ska banta 8 000 tjänster. I Lund har läkemedelsjätten drygt 900 anställda som nu undrar vad som ska hända. 

Sydsvenskan - ekonomi  Fre 29 
januari 2010 

N 

2010 [R] Astra Zeneca lägger ned i Lund 

[T] Astra Zeneca stänger sin forskningsverksamhet i Lund och låter 900 anställda lämna bolaget, som ett led i den svensk-brittiska koncernens 
sparprogram. 

[T] På tisdagen kom beskedet, genom Akademikerföreningen i Lund. En tid senare gick Astra Zeneca ut med ett pressmeddelande där 
utvecklingschefen Anders Ekblom beklagade nedläggningen, som ska vara genomförd till senare delen av 2011. 

DI.se  Tis  2 mars 2010 N 
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2010 [R] Dråpslag mot Lund 

[T] Läkemedelsklustret i Lund får sig ett avbräck med dagens besked från Astra Zeneca att verksamheten lägger ned i Lund. Totalt drabbas cirka 
1.100 personer. Kommunstyrelsens ordförande är oroad. 

[T] Med dagens besked att Astra Zeneca lägger ned verksamheten i Lund försvinner Lunds femte största privata arbetsgivare med 900 anställda. 
En annan stor arbetsgivare i samma bransch i regionen är Gambro Lundia med 900 anställda. 

[T] Förutom de 900 anställda kan ytterligare 100-200 personer komma att beröras som arbetar med kringtjänster i form av städning, 
lunchservering och liknande, enligt Helmfrid. 

DI.se  Tis  2 mars 2010 N 

2010 [R] Tungt besked för svensk forskning 

[T] Astra Zenecas beslut att lägga ned sin anläggning i Lund må ha vara väntad och vara en logisk följd av den pressade läkemedelsjättens 
situation, men likväl ett mycket tungt beslut för svensk läkemedelsforskning. 

[T] När Saab var hotat av nedläggning var det många politiker, journalister och andra gråterskor som snabbt föll in i klagokören. När avancerad 
svensk läkemedelsforskning läggs ned blir det sällan några stora rubriker eller gråtmilda påplatsreportage. 

[T] Och erfarenheterna från Pharmacias omfattande nedläggningar och utförsäljningar under 1990-talet och början av 2000-talet visar att 
kunskaperna inte försvinner med arbetsgivaren utan att det i själva verket kan innebära en adrenalininjektion som på sikt skapar fler 
arbetstillfällen. 

E24  Tis  2 mars 2010 N 

2010 [R] Littorin: Inga pengar till Lund 

[T] Det blir inga extrapengar till Lund efter Astra Zenecas nedläggning och de 900 jobben som går förlorade. Arbetsmarknadsminister Sven Otto 
Littorin är tydlig på den punkten. I Lund oroas man över att regeringen kanske engagerar sig mindre för att de som sägs upp är välutbildade. 

DI.se  Ons  3 mars 2010 N 

2010 [R] Nedläggningen kom som en chock 

[T] Ett kraftigt sparpaket var väntat, men inte en nedläggning. Beslutet kom som en total överraskning för de flesta av Astra Zenecas 900 
anställda i Lund 

Sydsvenskan - ekonomi  Ons  3 
mars 2010 

N 

2010 [R] Arbetsförmedlingen var helt oförberedd 

[T] På arbetsförmedlingen i Lund gör man sig beredd att hjälpa de anställda vid Astra Zeneca. I detta fall handlar det om ytterst kvalificerad 
arbetskraft, där nya jobb kan hittas utanför landets gränser. 

[T] Lund har drabbats hårt av neddragningar även inom mobilområdet, med Sony Ericsson och ST-Ericsson. 

Sydsvenskan - ekonomi  Ons  3 
mars 2010 

N 

2010 [R] Kris för hela Medicon Valley 

[T] Medicon Valley är tänkt att vara ett av Öresunds-regionens framtidsvapen. Beskedet om Astra Zenecas nedläggning i Lund är ett kraftigt slag 
mot en bransch som beskrivs i termer av kris. 

[T] Anders Olshov är vd för Öresundsinstitutet. Han ser allvarligt på beskedet om att det forskningsintensiva Astra Zeneca lämnar Lund. - 
Regionen tappar ett flaggskepp. Det handlar om 800 forskare. Det försvagar regionen inom läkemedelsområdet. Han ser delvis beslutet som en 
konsekvens av Astra Zenecas dominerande utländska ägare. - Det visar att ägarskapet är viktigt. Det handlar om företagens engagemang för 
regionen. 

Sydsvenskan - ekonomi  Ons  3 
mars 2010 

N 

2010 [R] MEDICINFÖRETAG I KRIS. Ideon möter krisen med idéer 

[T] Förberedelserna har pågått sedan det blev känt att stora lokalytor blir lediga på Ideon när både ST-Ericsson och Sony Ericsson flyttar ut. 
Astra Zenecas beslut att lägga ner i Lund gör satsningen än mer prioriterad. 

Sydsvenskan  Tor  4 mars 2010 P 

2010 [R] "Underlätta för nya läkemedelsföretag" 

[T] Om man vill hitta något positivt är det att vi i Medicon Valley har stora företag, exempelvis Novo Nordisk, som faktiskt expanderar. Fördelen 
med att befinna sig i ett kluster är att när vissa företag går dåligt går andra förhoppningsvis bättre och har möjlighet att tillvarata den 
kompetens som finns. 

Sydsvenskan  Tor  4 mars 2010 P 

2010 [R] KRIS I MEDICON VALLEY. Fråga Lund Sydsvenskan  Tor  4 mars 2010 N 
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[T] Öresundsregionens kluster av medicin- och bioteknikföretag är krisstämplat sedan tidigare. Enligt Berlingske Tidende balanserar hälften av 
de mindre och medelstora bolagen vid konkursens brant. Och med Astra Zenecas avveckling i Lund försvinner inte bara en av regionens tre 
läkemedelsbjässar. Tyngdpunkten förskjuts också rejält mot Danmark där båda de kvarvarande jättarna - Novo Nordisk och Lundbeck - finns. 

2010 [R] Lunds Universitet drabbas hårt av nedläggningen 

[T] Av de 900 anställda på läkemedelsföretaget Astra Zeneca finns 160 forskare. Utöver att erbjuda arbetstillfällen har Astra Zeneca ett nära 
samarbete med universitetet vid examensarbeten och traineeprogram. 

Helsingborgs Dagblad  Tor  4 
mars 2010 

N 

2010 [R] Stängning av Astra ger nya chanser 

[T] Nedläggningen av Astra Zeneca i Lund innebär varken dråpslag eller katastrof för staden, så som det framställts i många medier. Här sätts nu 
spadarna i jorden för forskningsinstitutet Max IV inom materialforskning och om cirka två år inleds bygget av det ännu större ESS. Båda 
kommer att tillhöra världseliten inom sina specialiteter. För Lunds kommun väntar istället överhettning. 

Kristianstadsbladet  Fre  5 mars 
2010 

P 

2010 [R] ANALYS: ASTRA ZENECA - Jobben kan inte räddas utan kapital 

[T] I spåren av Astra Zenecas nedläggningsbeslut i Lund riktas nu blickarna hoppfullt mot Uppsala. Bakgrunden i korthet: Sedan Pharmacia 
2003 bestämde sig för att stänga sin verksamhet i Uppsala har antalet anställda i läkemedels- och medicinteknikbranschen där ökat med 500 
personer till drygt 4500. 

[T] Därför har skånska politiker, näringslivsdirektörer och företrädare för läkemedelsbranschen nu antagit "Uppsala, Uppsala, Uppsala!" som 
mantra för att dämpa krisstämningen. Problemet är att de glömmer en sak. Vändningen i Uppsala kom inte av egen kraft. Det kommer den inte 
heller att göra i Skåne, utan det krävs hårt arbete av alla inblandade om Lund ska kunna upprepa Uppsalas framgångsexempel. 

Sydsvenskan - ekonomi  Fre  5 
mars 2010 

N 

2010 [R] EFTER ASTRA ZENECA 14 miljoner ska bidra till nya företag 

[T] Med 14 miljoner i potten ska anställda på Astra Zeneca få hjälp att starta eget, när läkemedelsjätten lägger ner i Lund. Bakom satsningen står 
bland andra Region Skåne. 

[T] Sedan tidigare driver Tek-nopol en liknande satsning inriktad på mobilteknik under namnet Mobile Heights Business Center. Där har bland 
andra Ericsson och Telia Sonera bidragit med patent som ligger outnyttjade. 

[T] - För vår del är första prioritet att säkra kompetensen när verksamheten i Lund flyttas till Mölndal. Ett antal personer kommer att erbjudas 
tjänster där, men sedan kommer ju en fas efter det. För dem som inte kan eller vill följa med till Mölndal kommer den här typen av initiativ att ha 
stor betydelse, säger Per Persson. 

[T] Bakom satsningen på Life Science Business Center, som blir namnet på Tek-nopols nya satsning, står Region Skåne, Region Blekinge, 
Innovationsbron och Vinnova. Pengar har också sökts från EU:s strukturfonder. Budgeten sträcker sig över två års tid och kom på plats inom 
några dagar efter Astra Zenecas nedläggningsbesked tack vare att förberedelserna redan var igång. 

Sydsvenskan - ekonomi  Tor 11 
mars 2010 

P 

2010 [R] ASTRA ZENECA Få flyttar med Astra Zeneca till Mölndal 

[T] Endast ett fåtal anställda vid Astra Zeneca i Lund kommer att flytta med till Mölndal. Det tror Allan Larsson, som sedan en vecka fungerar 
som särskild förhandlare mellan regionens aktörer och läkemedelsföretaget. 

Sydsvenskan - ekonomi  Tis 23 
mars 2010 

N 

2010 [R] Konsortium kan ta över Astra Zeneca-lokaler 

[T] Ett konsortium med region, kommun, universitet och privata aktörer som parter ska ta över Astra Zenecas lokaler när storföretaget lämnar 
Lund 2011. Det är en av huvudlinjerna inför kommande förhandlingar med bolaget. 

Sydsvenskan  Tis 30 mars 2010 P 

2010 [R] ASTRA ZENECA Nedläggningen. Tystnad i väntan på - vadå? 

[T] Nu är det två månader sedan Astra Zenecas ledning meddelade att all forskning inom andningsvägar och inflammation flyttas till Mölndal i 
slutet av 2011. Sedan dess har de anställda i Lund väntat på besked. Hur många tjänster skapas på den nya enheten Respiratory & inflammation 
i Mölndal? Vilka erbjuds att följa med? Hur kompenserar företaget dem som tvingas sluta? När kommer uppsägningarna? Vad händer med 
lokalerna? 

Sydsvenskan  Fre 30 april 2010 N 

2010 [R] Nedläggningsbeslutet väckte politikerna 

[T] Innovations- och tillväxtfrågor har inte stått överst på agendan bland Skånes politiker. Inte förrän Astra Zeneca bestämde sig för att stänga i 

Sydsvenskan  Lör 15 maj 2010 P 
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Lund. Nu slåss politikerna istället om vem som gör mest. I Skåne finns 51 organisationer som ska hjälpa innovatörer och entreprenörer att bli 
mer framgångsrika. 

2010 [R] ASTRA ZENECAS NEDLÄGGNING I LUND. Villkoren för Mölndal klara - extra årslön för flytt 

[T] Villkoren för Astra Zeneca-anställda som väljer att flytta med till Mölndal är klara. Erbjudandet betecknas som det mest generösa budet 
någonsin på den svenska arbetsmarknaden. Men det ser ut att gå till betydligt färre än vad som tidigare har sagts. 

Sydsvenskan  Ons  9 juni 2010 N 

2010 [R] ASTRA ZENECA Besked om framtiden dröjer "Vi har fått en pusselbit, nu väntar vi på nästa" 

[T] Bara en liten del av personalen kommer att få erbjudande om jobb på Astra Zeneca i Mölndal. Fördelaktiga villkor utlovas för att så många 
som möjligt av dem som får erbjudandet ska tacka ja. Bland annat utgår en hel årslön i bonus till den som flyttar med permanent. 

Sydsvenskan  Ons 16 juni 2010 N 

2010 [R] NEDLÄGGNINGEN AV ASTRA ZENECA Uppsagda kan få 10,5 månadslöner i avgångsvederlag 

[T] Uppsägningstiden plus minst fyra månadslöner. Det blir utköpspaketet när Astra Zeneca lägger ner i Lund. Men det är fortfarande oklart 
vilka anställda som sägs upp och vilka som får flytta med till Mölndal. 

Sydsvenskan - ekonomi  Lör  3 
juli 2010 

N 

2010 [R] Än har inte utflyttningen knäckt medicinklustret 

[T] Och trots nedläggningsbeslutet i Lund fortsätter Sverige att spela en  stor roll i Astra Zeneca, i synnerhet inom forskning och utveckling.  Det 
är mer den relativa positionen som försämrats, som en följd av  företagsköp i USA och marknadssatsningar i Asien. 

Dagens Industri  Tor 14 oktober 
2010 

P 

2010 [R] Framtidstro i Lund trots nedläggning 

[T] Den 2 mars kom ett besked som skakade Lund: Astra Zeneca lägger ned all sin verksamhet vid anläggningen i staden och flyttar forskningen 
till Mölndal. 850 jobb försvinner. Men i Lund råder trots allt mer framtidshopp än katastrofstämning när chocken nu börjat lägga sig. 

[T] Vi står inför positiva utmaningar. Lund är en fullteknologisk, fullvetenskaplig region med jättesatsningar som ESS och Maxlab. Det betyder 
många kvalificerade jobb, men det behövs också bostäder, vägar och affärer. Det är nästan hisnande hur det ena föder det andra. [Staffan Hållö, 
chef för Arbetsförmedlingen i Lund] 

Dagens Nyheter  Lör 30 oktober 
2010 

P 

2011 [R] Djärvt men hedervärt när Paulsson satsar i Lund 

[T] Peab-brodern Mats Paulsson lägger grunden för en ny gigantisk forskningspark, som köper Astra Zenecas nedlagda Lundaanläggning för 450 
miljoner kronor. Projektet är synnerligen lovvärt, men svårigheterna ska inte underskattas. 

E24  Fre 14 januari 2011 P 

2011 [R] IDEON LIFE SCIENCE VILLAGE Stiftelse köper Astras lokaler 

[T] Europas största forskningspark kommer att ligga i Lund, sedan Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande köpt 
Astra Zenecas anläggning. Nya namnet är Ideon Life Science Village. Lund 

[T] Astra Zeneca säljer sin anläggning till en stiftelse som grundats av byggjätten Peabs vd Mats Paulsson. Syftet är att skapa ett centrum för 
forskning, innovationer och företagande med namnet Ideon Life Science Village. Köpesumman är 450 miljoner kronor. 

Sydsvenskan  Lör 15 januari 
2011 

P 

2011 [R] Mats Paulsson bakom jätteaffär 

[T] Lund. Mats Paulsson skänker 100 miljoner kronor och bildar en stiftelse som köper Astra Zenecas lokaler i Lund för 450 miljoner kronor. 
Här ska etableras ett nytt centrum med på sikt 1 000 arbetsplatser för forskning, innovation och företagande inom det medicinska området. 

[T] Det är nybildade "Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande" som via ett nybildat fastighetsbolag köper Astra 
Zenecas fastighet i Lund för 450 miljoner kronor. Peabgrundaren Mats Paulsson är initiativtagare och skänker 100 miljoner kronor ur egen ficka 
till stiftelsen, som bland annat vill föra cancerforskningen framåt. 

Helsingborgs Dagblad  Lör 15 
januari 2011 

P 

2011 [R] Enormt intresse för att flytta in 

[T] Intresset för Ideon Life Science Village - nysatsningen i Astra Zenecas lokaler - är jättestort. Mängder av företag hör av sig. Och alla vill de 
samma sak: flytta in i lokalerna eller åtminstone få ett finger med i satsningen. 

Sydsvenskan  Sön 13 februari 
2011 

P 

2011 [R] Mats Paulssons gåva en Särimner för forskarna 

[T] Det tredje och mest spektakulära i sammanhanget är den konstruktion som snickrats ihop och som innebär att donationen visserligen går till 
att köpa loss fastigheterna från läkemedelsjätten, men de stannar inte där utan kommer till användning igen. Och igen. Och igen. Överskottet 

Sydsvenskan - ekonomi  Lör  9 
april 2011 

P 
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från driften av lokalerna kommer att investeras i forskning. Det innebär att Mats Paulsson kommit på ett sätt att handla för samma pengar flera 
gånger om - eller annorlunda uttryckt: Mats Paulsson har konstruerat forskningsvärldens motsvarighet till Särimner, galten som i den nordiska 
mytologin slaktades och åts upp på kvällen för att sedan återuppstå igen. 

2011 [R] Skåneforskare samlas i egen vetenskapsby 

[T] Ett par hundra cancerforskare kommer nästa år att börja arbeta i Astra Zenecas gamla jättelokaler i Lund.  - Det kommer att blir ett centrum 
som är unikt för Europa, säger Carl Borrebaeck, vice rektor vid Lunds universitet. 

[T] I den nya vetenskapsbyn kommer cancerforskare att arbeta, och en  mängd företag som kommersialiserar forskningsresultaten ryms på de  
80000 kvadratmetrarna. Dessutom ska universitetspersonal som arbetar  med innovationssystem - hjälper till med licensiering och andra  
konsulttjänster för att föra ut forskningen i samhället - finnas på  plats. Totalt kan uppemot tusen personer komma att arbeta i det som  kallas 
Ideon Medicon Village.   - All cancerforskning som tidigare har varit utspridd iMalmö och Lund  samlas i två stora hus. Här kan vi bedriva allt 
från preklinisk  forskning till fas 2-prövningar, säger Carl Borrebaeck, som  tillsammans med Allan Larsson, tidigare socialdemokratisk  
finansminister och nu styrelseordförande för Lunds universitet, är  initiativtagare till jättesatsningen. 

Dagens Medicin  Ons  1 juni 
2011 

P 

2011 [R] En epok går i graven - en ny tar vid 

[T] Astra Zenecas epok i Lund är snart slut, efter 55 år. Lokalerna töms, labbutrustning fraktas i väg, personalen skingras. Men efter årsskiftet 
drar forskningsbyn Ideon Medicon Village igång. Tonvis med möbler och labbutrustning har packats ner och fraktats i väg. 

Sydsvenskan  Lör 10 september 
2011 

P 

2011 [R] Svårt att få med barnfamilj i flytt 

[T] Det spelar ingen roll hur mycket du sockrar flyttpaketet - vissa medarbetare kommer förmodligen ändå inte att nappa på erbjudandet. 
Personliga omständigheter styr beslutet och allra svårast är det att locka med kvinnor som har barn under 18 år. 

[T] Resultatet av enkätundersökningen och intervjuer med de anställda visar att flyttpaketet inte var avgörande i flyttfrågan.  Det är i stället 
personliga förhållanden som ligger som bas för vilken sida av vågskålen som kommer att väga tyngst. 

[T] För de yngre medarbetarna med barn i skolåldern tippade vågskålen över åt andra hållet.  Särskilt kvinnorna valde att lämna Astra Zeneca, 
70 procent av dem som gick var kvinnor. Många som valde att sluta hade redan ett par veckor efter Astra Zenecas nedläggningsbesked nosat 
upp nya jobb i Öresundsregionen. 

Personal och Ledarskap  Tor 22 
september 2011 

N 

2011 [R] INTERVJU Erika Medin - Slutet på Astra blev en nystart 

[T] Nedläggningsbeskedet kom mest som en lättnad för Erika Medin, före detta kommunikatör på Astra -Zeneca i Lund. Nu startar hon ett nytt 
liv som egenföretagare och -nätverksbyggare.   

Sydsvenskan  Lör  3 december 
2011 

P 

2011 [R] Idébrist stänger företags-center 

[T] Life Science Business Center startade precis när Astra Zenecas definitiva nedläggningsbesked i Lund kom. Tanken var att ta tillvara de idéer 
som så att säga hängde kvar i Lund när läkemedelsföretaget flyttade verksamheten till Mölndal. LSBC hämtade inspiration från Mobile Heights 
Business Center, ett projekt som också drivs av Teknopol. 

Sydsvenskan - ekonomi  Ons 12 
oktober 2011 

N 

2011 [R] NYTT CANCERCENTRUM - Universitetet tecknar avtal med Medicon Village 

[T] Lunds universitet skapar ett nytt cancercent-rum på Medicon Village. Rektor Per Eriksson skrev igår på ett avtal som gäller i tre år och 
kostar 20 miljoner kronor om året. Lunds universitet kommer att få tillgång till lokalerna på cirka 8 000 kvadratmeter den 10 januari. Cirka 200 
personer har anmält intresse för att flytta till Medicon Village. 

Sydsvenskan  Lör 17 december 
2011 

P 

2011 [R] Ny spetsforskning ska sporra Lund 

[T] Nu vid årsskiftet stänger läkemedelsjätten forskningsdörrarna. För merparten har det så här långt gått bra, runt en fjärdedel har flyttat med 
till Astra Zeneca i Mölndal, cirka en tredjedel har fått annat jobb på orten och en del andra har startat eget, enligt Ann-Leena Mikiver som är 
pressansvarig för Astra Zeneca i Sverige. 

[T] Medicon Village, på väg att byggas upp i Astra Zenecas forna lokaler i nordöstra Lund och granne till redan väletablerade Ideon Science Park, 
har redan nosat upp sina första hyresgäster. 300 cancerforskare från Lunds universitet och ett regionalt cancercentrum flyttar in under nästa år. 
I februari flyttar European Spallation Source, ESS, sitt huvudkontor med ett tal medarbetare dit från centrala Lund. 

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Ons 28 december 2011 

P 
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2012 [R] Oron växer på de stora lärosätena 

[T] Astra Zeneca har drygt 200 samarbeten med svenska universitet. Flera av rektorerna på de stora universiteten är oroliga för hur  Astra 
Zenecas krympande forskning slår mot deras verksamhet. 

[T] Astra Zeneca står för cirka 20 procent av antalet anställda inom life  science-industrin i Sverige och 80 procent av Sveriges  
läkemedelsexport, enligt siffror från Vinnova. Koncernen är viktig  för universiteten, både som framtida arbetsgivare för studenter,  
medfinansiär till forskningsprojekt och forskningspartner. 

Dagens Industri  Ons  8 februari 
2012 

N 

2012 [R] 85 procent har sysselsättning 

[T] Så har det inte blivit: "Vi har ett fantastiskt facit när det gäller tidigare anställda vid  Astra Zeneca och när det gäller framtidstron för Medicon 
Village",  säger Ursula Hultkvist Bengtsson. De som arbetade vid Astra Zeneca i Lund när nedläggningsbeskedet kom  i mars 2010 har i stor 
utsträckning hittat ny sysselsättning. Omkring  85 procent av dem har nya jobb i någon form. 

Dagens Industri  Tis 14 februari 
2012 

- 

2012 [R] Nytt liv i Astras Lundakomplex 

[T] Astra Zenecas besked om nedläggning i Södertälje kom som en kalldusch.  I mars 2010 lämnade läke-medelsjätten ett liknande besked till 
sina  892 anställda i Lund. Bolaget skulle lämna Lund.  Nu har Astra Zenecas jätteanläggning -förvandlats till Medicon Village och nya 
hyresgäster flyttar in. Bland annat -tidigare Astraanställda som startat eget. 

Dagens Industri  Tis 14 februari 
2012 

P 

2012 [R] Notan riskerar bli för dyr 

[T] Rektor Per Eriksson undertecknade hyreskontraktet mot dekanernas vilja. Nu tickar hyran för tomma lokaler. Forskargrupperna avvaktar 
besked om prislappen. Och nu befarar Universitetet att hela satsningen blir för dyr. - Det är mer komplicerat än vi trodde från början, säger 
rektor Per Eriksson. Det var i december förra året som han fattade det kontroversiella beslutet att hyra 8 000 kvadratmeter i Astra Zenecas 
gamla lokaler. Universitetet har därmed förbundit sig att betala 20 miljoner kronor i hyra om året i tre år. Det gjordes innan visionen om ett 
cancercentrum var förankrad ute på fakulteterna, innan man hade analyserat behovet av nya lokaler och mot dekanernas vilja. 

Sydsvenskan  Lör  2 juni 2012 N 

2012 [R] MEDICON VILLAGE Del 3 • Framtiden. "Enorm potential att bygga till" 

[T] Hur stor roll spelade byggrätterna för beslutet att förvärva Astra Zenecas lokaler? - Det var en liten del, det viktiga var att behålla 
anläggningen och kunna fortsätta att jobba med forskning inom life science, säger Mats Leifland [vd Medicon Village].  

Enligt Per Eriksson har anläggningen redan ökat i värde från en halv miljard kronor till en och en halv miljard efter att Medicon Village 
etablerades. 

Sydsvenskan  Tis  5 juni 2012 P 

2012 [R] Forskningen försvinner. Sverige tappar i attraktivitet efter Astra Zenecas nedläggning 

[T] I februari beslutade Astra Zeneca att lägga ned sin forskning och utveckling i Södertälje bara två år efter att företagsledningen hade fattat 
motsvarande beslut för forskningen i Lund. Vinnova uppskattar att Astra Zeneca står för cirka 6 procent av näringslivets totala forskning och 
utveckling i Sverige och närmare 80 procent av läkemedelsexporten. 

Dagens Industri  Tis 19 juni 
2012 

N 

2012 [R] Hundratals forskare svävar i ovisshet 

[T] Till Astra Zenecas nedläggning i Lund och Umeå har EU-kommissionen godkänt ett stöd från globaliseringsfonden på 37 miljoner kronor för 
vidareutbildning och omskolning av de före detta anställda, nu väntar Europaparlamentet och ministerrådets beslut i frågan. Men det är 
fortfarande oklart om något bidrag till nedläggningen i Södertälje kommer att sökas. 

[T] När Astra Zeneca lade ner forskningen i Lund förra året bildades ett konsortium som kunde ta över hela verksamheten. Bland annat tack 
vare att en av Peab-grundarna, Mats Paulsson, gick in med ett bidrag på 100 miljoner kronor. Att en aktör går in och tar över ägandet av hela 
anläggningen och sedan hyr ut lokaler vore det bästa även för Södertälje. Men en sådan lösning finns inte i sikte nu. 

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Fre  3 augusti 2012 

N 

2012 [R] Många företag små ... 

[T] Förra året lämnade Astra Zeneca Lund och kommunen förlorade 800 arbetstillfällen. På torsdagen kom beskedet att mobiltillverkaren Sony 
Mobile, tidigare Sony Ericsson, varslar 650 personer, drygt en fjärdedel av de anställda. 

Kristianstadsbladet  Fre 24 
augusti 2012 

- 

2012 [R] Mindre företag vinnare. Små life science-bolag tar marknadsandelar när läkemedelsjättarna drar ned på forskningen 

[T] Tiotals miljarder i forskningsbudget som går upp i rök och tusentals jobb som försvinner - de stora läkemedelsjättarnas besparingar slår 

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Fre 28 september 2012 

P 
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hårt mot forskningen. Men samtidigt skapas möjligheter för såväl mindre företag som universitet att spela en allt större roll för framtidens 
läkemedel. Bara i Sverige har antalet små life science-bolag tredubblats på tio år. 

[T] Samma sak är på god väg att ske i Lund, där Astra Zeneca lade ner 2010 och ett nytt konsortium tagit över lokalerna med många mindre 
företag som hyresgäster. 

2012 [R] SKÅNE: STOCKHOLM Öppna dörrarna! 

[T] Man skulle kunna kalla det för "Lilla Almedalen", det vip-mingel som Region Skåne arrangerar för utvalda makthavare i Stockholm ikväll. 

[T] Att de nationella beslutsfattarna inte har en uppdaterad bild av vad som händer i Skåne har nämligen blivit allt mer uppenbart på senare år, 
bland annat manifesterat genom det kompakta ointresset från regeringen när Astra Zeneca lade ner i Lund. 

Sydsvenskan  Tis 13 november 
2012 

- 

2012 [R] Ännu en tung smäll för Lund 

[T] Rektorn för Lunds universitet, Per Eriksson, beklagar att Investorägda Gambro säljs till amerikanska Baxter. Dialystillverkaren har 850 
anställda i Lund och är ett av flera bolag i regionen vars ägande flyttat utomlands. Bland facket är reaktionerna blandade. 

[T] För snart ett år sedan lämnade Astra Zeneca sin forskningsanläggning i Lund på 80 000 kvadratmeter. Och läkemedelsjätten är inte ensam 
om att skära ned. Senast i somras meddelade Sony Mobile att man gör sig av med runt 1 000 tjänster i Lund. Hårdvaruutvecklingen flyttar hem 
till Japan. 

Svenska Dagbladet Näringsliv  
Tor  6 december 2012 
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