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Abstrakt 
Cystisk fibros och blödarsjuka är krävande sjukdomar som för en del 
människor leder till döden. Tack vare nya behandlingsformer och forskning 
lever personer med dessa sjukdomar idag till vuxen ålder. Enligt denna 
undersökning som är byggd på en kvantitativ metod, är information om 
sjukdomarna i dagspress, fackpress och kvällspress begränsad. Detta kan 
göra att sjukdomarna förblir okända för allmänheten. Okunskap kan leda till 
oförståelse för de sjuka människorna och det är viktigt att information om 
dessa sjukdomar inte bara finns på sjukhus och behandlingscenter som 
informationen idag gör. För att exempelvis forskningsbidrag ska öka är det 
en fördel om informationen når ut till allmänheten. Textmedier är en källa 
som många hämtar information ifrån. Därför är det viktigt att information 
om sjukdomarna sprids via textmedierna till samhället. Totalt i denna studie 
kodades 688 artiklar från olika textmedier under åren 1979-2006. De 
textmedier som har undersökts är dags, kvälls och fackpress. Enligt teorin 
om vad de olika tidningarna publicerar, ska framställningen av cystisk fibros 
och blödarsjuka skilja sig åt mellan de olika textmedierna vilket studien har 
bekräftat att det gör. Under åren 1991-1994 förekom det få artiklar om 
sjukdomarna i de undersökta medierna. Antalet artiklar om blödarsjuka 
nådde sin topp år 1999, medan artiklar om cystisk fibros nådde toppen 
1997. En hypotes som bekräftades i studien, var att forskare skulle vara de 
som är mest förekommande i samband med sjukdomarna. Denna studie 
visar att sjukdomarna i störst utsträckning vinklas mot forskning. 

 
 
 

Nyckelord: Innehållsanalys, nyhetsvärdering, blödarsjuka, cystisk fibros, 
fackpress, kvällspress och dagspress 



 3

Innehåll!
 

Innehåll ..................................................................................................... 3!

1. Inledning ............................................................................................... 5!

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 6!
1.1.1 Kort om cystisk fibros .............................................................. 6!
1.1.2 Kort om blödarsjuka ................................................................. 6!
1.1.3 Sjukdomarna och textmedier .................................................... 7!

1.2 Tidigare forskning ......................................................................... 7!

1.3 Syfte .............................................................................................. 10!
1.3.1 Frågeställningar ...................................................................... 10!

1.4 Disposition .................................................................................... 11!

2. Teoretisk utgångspunkt ...................................................................... 12!

2.1 Sjukdomar och medier................................................................ 12!

2.2 Rikspress och lokalpress ............................................................. 13!
2.2.1 Skillnader på kvällspress, dagspress och fackpress ............... 13!

2.3 Räckvidd ...................................................................................... 14!

2.4 Nyhetsvärdering .......................................................................... 14!

2.5 Aktör ............................................................................................. 15!

2.6 Medielogik .................................................................................... 16!

2.7 Medier och makt.......................................................................... 16!

3. Metod .................................................................................................. 18!

3.1 Om kvantitativ innehållsanalys ................................................. 18!

3.2 Reliabilitet och validitet .............................................................. 19!

3.3 Tillvägagångssätt ......................................................................... 19!
3.3.1 Material .................................................................................. 19!
3.3.2 Metod kring frågeställningar .................................................. 21!
3.2.3 Metodproblem ........................................................................ 22!

4. Resultat ............................................................................................... 23!

4.1 Förekomst i fackpress, dagspress och kvällspress under 1979-
2006 ..................................................................................................... 23!

4.1.1 Förekomst i pressen ................................................................ 23!
4.1.2 Mest förekommande ämne ..................................................... 24!
4.1.3 Skillnad i antal artiklar per tidningsgenrer ............................. 25!
4.1.4 Skillnad mellan tidningsgenre, ämne, aktör och år ................ 25!

4.2 Mediernas framställning av sjukdomarna ................................ 31!
4.2.1 Svår respektive mild bild........................................................ 31!
4.2.2 Positivt respektive negativt helhetsintryck ............................. 33!

4.3 Aktör ............................................................................................. 34!



 4

4.3.1 Låg förekomst av aktörer ....................................................... 34!
4.3.2 Forskare som mest förekommande aktör ............................... 34!
4.3.3 Låg förekomst av barn i artiklarna ......................................... 36!

5. Diskussion ........................................................................................... 37!

5.1 Förekomst .................................................................................... 37!
5.1.1 Antal artiklar .......................................................................... 37!
5.1.2 Skillnader i förekomst ............................................................ 38!

5.2 Framställning av sjukdomarna .................................................. 39!

5.3 Aktör ............................................................................................. 40!

5.4 Förslag på vidare forskning ....................................................... 41!

5.5 Kunskapsintressanter ................................................................. 41!

7. Referenser ........................................................................................... 42!

Bilaga 1. Kodbok .................................................................................... 44!

Bilaga 2. Cystisk fibros och Blödarsjuka .............................................. 49!

Cystisk fibros som sjukdom ............................................................. 49!
Orsak ............................................................................................... 49!
Symtom ........................................................................................... 49!
Diagnos ........................................................................................... 50!
Behandling ...................................................................................... 50!
Att leva med sjukdomen .................................................................. 50!

Blödarsjuka som sjukdom ................................................................ 51!
Orsak ............................................................................................... 51!
Symtom ........................................................................................... 51!
Diagnos ........................................................................................... 51!
Behandling ...................................................................................... 51!
Att leva med sjukdomen .................................................................. 52!

För vidare läsning hänvisas till: ....................................................... 52!

Bilaga 3. Hiv och hepatit C ............................................................... 53!

För vidare läsning hänvisas till: ....................................................... 53!
 
 
 

 



 5

1. Inledning 
Denna studie handlar om i vilken utsträckning textmedierna fackpress, 
dagspress och kvällspress framställer blödarsjuka och cystisk fibros, samt 
vilka aktörer som får komma till tals i samband med sjukdomarna. I studien 
som sträcker sig över en cirka 30 år lång period, har det använts en 
kvantitativ textanalys vilket gjorde att materialet som användes gick att 
översätta i siffror. Eftersom det i studien har kodats 688 artiklar 
underlättade metoden för jämförelser mellan de olika resultaten. På grund 
av detta gick det att dra generella slutsatser om framställningen av cystisk 
fibros och blödarsjuka. 
     Dessa sjukdomar är krävande och gör att patienterna blir beroende av 
anhöriga, sjukvård och av samhället1 2. Medierna förmedlar bilder och 
information och därför är det viktigt att de förmedlar en rättvis bild av dessa 
sjukdomar. Det är viktigt att de drabbade får ge sin synvinkel och att deras 
anhöriga får komma till tals eftersom det är deras vardag som berörs. 
Således har det i studien undersökts hur dessa textmedier framställer 
sjukdomarna.  
     En hypotes i studien var att forskare är de som oftast förekommer i 
textmedierna i samband med sjukdomarna. Detta grundades på en studie 
om hur demens skildras i medier, där forskare var den mest förekommande 
aktören3. Enligt teorier om hur olika textmedier framställer sjukdomar, bör 
framställningen skilja sig åt4. En ytterligare hypotes var att kvällstidningar 
gör sensation av sjukdomarna medan en facktidning ger en mer detaljerad 
och ingående bild av sjukdomarna. Detta visade sig i vilka typer av ämnen 
som rapporterades i samband med sjukdomarna.  
     Dessutom är det viktigt att artiklarna om sjukdomarna är många till 
antalet eftersom sjukdomarna är ett samhällsproblem. Med ett högt 
artikelantal kan information om sjukdomarna spridas till fler i samhället, och 
chansen ökar att informationen når ut till rätt målgrupp. Viktiga målgrupper 
är till exempel skolor och arbetsplatser. De behöver information om 
sjukdomarna eftersom det är många barn idag som på grund av sin sjukdom 
inte kan gå i skolan eller kräver personlig assistent, och många vuxna som 
inte klarar av att arbeta5.  
     Det är också viktigt att det positiva och negativa med sjukdomarna 
framställs i medierna. En del människor kan uppleva sin sjukdom som 
positiv, medan det för andra känns negativt. Med positiv menas att en 
person har någon av sjukdomarna men lever ett normalt liv och idrottar 

                                                 
1 http://www.sos.se/smkh/1998-29-063/1998-29-063.htm 070326 
2 http://www.sos.se/smkh/2003-29-162/2003-29-162.htm 070326 
3 Lena Dahlberg, 1995, Medias bevakning av demens, C-uppsats vid Stockholms universitet  
4 Bengt Nerman, massmedieretorik, Stockholm, Almquist & Wiksell, 1973 
5 Riksförbundet för cystisk fibros 070326 
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trots en intensiv och svår behandling. En person som har cystisk fibros eller 
blödarsjuka kanske inte känner sig drabbad av sjukdomen. Trots en intensiv 
kamp och vardaglig sjukgymnastik kan en del personer känna att det tillhör 
deras vardag. 

1.1 Bakgrund 
Anledning till att vi valde att studera detta ämne är för att det är intressant att 
undersöka hur mycket det skrivs om sjukdomarna, trots att det är en minoritet av den 
svenska befolkningen som lever med dem. Där tillkommer anhöriga, det vill säga, familj 
och vänner men också sjukvårdspersonal, dagis, skolor och arbetsplatser. Således är det 
många fler än de sjuka som lever med sjukdomarna, och det bör därför skrivas om dessa 
i textmedierna fackpress, kvällspress och dagspress, så att alla kan ta del av andras 
levnadsförhållanden. 
     En ytterligare anledning till att vi valde att undersöka i vilken utsträckning 
sjukdomarna framställs i textmedierna är för att vi kände att dessa sjukdomar var 
okända för oss. Kanske är de då även okända för andra på grund av att sjukdomarna 
inte förekommer i tillräckligt hög grad i textmedierna? 

1.1.1 Kort om cystisk fibros 
Cystisk fibros är en ärftlig lungsjukdom som innebär att cellerna i kroppen 
har svårt att utsöndra vatten. Vilket gör att ett segt trögflytande slem bildas 
som är svårt för den sjuke att få bort utan behandling. Slemmet täpper till 
luftvägarna och personer med sjukdomen får svårt att andas. 
Matsmältningsproblem och svår hosta är följder av det sega slemmet som 
täpper till tarmar och luftvägar och slemmet gör att lungorna inte orkar 
arbeta. Sjukdomen diagnostiserades första gången 1968, och hade till en 
början inte de rätta behandlingsmetoderna vilket gjorde att många dog som 
barn. Numera lever alltfler med sjukdomen till vuxen ålder vilket skapar ett 
större tryck på sjukhus och samhället. Sjukdomen kostar således mer och 
mer pengar. Eftersom det på grund av forskning utvecklas nya 
behandlingsmetoder blir det alltfler som lever med sjukdomen. I Sverige är 
det drygt 500 personer som har sjukdomen, men trots att det är en 
minoritet, behöver de daglig vård och anhöriga som hjälper till med 
nödvändig andningsgymnastik.6  
     Det vore till en fördel om information om sjukdomen och dess 
utveckling sprids via medierna till allmänheten, eftersom det då kan leda till 
debatt och slutligen en högre satsning på vården.  

1.1.2 Kort om blödarsjuka 
Blödarsjuka är en gensjukdom som cirka 850 personer lever med i Sverige. 
Sjukdomen innebär att blodet saknar en koaguleringsfaktor vilket gör att 
blodet inte kan stelna vid skada. Har man blödarsjuka koagulerar inte blodet 

                                                 
6 http://www.sos.se/smkh/1998-29-063/1998-29-
063.htmhttp://www.sos.se/smkh/1998-29-063/1998-29-063.htm 070326 
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när blodkärlen brister, vilket leder till blåmärken och kan ge allvarliga inre 
blödningar.7 

Aftonbladet avslöjade 1993 att många personer med blödarsjuka hade 
blivit smittade av hiv och hepatit C av sina läkemedel. Blödarsjuka fick 
således ett stort genombrott i pressen. 

Vården för patienter med blödarsjuka är koncentrerad till sjukhus i 
Malmö, Göteborg och Stockholm. Kunskapen om sjukdomen finns främst 
där, men på sjukhus runt om i Sverige är kunskapen låg. Det händer att 
personer med blödarsjuka inte får rätt behandling när en akut blödning 
uppstår.8 Att sprida information om sjukdomen är därför av yttersta vikt, 
och medierna kan här vara en stor kunskapskälla för allmänheten. 

1.1.3 Sjukdomarna och textmedier 
Medierna är vår främsta vardagliga informationskälla och sjukdomarna bör 
således debatteras där. Om information når ut till rätt målgrupp, kan 
bidragen till forskning om dessa sjukdomar öka. 

Vi vill understryka det faktum att medierna har stor makt över hur 
informationsflödet påverkar vår vardag, vårt sätt att leva och vad vi ska 
tänka på9. Det som förmedlas i tidningarna är oftast negativa nyheter som 
olyckor, brott och krig, enligt nyhetsvärderingsprincipen10. Därigenom 
påverkar principerna för nyhetsvärdering underlaget för denna studie. 

1.2 Tidigare forskning 

Detta kapitel är lite av en sammanställning av tidigare forskning om aids och medier 
samt en rapport om medicin och medier, båda skrivna av Dorothy Nelkin. Eftersom det 
inte finns någon forskning på hur förekomsten ser ut om cystisk fibros och blödarsjuka i 
textmedier är forskning om aids ett bra alternativ. Sjukdomen är välkänd i medierna och 
har ungefär samma rapporteringshistorik som blödarsjuka. Således behövs det ingen 
förklaring om vad aids är för sjukdom. Resultaten återknyts i diskussionskapitlet till 
detta kapitel. 
 
Till skillnad från cystisk fibros och blödarsjuka som båda är nedärvda 
sjukdomar, är aids en smittsam sjukdom vilket har skapat stora rubriker. 
Framförallt var det nog inte särskilt svårt för journalisterna att välja vilken 
sjukdom som skulle publiceras om man utgår från principerna för 
nyhetsvärdering11. Aids hade det största nyhetsvärdet till skillnad från cystisk 
fibros och blödarsjuka eftersom det var viktigare för allmänheten att få 

                                                 
7 Vård och behandling av blödarsjuka – nationellt vårdprogram 1997 
8 Vård och behandling av blödarsjuka 
9 Jesper Strömbäck, medier och makt, Lund, studentlitteratur, 2000, s.178 ff. 
10 Kristina Lundgren, Birgitta Ney, Torsten Thurén, Nyheter- att läsa tidningstext, ordfronts 
förlag, 1999 
11 Clive Seale, 2003, Health and media: an overview, Brunel university, Department of human 
sciences 
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information om aids. Sjukdomen smittar och det gör varken cystisk fibros 
eller blödarsjuka.  
     Nyheten om aids var en sensationsnyhet enligt principerna för 
nyhetsvärdering. Aids var på den tiden en av de största nyheterna och fick 
två ansikten som läsarna kunde identifiera sig med, ett känt ansikte på grund 
av att en känd skådespelare fick aids och ett okänt ansikte när en vanlig ung 
pojke fick aids. Detta gjorde att aids fick ett högt nyhetsvärde och klättrade 
på mediernas dagordning.12 
     I rapporten, Medicine and the media, skriven 1996, framgår det att forskare 
är oroade över att medierna gör att forskare får mindre trovärdighet. I 
rapporten finns ett exempel på hur journalister misstolkar en upptäckt och 
rapporterar sin synvinkel i media. Enligt forskarna tog journalisterna fasta 
på fel saker istället för att vinkla på den nya upptäckten. I och med att det 
handlade om kloning skrevs det typiska rubriker så som ”forskarna spelar 
Gud”. Journalister och forskare är beroende av varandra och behöver 
således ett fungerande system där alla blir nöjda med rapporteringen. Detta 
kan vara svårt eftersom både journalister och forskare har olika definitioner 
på vad som är en bra nyhet. Enligt Nelkin har forskare en generell 
uppfattning om att skandaler är de nyheter som har högst nyhetsvärde i 
medierna.13  

Enligt rapporten, Aids and the news media, vilken handlar om hur aids är 
framställd i tryckta nyhetsmedier och populärpress, är aids en sjukdom som 
det har skrivits om, mycket för att påverka allmänheten. Som exempel 
väcktes frågor om homosexualitet. 

Enligt Nelkin startades rapporteringen om aids, sent i förhållande till när 
sjukdomen upptäcktes. 1982 publicerades det 800 artiklar varav 350 
dödsfall. 1983 publicerades det ett fåtal artiklar om aids men det var enbart 
Gay press och San Fransisco Chronicle som vågade ta det första steget. The New 
York Times publicerade sin första artikel strax därefter. The New York Times 
var på den tiden viktig eftersom dagordningen i medievärlden 
strukturerades efter den.  

Eftersom sjukdomen är kontroversiell var det svårt för medierna att 
skriva om nyheterna utan etiska förhinder. Vad som senare hände var att 
homosexuella pekades ut som skyldiga för att aids hade spridits. De som 
hade blivit smittade trots att de var heterosexuella pekades ut som att de 
hade haft sexuell kontakt med prostituerade. Rubriker som ”aids bryter ut 
på grund av högriskgrupper”, med syftning på, afrikaner, homosexuella, 
haitier, brottslingar och de som på något sätt var omoraliska. Man menade 

                                                 
12 Strömbäck, medier och makt, s.178 
13 Dorothy Nelkin, 1996, Medicine and the media, New York University, department of 
sociology 
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att det bara var ”de andra” som fick aids. Även rubriker som ”Ingen är 
säker”, ”Dör man efter sex?” och ”Ny dödlig epidemi” var vanliga.14 

Rapporteringen om aids på 1980-talet kan klassas som riskrapportering 
och det är inte alltid en sjukdom får en så stor genomslagskraft och 
uppmärksamhet som aids har fått i medierna. Man ville genom 
rapporteringen ändra på människors beteenden, hantera kriser, öka 
bidragsmängden till forskningsfonder och övertyga allmänheten om att de 
skulle acceptera olika taktiker för att skydda sig mot sjukdomen. Beteenden 
bland folket var enligt medierna tvunget att ändras i och med att sjukdomen 
är smittsam. Affischer varnade allmänheten för att inte skaka hand med 
dem som var smittade. 

Nyhetsrapporteringen kring aids har väckt många frågor och debatter 
hos allmänheten. Det svåra för medierna var hur de skulle rapportera 
nyheten eftersom frågan är kontroversiell. Vilken information skulle de 
avslöja för allmänheten? Man var rädd för att prata om något man inte 
visste allt om, eftersom forskningen på 1980-talet om aids inte hade kommit 
så långt. Aspekter som vilken grad av säkerhet de skulle utgå ifrån, och vilka 
informatörer man hade förtroende för, var viktiga för journalisterna. 
Samtidigt skulle journalister ta hänsyn till nyhetsarbetets rutiner, det vill säga 
att nyheten skulle publiceras snabbt med häftiga rubriker, journalisterna 
skulle hålla tighta deadlines och göra allt detta med en begränsad budget.  

Eftersom tiden också var begränsad hann inte journalisterna lägga ner 
tillräckligt med tid på att undersöka sina källor. Medierna valde istället ut 
trovärdiga källor, till exempel tidningarna Science och New England Journal of 
medicine, vilka medierna använde och använder sig av även idag under 
återkommande tillfällen. Allra helst använder de sig av presskonferenser där 
de får all information levererat i ett paket. Då bör man som läsare veta att 
de som håller presskonferenser har stor fördel i att de kan välja vad 
medierna ska få reda på och inte. 

Enligt rapporten, Aids and the news media, lärde sig allmänheten till största 
del om aids av medierna. Numera måste rapportering om aids vinklas eller 
innehålla något nytt för att vara intressant eftersom allmänheten idag har 
mer kunskap från början. Journalister kan med hjälp av språket få en 
gammal nyhet att verka ny, viktig eller mindre viktig.  

Slutsatsen i Nelkins studie är att journalister måste i sin rapportering om 
till exempel aids, undvika att göra sensationer av nyheter.  

                                                 
14 Nelkin, 1991, Aids and the news media, New York University, department of sociology 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förekomsten av 
gensjukdomarna cystisk fibros och blödarsjuka ser ut i tryckta medier. Vi vill 
ta reda på om det finns några skillnader i framställningen av sjukdomarna 
mellan 1979-2006 och om det finns några skillnader mellan hur dagspress, 
kvällspress respektive fackpress framställer dem.  

1.3.1 Frågeställningar 
Frågeställning 1 syftar till att undersöka ifall kvällspressen är de tidningar 
som rapporterar mest kring sjukdomarna. Hypotesen är att kvällspressen 
kommer dominera i antal artiklar om sjukdomarna, detta utifrån teorin att 
kvällspressen oftare gör en sensation av sjukdomar. Däremot är hypotesen 
att antalet artiklar överlag kommer att vara lågt. När det gäller blödarsjuka är 
hypotesen att det till en stor del förekommer artiklar om hiv och hepatit C 
skandalen eftersom kvällstidningarna är mer sensationslystna. Överlag utgår 
vi från hypotesen att tidningarna kommer att vinkla cystisk fibros mot 
forskning och blödarsjuka mot hiv och hepatit C skandalen. En hypotes är 
att skillnader mellan dagspress, kvällspress och fackpress visar sig i ämne, 
aktör och år. 
     Frågeställning 2 är en kvalitativ fråga som svarar på hur framställningen 
av sjukdomarnas svårighetsgrad ser ut. Hypotesen är att sjukdomarna 
kommer att framställas som svåra. 

Frågeställning 3 är hur ofta forskare förekommer i textmedierna i 
samband med sjukdomarna under åren 1979-2006. Utifrån tidigare avsnitt i 
uppsatsen samt teorikapitlet om aktör, bör forskare vara de som 
förekommer mest. Förutom forskare undersöks vilka aktörer som kommer 
till tals i samband med sjukdomarna. Hypotesen är att det är främst den 
sjuke som bör vara den mest förekommande i artiklarna. Dessutom är det 
viktigt att anhöriga får utifrån sin vinkel berätta om hur det är att leva med 
en person som antingen har blödarsjuka eller cystisk fibros. 
 

Sammanfattningsvis kan frågeställningarna delas in i 3 kategorier: 
1.  Hur ser förekomsten ut av artiklarna i pressen mellan åren 1979-2006? 

1.1 Förekommer sjukdomarna ofta i pressen under 90-talet? 

1.2 Vilket ämne förekommer oftast i samband med sjukdomarna? 

1.3 Är förekomsten av artiklarna störst i kvällspressen och varför är det så? 

1.4 Skiljer sig framställningen åt när det gäller fackpress och de andra två 
genrerna av tidningar, när det gäller ämne, aktör och år? 
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2. Hur ser framställningen ut av sjukdomarna? 

2.1 Framställer medierna sjukdomarna hellre som svåra, det vill säga dödliga, än 
som milda och behandlingsbara? 

2.2 Förmedlar artikeln ett positivt helhetsintryck av sjukdomen, till exempel nya 
behandlingsmetoder som gör livet lättare att leva? 

Med negativ menas att det inte finns något hopp. En bild kan vara svår men ändå 
positiv, exempel: En artikel om ett barn som är dödligt sjuk förmedlar en svår 
bild av sjukdomen, får barnet en transplantation överlever barnet sjukdomen och 
det förmedlar ett positivt intryck av artikeln. 

 

3. Vilka och hur många aktörer framställs i medierna i samband med 
sjukdomen? 

3.1 Är förekomsten av aktörer stor? 

3.2 Är forskare den största grupp av aktörer som får komma till tals? 

3.3 Är det många barn som förekommer i artiklarna i samband med 
sjukdomarna? 

 

1.4 Disposition 

I det här kapitlet redogjordes för bakgrund, syfte med frågeställningar och 
tidigare forskning. 

I kapitel 2 klarläggs problemet teoretiskt med hjälp av relevant litteratur. 
I kapitel 3 beskrivs det hur undersökningen är utförd följt av kapitel 4 med 
resultat och analys. I kapitel 5 diskuteras och ventileras åsikter om material, 
tidigare forskning och metod, samt de resultat som vi anser är viktiga för en 
djupare diskussion. 
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2. Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel förklaras utifrån relevant litteratur olika företeelser som kan ligga bakom 
hur textmedierna skriver och vad de publicerar. Eftersom studien är gjord på en 
kvantitativ metod som inte tillåter en fördjupning i textmaterialet, presenteras här 
information om varför de olika tidningarna skriver som de gör. Således ligger följande 
avsnitt bakom frågeställningarna i studien; Sjukdomar och medier, rikspress och 
lokalpress, skillnader mellan tidningsgenrer, räckvidd, nyhetsvärdering, aktör, 
medielogik, samt medier och makt. 

2.1 Sjukdomar och medier 

När medierna skriver om sjukdomar återfinns personer som skadat sig, fått 
ett otäckt virus eller någon annan skrämmande sjukdom. Journalister väljer 
gärna att skapa sensationer om otäcka händelser, till exempel om en kändis 
blivit matförgiftad av kyckling. Det är allmänt känt att de flesta tidningarna 
gärna publicerar nyheter om kändisar men också att de väljer att vinkla sina 
nyheter.  
     Journalister har fått kritik av forskare att de gör sensationer av nyheter 
och således gör allmänheten oroliga, exempelvis mediernas rapportering om 
akrylamid. När det gällde rapportering om akrylamid valde medierna att 
rapportera om det tillsammans med chips. Det framställdes då att det var 
cancerframkallande att äta chips, men i vilken mängd akrylamid var 
cancerframkallande framgick inte i rapporteringen. Detta kallas för att göra 
en tabloid av en nyhet. I det här fallet valdes att fokusera på det farliga. 

Medierna väljer ofta att publicera nyheter som hotar hälsan eller det 
normala livet. De väljer att publicera nyheterna i perspektivet antingen/eller, 
det vill säga, Sjuk – Frisk, Ful – Vacker, Olyckor – Uppbyggnad, Rik – 
Fattig, Man – Kvinna, Liv – Död. Det sistnämnda låter medierna oftast 
läkare uttala sig om eftersom de kan fatta beslut som gäller liv och död. 
Kring dessa cirkulerar nyheter som genererar rädsla och oro. Vanliga ämnen 
är exempelvis farlig matrapportering, miljöfaror, infektioner, nyheter om 
medicinska eller forskningsaktiviteter som har gått snett, exempelvis 
organtransplantationer. Ett mycket bra exempel är aids och rapporteringen 
kring de människor som var smittade. Något som hade smittat en stor del 
av befolkningen hotade att smitta alla andra, vilket gav medierna något att 
skriva om. 

På det sätt människor väljer att tänka när det gäller frågor som rör 
sjukdomar och hälsa kan man dra paralleller med vad som är representerat i 
medierna. Mediernas sanningar är inte alltid opartiska, och man bör som 
läsare avgöra vilka medicinska rapporter man ska tro på och inte. Vissa 
artiklar som finns med i en tidning är skrivna av intressegrupper som vill 
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påverka allmänhetens sätt att tänka kring en viss fråga. Exempelvis är 
organdonation ett sådant ämne som har fått uppmärksamhet via medierna.15 

2.2 Rikspress och lokalpress 

I studien har det kodats artiklar både från rikspress och lokalpress. I dessa 
ingår kvällspress, dagspress och fackpress och dess skillnader tydliggörs i 
följande avsnitt. Här tydliggörs skillnader mellan rikspress och lokalpress. 

Rikspress är dagstidningar som är spridda över en betydande del av 
landet som är tillgängliga för alla och stora mängder köps på varje ort. 
Lokalpressen är mer begränsad i sitt utdelningsområde. En lokaltidning bör 
värna om hemmaintressena i sin tidning mer än att skriva om exempelvis 
utrikesproblematiken som en rikstäckande tidning hellre ska göra. 
Lokaltidningen skriver oftast mer om lokala problem, evenemang, lokala 
vigslar, födelse och dop. En rikstidning tar förutom utrikesproblematik upp 
nyheter från huvudstaden, teater och kultur och andra rikstäckande 
intresseområden.16 

2.2.1 Skillnader på kvällspress, dagspress och fackpress 
Fackpress arbetar utifrån en tydlig läsarbild. De vill sätta läsarna i 
förbindelse med ett sakmaterial. De har ett givet stoff och en bekant 
läsekrets. I en facktidning ska inte journalisten sälja sitt material, utan mer 
översätta information han har fått om olika företeelser och 
forskningsresultat. I en facktidning inriktar man sig på identifikation, det ska 
vara lätt för läsaren att identifiera sig med det som står i artiklarna. 
Materialet utgår från två håll, dels köp och säljandets värld och dels 
skönlitteraturens värld.17 

Dagspress ska enligt teorin om hur de olika textmedierna skriver vara 
objektiva i sin rapportering, använda objektiva källor och redovisa tydligt 
var de hämtat sin information ifrån. Dagstidningarna lånar ibland lite tuffare 
metoder från kvällspressen, till exempel publiklockande rubriker. Källor, 
vinkel, synvinkel och språk är de karaktäristiska dragen hos en dagstidning. 

En kvällstidning däremot, riktar in sig på nyhetsjournalistiken men har 
samtidigt stort fokus på rubriker, sensation och igenkänningsrum- 
identifikation. De satsar mycket på att sälja sin tidning med hjälp av bra 
bilder och lite uppskruvade nyheter, ett exempel är att en ny nyhet kan lika 
gärna betyda, titta vad vi har hittat på åt er. Ett citat av Bengt Nerman ur 
boken massmedieretorik: 

 

                                                 
15 Seale, Health and media: an overview 
16 Set Poppius och Sven Jansson, Journalistik, tidningens organisation, Stockholm, Rabén och 
Sjögren, 1959, s.100. 
17 Nerman, massmedieretorik, s.53 
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”Summan är, en egen värld, författad, uppsatt och regisserad av 
skribenterna, med läsarna som medaktörer men under mottot, vi pekar 
på världen åt er.” 
 

Nerman menar här att en kvällstidning hittar på nyheter men låter 
allmänheten delta i artiklarna för att trovärdigheten ska öka.18 

En kvällstidning per dag läses av cirka 28 procent av den svenska 
befolkningen enligt en undersökning från Nordicom – Sveriges 
mediebarometer. Samtidigt har 86 procent av de svenska hushållen en 
prenumeration på en morgontidning, enligt SOM-undersökningen 2000, 
och 32 procent av befolkningen i Sverige läser en facktidning. Detta utgör 
en stor grund för tidningarna att nå ut med sitt budskap men också olika 
långt.19 

2.3 Räckvidd 

Medier delas in i distribution, räckvidd, användning och värdering. 
Distribution avser spridning av mediet dels innehav av det, vilket gäller 
bland annat upplaga. En dags- och kvällstidning samt storstads- och 
landsortstidning utkommer 1-7 gånger per vecka medan facktidskrifter 
utkommer 4-36 gånger per år. Räckvidd avser hur många individer som 
kommer i kontakt med mediet, exempelvis hur många hushåll som en viss 
dag läst en tidning. Med användning avses hur individer tar del av innehållet 
i tidningen, detta brukar anges i den tid som en person lägger ner på att läsa 
dagstidningen. Värdering avser vilken trovärdighet allmänheten har för en 
viss tidning. Detta vill man kunna använda som ett mått på hur allmänheten 
tar till sig innehållet i ett medium och mediets genomslagskraft.20 

2.4 Nyhetsvärdering 

När medierna värderar om en nyhet är av tillräckligt stort intresse för 
allmänheten gör de en nyhetsvärdering. Nyhetsvärdering ligger bakom det 
allmänheten läser dagligen i morgontidningen, kvällspressen och även den 
fackliga pressen. Journalister värderar nyhetens genomslagskraft och väljer 
att antingen publicera eller inte. Som tidigare nämnts är att en bra nyhet är 
en negativ nyhet så som olyckor och brott. Är nyheten dessutom ny och har 
en begränsning i tid och rum, det vill säga inrikes- eller lokalnyhet, är den 
ännu bättre, eftersom det ska vara lätt för läsarna att relatera till den. Trots 
att nyheten ska vara ny ska den också gå att identifiera sig med, den får alltså 
inte vara för ny. Inrikesnyheter är också oftast lättare att identifiera sig med 
än utrikesnyheter.21 

                                                 
18 Nerman, massmedieretorik, s.50-51 
19 Ulla Carlsson och Ulrika Facht, Mediesverige statistik och analys, Nordicom-Sverige 2001-
2002  
20 Karl Erik Gustafsson och Lennart Weibull, Mått på medier, Lund, studentlitteratur, 1992 
21 Lundgren, Ney och Thurén, Nyheter- att läsa tidningstext  
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     Vad som ska publiceras i en tidning avgörs av händelsens nyhetsvärde, 
konkurrens mellan andra händelser och tidningens ekonomi. Cystisk fibros 
och blödarsjuka har inte det högsta nyhetsvärdet och inte heller några bra 
konkurrensfördelar. 

De nyheter som medierna anser är viktigast ligger högst upp på 
mediernas dagordning. För att kunna se om en nyhet ligger på 
dagordningen kan man titta på hur stor uppmärksamhet, exempelvis plats, 
antal sidor och antal tecken som medierna ägnat åt händelsen. Desto fler 
artiklar som skrivs om en viss fråga desto viktigare är händelsen.22 

2.5 Aktör 

De personer som oftast syns i media är elitmänniskor som idrottare, 
politiker och tjänstemän. Fattiga människor syns ofta enbart då de råkar ut 
för katastrofer. En vanlig person syns oftast i medierna som en brottsling, 
offer eller vittne. Detta är läsarna vana vid och för en journalist kan det 
därför vara svårt att ändra på nyhetsvärderingens outtalade regler. Samhället 
har lärt sig vad som är en bra nyhet och accepterar inte till en början 
tidningar som inte skriver om de negativa nyheterna utan enbart de positiva. 
En negativ nyhet är också mycket lättare att få tag på, som ett brott som 
sker snabbt, en olycka eller en annan katastrof. En positiv händelse tar 
oftast mycket längre tid innan det når fram till något resultat, förändringar 
till något bättre i samhället sker inte på en dag.23 

När det gäller offer är nyheter om barn det mest effektiva sättet för 
medierna att nå ut till allmänheten. Ett barn är oskyldigt, litet, sårbart och 
någon som de flesta kan känna empati för. En mindre förekommande genre 
i nyhetsmedierna men vanligare i hälsopressen är nyheterna om det sjuka 
barnet. Vad som är vanligt förekommande i nyhetsmedier är våld på barn, 
och utnyttjande av barn så som barnporr och barnarbete.24 

Forskare är en annan aktör som ofta syns i medierna. Det finns två sidor 
av bilden forskare, den ena som en galen vetenskapsman och den andra 
som en trovärdig och viktig person. En undersökning i England* visade att 
unga människor ansåg forskare som tråkiga, galna vetenskapsmän, töntar 
och farliga. Trots detta är forskare vanligt förekommande i medierna 
tillsammans med viktiga frågor.25 Det har visats under senare tid att forskare 
utnyttjar sjukdomar som aids för att kunna framhäva sig själva i medier och 
för att stärka sina personliga karriärer.26 

                                                 
22 Strömbäck, medier och makt, s.155 
23 Lundgren, Ney och Thurén, Nyheter- att läsa tidningstext 
24 Seale, Health and media: an overview 
* Kommentar: 250 personer mellan 15-17 år intervjuades 1999 
25 Stuart Allan, Media, risk and science, Buckingham, open university press, 2002 
26 Nelkin, Aids and the news media 
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2.6 Medielogik 

Numera är det viktigt att journalisten kan välja vad som är av nyhetsvärde 
för allmänheten, det vill säga vad som ska publiceras och inte. Detta beror 
mycket på att vi idag har ett stort informationsflöde. Om journalisten inte 
kan avgöra vilken nyhet som är den viktigaste måste vi ta del av alla 
händelser överallt, vilket vi inte skulle hinna med. När journalisten väljer att 
behandla ett visst ämne, gör journalisten ett val det vill säga en handling. 
Kommunikation kan klassas som en handling, och är viktigt i ett 
demokratiskt samhälle.  

I och med radio, tv och internet, har informationsflödet ökat. 
Journalister måste numera välja ut de bästa nyheterna eftersom det ständigt 
sänds färska nyheter på tv. De tryckta tidningarna kan inte konkurrera med 
de tidningar som finns på internet. De kan uppdateras på helt andra sätt än 
en tryckt tidning, en tryckt tidning är redan tryckt och kan kompletteras 
dagen efter, eller redan samma dag med en bilaga. 

Nyheterna måste också vinklas på grund av konkurrens, och då kan det 
ibland bli fel. Fakta som utelämnas kan göra att budskapet i artikeln går att 
misstolka. Det som är viktigt för medierna förstoras upp och vinklas, resten 
lämnas till läsaren eftersom det är läsarens ansvar att läsa hela artikeln. 
Lösnummer- och prenumerationstidningar är bra exempel på medier som 
behöver fokusera på löpsedlarna och vilken vinkel de har i tidningen. 
Prenumerationstidningarna måste kämpa för att hålla kvar sina 
prenumeranter medan lösnummertidningarna måste sälja vartenda nummer. 
Expressen och Aftonbladet är typiska exempel för lösnummerförsäljning. 
Detta är viktigt för deras överlevnad, finner ingen tidningen intressant vid 
första anblicken köper ingen den heller. Sjukdomar kan till exempel ge stora 
rubriker på löpsedeln om det är någon som har dött på grund av 
sjukdomen, exempelvis vid transplantationer som gått snett.  

Olika händelser och nyheter har olika kontakt och försäljningsskapande 
effekter vilket kan förklaras med att vissa nyheter är lättare för vissa 
personer att identifiera sig med medan vissa nyheter gör att tidningen säljer 
bättre. 27 

2.7 Medier och makt 

Redan på 1840-talet döptes pressen till den tredje statsmakten.28 Än idag 
kallas medierna för den tredje statsmakten. Detta för att media har makt 
över vad publiken ska få information om, på vilket sätt nyheten ska 
framställas och hur stor plats nyheten ska få. Medierna avgör också vilka 
som får komma till tals och vilka frågor som berörs.29 Journalister måste 

                                                 
27 Åke W. Edfeldt, Påverkan, Stockholm, proprius förlag AB, 1992 
28 http://www.grundlagsutredningen.se/templates/pages/StandardPage____325.aspx 
070326 
29 Strömbäck, medier och makt 
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också ta ansvar gällande framställning av olika nyheter och människor i 
samband med media. 

Forskning har gjorts på mediernas makt och man har kommit fram till 
dessa slutsatser. Det finns olika typer av makt som medierna utövar och 
man kan dela in den i tre perioder genom årtionden. Allsmäktiga medier 
fram till 1940, vanmäktiga medier 1940-70 och mäktiga medier därefter. Att 
medierna blev mäktiga kunde man bland annat utläsa från en undersökning 
som visade mediernas roll vid ett val i USA. Det visades att medierna inte 
bestämde hur publiken skulle tänka utan vad publiken skulle tänka på.30 

                                                 
30 John B Thompson, Medierna och moderniteten, Göteborg, Daidalos, 2001, s.66 
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3. Metod 
Denna studie bygger på en kvantitativ innehållsanalys av 688 artiklar. Artiklarna om 
sjukdomarna är från perioden 1979-2006. I detta kapitel framgår det hur studien är 
gjord och vilket material som användes. En kort diskussion om metodproblem följer i 
detta kapitel, eftersom det är viktigt att felen inte upprepas utifall fortsatt forskning på 
detta område sker. 

3.1 Om kvantitativ innehållsanalys 

I denna undersökning har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys. För att 
svara på våra frågeställningar analyserades med hjälp av en kvantitativ 
metod artiklarna utifrån en kodbok, se bilaga 1. 

I en innehållsanalys ligger tyngdpunkten på egenskaper som går att mäta, 
vanligt är att forskaren kan utföra studier utan att påverka det som är avsett 
att mätas. 31 Fördelar med en kvantitativ innehållsanalys är att ett stort 
material kan undersökas och att metoden ger en överblick över det som 
undersöks. I en innehållsanalys används lätt identifierade enheter, variabeln 
ämne, är ett exempel från vår egen forskning. 

Vid en kvantitativ analys grundas både insamlandet av fakta och själva 
analysen på ett matematiskt underlag. Det vill säga att allt material översätts 
i siffror vilket gör det lättare att jämföra resultat mellan olika 
undersökningar, till skillnad från kvalitativa textanalyser där man undersöker 
hur innehållet framställs.32 

Artiklarna studerades med hjälp av en kodbok. Varje enhet som 
undersöktes fick en variabel med undervariabler. Exempelvis ämne, där 
behandling är en undervariabel. Texterna undersöktes sedan genom att 
förekomsten av kodenheterna räknades. Det som undersöks med en 
innehållsanalys är förekomsten av vissa företeelser i en text. Det som ligger 
underförstått i en text framkommer inte i den här typen av undersökningar, 
det vill säga, det som står mellan raderna. Innehållsanalysen säger således 
inget om sammanhanget. Detta har i studien kringgåtts med en variabel som 
svarar på helhetsintrycket från artikeln. Med innehållsanalys som metod 
tillåts, som tidigare nämnts i avsnittet, ett stort undersökningsmaterial vilket 
i denna studie var 688 artiklar. Utifrån resultatet gick det sedan att få fram 
en generell bild av det undersökta materialet.33 

I en kvantitativ undersökning ska övriga variabler undvikas. Ändå är 
denna variabel nödvändig eftersom det inte går att ha variabler som täcker 
upp allt som kan tänkas förekomma i samband med alla artiklar. Denna 

                                                 
31 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt, Lund, studentlitteratur, 
2000 
32 Christoffer Edling och Peter Hedström, Kvantitativa metoder, Lund, studentlitteratur, 2003, 
s.11 
33 Bergström och Boréus, Textens mening och makt, s.52 
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kategori säger inte mer än att artikeln inte kan kategoriseras under några av 
de definierade variablerna men är likväl en del av resultatet i denna studie. 

3.2 Reliabilitet och validitet 

Om någon skulle upprepa studien är reliabilitet ett mått på hur trovärdiga 
resultaten från kodningen är. Intersubjektiviteten har mätts i studien, det vill 
säga om vi har kodat lika. För att en undersökning ska sägas ha god 
reliabilitet ska kodningarna stämma överens i 70 procent av det undersökta 
materialet. Skulle kodningen bli olika är det skillnader i värderingar som 
ligger till grund för resultatet.34  Efter en noga genomförd provkodning av 
det undersökta materialet blev reliabiliteten 84 procent. 

Validitet är ett mått på hur väl studien har mätt det som var avsikten att 
mäta. 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Material 
Denna studie är tidsbegränsad från 1979-2006. Anledning till denna breda 
tidsperiod är för att det vissa år publicerades väldigt många artiklar och vissa 
år väldigt få. Ett stort urval gjordes utifrån ett stort antal tidningar eftersom 
resultaten skulle räknas som rikstäckande, objektiva och generaliserande. 
     Dessutom har det undersökts hur framställningen av sjukdomarna har 
utvecklats under åren. Eftersom sjukdomarna diagnostiserades tidigt 
undersöktes vad medierna har valt att framställa sjukdomarna med under 
åren. 

I studien valdes att studera tryckta medier därför att vi ansåg att det 
täcker upp en tillräckligt stor del av mediekonsumenterna i Sverige. De 
tidningsgenrer som studerades var dagspress, kvällspress och fackpress. 
Detta val baserades på en vilja att jämföra framställandet av sjukdomarna 
mellan dessa tidningsgenrer. Hade urvalet enbart bestått av kvällspressen 
och då till exempel Aftonbladet och Expressen, hade urvalet inte blivit lika 
stort. Kvällstidningar skapar dessutom oftast sensationer av en nyhet och 
förstorar upp rubriker för att det ska främja lösnummerförsäljningen. Hade 
urvalet enbart bestått av artiklar från dessa tidningar, hade resultaten blivit 
alltför partiska.  

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
34 Bergström och Boréus, Textens mening och makt, s.79 
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De tidningar materialet är hämtat från är här indelade efter kategoriska avdelningar: 
 

Dagspress  Kvällspress  Fackpress 
Arbetet  Aftonbladet  Affärsvärlden 
Borås Tidning  Expressen  Dagens forskning 
Dagens Nyheter  Kvällsposten  Dagens medicin 
Falu-Kuriren    Fakta, natur,  
Finanstidningen    geografi & kultur 
Göteborgsposten   Hjärta, kärl, lungor 
Hallands Nyheter   Illustrerad 
Helsingborgs Dagblad   vetenskap 
Land    Information om 
Nerikes Allehanda   rehabilitering 
Nya Dagen    Landstingsvärlden 
Svenska Dagbladet   Läkartidningen 
Sydsvenska Dagbladet   Läkemedelsvärlden 
Södra Dalarnas Tidning   Medicinsk ekonomi 
Västerbottens-Kuriren   och teknik 
Östersundsposten   Nu 
Östgöta korrespondenten   Ny teknik 
    Tandläkarvärlden 
    Trots Allt 
    Sjukgymnasten 

    Social Medicinsk   
    tidskrift 
    Vi föräldrar 
    Vår föda 
 

     Totalt kodades 324 artiklar om cystisk fibros och 364 artiklar om 
blödarsjuka, sammanlagt 688 artiklar. Artiklarna som kodades hämtades ur 
mediearkivet och artikelsök. Mediearkivet är nordens största artikelarkiv 
som sträcker sig tillbaka till 1984 med cirka 80 tryckta medier och totalt 
6 650 498 artiklar.35 Artikelsök sträcker sig tillbaka till 1979, med 550 
tidskrifter och 30 dagstidningar.36 Alltså finns endast en källa med tidningar 
från 1979-1984. 
     Artiklar där sjukdomarna inte var i fokus utan enbart berördes, till 
exempel om det i en artikel handlade om en läkare som arbetar med cystisk 
fibros får ett nytt jobb, ströks denna från kodningen eftersom det inte 
handlade om sjukdomen. Då båda sjukdomarna ofta förekom i artiklar som 
inte alls behandlade sjukdomen ströks dessa, eftersom det inte kunde ge en 

                                                 
35 http://www.retriever-info.com/mase.php?lang=se 070326 
36 http://www.ltu.se/depts/lib/databaser/allmant.shtml 070326 
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bild av sjukdomens framställning. Det vill säga artiklar som enbart innehöll 
orden utan något sammanhang. 

Eftersom det ibland kunde publiceras få artiklar om dessa sjukdomar 
under några år behövdes alla dags, kvälls och facktidningar som finns med 
från 1979 - 2006 i artikelsök och mediearkivet. Alla artiklar som handlade 
om cystisk fibros och blödarsjuka undersöktes. Sökorden som användes var 
cystisk fibros och blödarsjuka, vilket gjorde att vissa träffar blev oväsentliga 
för vår undersökning, dessa artiklar valdes bort. 

Alla artiklar återfanns inte på internet och några artiklar kodades då från 
mikrofilm på ett pressarkiv i Stockholm. På mikrofilm fanns bland annat 
Sydsvenska dagbladet, Arbetaren, Dagens nyheter, Expressen och Aftonbladet. Ur 
dessa kodades alla de artiklar som handlade om sjukdomarna, det vill säga 
här fanns det inga artiklar som bara innehöll orden cystisk fibros eller 
blödarsjuka. Det vill också säga att det i detta arkiv enbart fanns användbara 
artiklar. Däremot var det vissa tidningar som föll bort ur undersökningen 
eftersom dessa inte fanns att hämta i arkivet. Till exempel, Smålandsbladet. 

3.3.2 Metod kring frågeställningar 
För att svara på den första frågeställningen om hur förekomsten av 
artiklarna såg ut under 90-talet räknades antal artiklar per år jämfört med de 
övriga åren. 

För att svara på frågeställning 1.2, det vill säga vilket ämne som är mest 
förekommande i samband med sjukdomarna, undersöktes vilka ämnen 
dessa sjukdomar behandlades med. Sedan gjordes ett urval och ämnen 
placerades i kodboken. Med ämne menas om sjukdomen skrivs tillsammans 
med till exempel sport eller medicin. Utifall det skrevs om två ämnen i 
samma artikel valdes ämnet som stod i fokus, det vill säga, ämnet som det 
stod mest om. Om artikeln beskrev en behandlingsmetod för sjukdomarna, 
kodades ämnet under ämnet behandling. Om artikeln handlade om 
forskning kring en behandlingsmetod för sjukdomen kodades artikeln under 
ämnet forskning. De ämnen som sjukdomarna framställdes med, jämfördes 
sedan för att få ett resultat på vilket ämne som var det mest förekommande. 
En annan intressant variabel var ”tillsammans med annan sjukdom”, vilket 
inte är ett ämne i sig. Ibland kunde sjukdomarna användas som jämförelser i 
artiklar där det i egentligen var andra sjukdomar i fokus. Dessa kodades då 
under denna variabel. 

För att kunna undersöka förekomsten av artiklar i kvällspressen under 
1979-2006, räknades antalet förekommande artiklar i kvällspressen och 
jämfördes med antalet i dags- och fackpressen. Se frågeställning 1.3. 

För frågeställning 1.4, det vill säga hur framställningen ser ut i 
kvällspressen jämfört mot de andra tidningarna i studien, undersöktes vilka 
ämnen och aktörer som förekom i artiklarna. Detta jämfördes mellan de 
olika tidningarna. 
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För att kunna svara på frågeställning 2.1 det vill säga om medierna 
föredrar att framställa sjukdomen som svår, räknades det totala antalet 
artiklar som gav en svår bild respektive mild bild av sjukdomen. Svår bild av 
sjukdomen räknades i detta fall om det skrivs att det är en dödlig sjukdom, 
men att man kan leva med sjukdomen med hjälp av behandling. Under 
kategorin mild kodades artiklar som inte framställde sjukdomen som dödlig. 
Till kategorin mild hör artiklar som handlade om de människor som trots 
sin sjukdom har ett normalt liv, går i skolan, jobbar eller om någon som 
ligger på elitnivå i någon sport, vilket är ovanligt. 

Även för att svara på frågeställning 2.2 räknades antalet artiklar som gav 
en positiv bild respektive negativ. Med positiv bild menas att det finns 
lösningar och hopp om en tillvaro som inte är alltför tung för de sjuka. Det 
kan exempelvis skrivas om en ny och bättre behandling, eller att patienten 
kan leva ett normalt liv trots den svåra sjukdomen. Stod det om hur svårt 
det är för patienten med medicinering, om patienten trots behandling 
avlider, svårt att få jobb och om den sjuke har sociala problem kodades 
detta som en negativ artikel. 

För att kunna svara på frågeställning 3, vilken handlar om vilka och hur 
många aktörer som kommer till tals, summerades antal anhöriga, vänner, 
själv sjuka, forskare, expert, sjukvårdspersonal, övrigt och ålder på de i 
fokus. Detta gjordes för att kunna jämföra vilken grupp av människor som 
medierna prioriterade att framställa med sjukdomarna. 

Jämförelser gjordes, bland annat beträffande antalet artiklar i förhållande 
till år, eftersom vi ville se när det skrevs mest om sjukdomarna. En 
jämförelse i ämne och tidningsgenre gjordes också för att se vilken typ av 
tidning som skriver vad. Detta beskrivs mer utförligt i resultatet. 

3.2.3 Metodproblem 
I studien som bestod av en kvantitativ metod var det viktigt att vara 
noggrann med variablernas värden. Definitionerna byggdes på under 
studiens gång och vissa av variablerna har tagits bort, eftersom det på grund 
av tidsbrist inte har gått att göra om dem. Exempel på en variabel som 
ströks var artikelstorlek eftersom det upptäcktes att artikelstorlek som notis, 
liten, mellan och stor artikel inte var bra mått. Ett bättre mått skulle ha varit 
antal tecken. 

På grund av för svåra variabelvärden ströks artikeltyp och avdelning. I 
våra ögon kan en faktaartikel, som skribenter kanske tycker att man ska 
kalla det för, vara ett reportage. I denna bedömning ansågs det ligga alltför 
mycket i betraktarens öga och resultaten skulle därför bli vilseledande. 
Eftersom studien innehåller ett stort urval av artiklar lästes dessa från 
internet och det var svårt att avläsa vilken artikeltyp och vilken avdelning i 
tidningarna artiklarna hörde till. 
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4. Resultat 
Här nedanför presenteras resultaten av de kodade artiklarna. Totalt kodades 688 
artiklar varav 364 behandlade blödarsjuka och 324 behandlade cystisk fibros. För en 
överblick kommer resultaten för respektive frågeställning om sjukdomarna att presenteras 
var för sig. Resultaten presenteras i procent om inget annat anges. Procentsatserna gör det 
möjligt för jämförelser mellan de två sjukdomarna, eftersom antalet artiklar är olika för 
dessa två sjukdomar. 

4.1 Förekomst i fackpress, dagspress och 
kvällspress under 1979-2006 

4.1.1 Förekomst i pressen 
Här presenteras siffrorna i antal och inte som procent. 
Från 1979-1992 publicerades några få artiklar per år om sjukdomarna. 1993 
började det skrivas mycket om blödarsjuka, 19 artiklar, medan det 
fortfarande publicerades få om cystisk fibros, se figur 1. Att antalet artiklar 
om blödarsjuka ökade 1993 kan bero på att det var då Aftonbladet avslöjade 
att hiv och hepatit C virus fanns i de mediciner som personer med 
blödarsjuka fick. Detta kan ha bidragit till att antalet artiklar om blödarsjuka 
ökade, 33 procent av artiklarna gällande blödarsjuka handlade om hiv eller 
hepatit C. 

Medelantalet för artiklar som publicerades varje år under perioden 1979 
till 1994 är för blödarsjuka 3 stycken och för cystisk fibros är motsvarande 
siffra 2 stycken. När det gäller cystisk fibros ökade artikelantalet till  
16 artiklar 1995, vilket kan sammankopplas med internets genombrott och 
hugo – projektet. Hugo-projektet var ett internationellt forskningsprojekt 
som syftade till att kartlägga alla människans gener, som startade vid 
90-talets början och pågick fram till 2001. På grund av detta publicerades 
artiklar om forskning, fosterdiagnostik och artiklar om möjligheter att 
manipulera gener och därmed möjligheten att kunna bota genetiska 
sjukdomar37. 

Förhoppningarna i samhället var höga på de möjligheter internet kunde 
ge. Cystisk fibros centren hoppades vid början av 90-talet att läkare och 
patienter kunde kommunicera via internet. Följaktligen publicerades det 
artiklar om forskning inom detta område. 

Fram till mitten av 1990-talet förekom det inte många artiklar om 
blödarsjuka eller cystisk fibros. En trolig orsak till detta är att 1985 kom aids 
på mediernas dagordning vilket kan ha bidragit till att sjukdomar som 
blödarsjuka och cystisk fibros hamnade i skymundan. 
 
 
                                                 
37 Webster, Thinking about biology, Cambridge, Cambridge university press, 2003, s.163 



 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Här syns antalet artiklar per år för blödarsjuka (BS) och cystisk fibros (CF) 

 
Medelvärdet för åren 1979-2006 är för blödarsjuka 13 artiklar och för 

cystisk fibros 12 och det skedde en ökning av artiklar med åren. 1997 nådde 
cystisk fibros med 37 artiklar sin topp och för blödarsjuka skedde detta 
1999 med 40 artiklar. Orsakerna till detta kan vara många, dels uppstod det 
en debatt som tidigare nämnts om hiv och hepatit C skandalen. Dels har det 
under 90- talet skett framsteg inom genforskning vilket kan ha bidragit till 
ett ökat intresse för genetiska sjukdomar. Blödarsjuka och cystisk fibros är 
orsakade av en muterad gen, det är således ett tacksamt forskningsområde 
vilket syns i resultaten. 

4.1.2 Mest förekommande ämne 
Nyheter om sjukdomarna publicerades tillsammans med olika ämnen i det 
undersökta materialet. För blödarsjuka var det 33 procent av artiklarna som 
handlade om hiv och hepatit C skandalen. Ekonomi var det andra stora 
ämnet, för blödarsjuka med 20 procent, för cystisk fibros med 10 procent. 
Inom kategorin ekonomi kodades artiklar som bland annat handlade om 
forskningsbidrag och läkemedelsbolag som gjorde vinst på försäljningen av 
mediciner. En tiondel av artiklarna gällande blödarsjuka kodades som 
övrigt. I kategorin övrigt återfanns artiklar om konstnärer, filmregissörer, 
memorium, med mera. Ingen av artiklarna för blödarsjuka handlade om 
debatt, operation* eller utbildning. Detta kan bero på att hiv och hepatit C 
skandalen hade ett stort nyhetsvärde, eftersom den grundar sig i en av de 
största läkemedelsskandalerna i Sveriges historia38. Följaktligen rapporterade 

                                                 
38 Katastrof på recept- en vitbok om läkemedelsskador, förbundet för blödarsjuka, 2005 
* Kommentar: Med operation menas alla kirurgiska ingrepp, även transplantationer 
tillhörde denna kategori  
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pressen denna aspekt om sjukdomen, även ekonomi, i och med de 
drabbades kamp för skadestånd. 

Det ämne som var mest förekommande gällande cystisk fibros var 
forskning med 15 procent. I dessa 15 procent ingår artiklar om forskning på 
nya behandlingsmetoder, här har en skillnad gjorts på forskning och 
genforskning. Ämnet genforskning var för cystisk fibros 11 procent, se figur 
2. Med genforskning menas forskning som specifikt utförs på gener, det vill 
säga arvsmassan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Här visas skillnader i ämne mellan blödarsjuka och cystisk fibros. Urvalet till 
denna figur är grundat på alla tre tidningsgenrer. När det gäller blödarsjuka går det att se att 
hiv/hepatit C förekom i 122 artiklar, och att utbildning, debatt och operation inte förekom 
i någon artikel. Det mest förekommande ämnet för cystisk fibros är forskning med 50 
artiklar. I kategorin övrigt återfinns bland annat regissörer, skådespelare, historia och 
memorium. 

4.1.3 Skillnad i antal artiklar per tidningsgenrer 
Förekomsten av blödarsjuka och cystisk fibros skilde sig åt mellan fack, 
dags- och kvällspressen. Dagstidningarna hade flest artiklar om 
sjukdomarna och kvällspressen hade minst. Vår hypotes om att 
kvällspressen skulle ha högst förekomst av artiklar om dessa sjukdomar 
bekräftades inte, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Antal artiklar per tidningsgenre
Tidningstyp Blödarsjuka Cystisk fibros
Dagstidning 224 174
Kvällstidning 47 46
Facktidning 93 104
totalt: 364 324

4.1.4 Skillnad mellan tidningsgenre, ämne, aktör och år 
Det fanns en skillnad mellan de tre olika typerna av tidningar och antal 
artiklar publicerade per år. Mellan 1979-1987 återfanns de publicerade 
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artiklarna hos fackpressen. För blödarsjuka var det 6 stycken respektive 11 
stycken för cystisk fibros. I dagspressen publicerades det fler än en artikel 
på ett år första gången 1988 när det gäller blödarsjuka, se figur 3, till skillnad 
från cystisk fibros. Från 1988 återfanns det artiklar om cystisk fibros i dags, 
kvälls- och fackpress. Från och med 1988 publicerade dagstidningar årligen 
minst en artikel om cystisk fibros, se figur 4. Ett undantag var 1991-1994, då 
inga artiklar återfanns, till detta finns ingen förklaring. 
 
 

 
 
Figur 3. I figuren visas skillnader mellan artiklar gällande blödarsjuka i fackpress, dagspress 
och fackpress i avseende på år. Här syns att kvällspressen hade en topp år 1993, 
dagspressen rapportering ökade 1994. Fackpressen hade högst antal artiklar år 2002. 
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Figur 4. Här visas skillnader i artikelförekomst hos fackpress, kvällspress och dagspress 
gällande cystisk fibros. Dagstidningarna skrev mest om sjukdomen 2006, kvällspressen 
1997 och fackpressen 2005. 

 
De ämnen som var mest förekommande i dags och fackpressen gällande 

blödarsjuka var hiv och hepatit C skandalen samt ekonomi. I kvällspressen 
återfanns istället mer om genteknik och blödarsjuka tillsammans med en 
annan sjukdom. Skillnaderna i tidningarnas rapportering inom ämnet 
ekonomi är den största procentuella skillnaden mellan de tre tidningsgenrer 
med avseende på blödarsjuka, se figur 5. Det nyhetsvärde som en skandal 
utgör förklarar att alla tre genrer hade hiv och hepatit C skandalen som den 
mest omskrivna nyheten. Nyhetsvärderingens principer har således följts av 
alla tre tidningsgenrer. 
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Figur 5. Här visas skillnaderna i artiklarnas ämnen för olika tidningsgenrer gällande 
blödarsjuka. Skillnaden visas i procent. Dagstidningar och kvällstidningar skriver mest om 
hiv/hepatit C. Fackpressen skriver mest om ekonomi. I kategorin övrigt kodades bland 
annat, teater, historia och memorium. 

 
I artiklar gällande cystisk fibros stod det näst intill lika mycket i de tre 

genrerna om behandling*. Genforskning och fosterdiagnostik förekom lika 
ofta i alla tre tidningsgenrer, se figur 6. Genforskning och fosterdiagnostik 
är aktuella ämnen där nya möjligheter till tillämpning ständigt ges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Kommentar: Med behandling menas allt förekommande som handlar om att personer 
med dessa sjukdomar ska bli bättre. Förutom med hjälp av läkemedel. 
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Figur 6. Här visas skillnader i ämne för de tre olika tidningsgenrerna gällande cystisk 
fibros. Här syns det tydligt att fackpressen skrev mest om forskning. Kvällspressens artiklar 
handlade till störst grad om operationer, till skillnad från dagspressen som skrev om 
ekonomi. I kategorin övrigt kodades bland annat artiklar om filmregissör, film och 
memorium. 
 

Skillnader fanns i hur de olika tidningarna behandlade ämnet forskning. 
Dagstidningar publicerade artiklar i 13 procent om forskning medan 
facktidningar publicerade 25 procent. Detta till skillnad från kvällstidningar 
där enbart 2 procent av artiklarna handlade om forskning. Att en stor 
skillnad fanns mellan tidningarna i detta ämne kan förklaras med att 
facktidningar ofta låter experter eller forskare publicera sin forskning. 
Kvällstidningarna har en stark personvinkel, vilket kan förklara att de skrev 
mer om operation. I studien förekom operation i 22 procent av artiklarna 
om cystisk fibros. Där kan de fokusera på personer som antingen behöver 
en lungtransplantation eller som har genomgått ett liknande ingrepp. I detta 
ämne kan kvällspressen ge uttryck för en stark identifiering för läsaren, 
samtidigt fokusera på bristen på organ vilket är en negativ vinkling. Detta är 
helt i linje med kriterierna för nyhetsvärdering och kvällspressens 
arbetsmetod, att locka till köp på grund av en häftig löpsedel. 

 
I kommande stycken är resultaten för blödarsjuka och cystisk fibros sammanställda. 

Det var endast 33 procent av det totala artikelmaterialet som hade en aktör i fokus. 
Siffrorna presenteras i antal. 

 
Det framgår att dagstidningar och fackpress hade forskare som främsta 

aktör, i dagstidningar förekom forskare i 67 av 398 artiklar och i fackpressen 
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var motsvarande siffra 47 av 197. I kvällstidningar återfanns en aktör i 12 av 
93 artiklar, se figur 7. 

De som själva är sjuka kom till tals i störst antal artiklar, 39 av 398 i 
dagspressen. Jämfört med kvällstidningarna där de som själva är sjuka kom 
till tals i störst utsträckning, 16 av 93 artiklar. Fackpressen var den som lät 
de som själva är sjuka komma till tals i minst utsträckning. Där återfanns en 
aktör som själv är sjuk i 8 av 197 artiklar. Anhöriga var aktörer i 3 artiklar av 
197, för dagspress var siffran 7 av 398 och i kvällspressen återfanns 
anhöriga i 4 av 97 artiklar. Läkare och sjukvårdspersonal återfanns i ett tiotal 
artiklar i dagspressen och fackpressen, men inte i kvällspressen. Politiker 
förekom i 7 artiklar i dagspressen och i 1 artikel i kvällspressen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. I figuren visas skillnader i vilka aktörer som kommer fram i fack, dags- och 
kvällspress. Sjukdomarna är här sammanslagna. Här visas skillnaderna i antal. I dagspressen 
förekom 67 forskare utspritt på 398 artiklar. Utav facktidningarnas 197 artiklar var forskare 
i fokus i 47 av dessa. I Kvällspressen var de som själva var sjuka som framträdde mest, 16 
av 93 artiklar. I kategorin övrigt återfinns bland annat advokater, åklagare och regissörer. 
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4.2 Mediernas framställning av sjukdomarna 

4.2.1 Svår respektive mild bild 
 
Sjukdomens framställning delades in i tre kategorier: 
 
Svår  Sjukdomen beskrivs som dödlig, men med 

behandling går det att leva normalt 
 
Mild  Sjukdomen beskrivs som behandlingsbar 
 
Ej framträdande Sjukdomens svårighetsgrad nämns inte i artikeln 
 

I en majoritet av artiklarna om blödarsjuka förmedlades det inget intryck 
om sjukdomens svårighet, 65 procent gav inget intryck. Bilden av 
blödarsjuka förmedlades som en svår sjukdom i 28 procent av artiklarna, se 
figur 8. Däremot förmedlades en mild sjukdom i 7 procent. Cystisk fibros 
framställdes inte likvärdigt. Pressen framställde i 74 procent av artiklarna 
cystisk fibros som en svår sjukdom. Inget intryck framträdde i 23 procent 
gällande cystisk fibros. Artiklar som återgav cystisk fibros som en mild 
sjukdom var endast 3 procent, detta framgår i figur 9. 
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Figur 8. Här visas vilken bild av sjukdomen som artiklarna förmedlade gällande 
blödarsjuka. I en majoritet av artiklarna förmedlades det ingen bild av sjukdomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Figuren visar hur bilden av sjukdomen som förmedlades när det gäller cystisk 
fibros. Cystisk fibros framställdes i 74 % som en svår sjukdom. 
 

Skillnader mellan de två sjukdomarna kan förklaras med olikheter i de 
ämnen som tidningarna tog upp för respektive sjukdom. I och med att det i 
samband med cystisk fibros stod mer om forskning, fanns möjligheten att 
ge en komplex bild av sjukdomen. Sjukdomens svårighet kan vara det som 
ligger till grund för nyhetsvärdet, att publicera artiklar om forskning ses då 
som ett naturligt sätt att rapportera om sjukdomen. När det gäller 
blödarsjuka handlade majoriteten av artiklarna om hiv och hepatit C samt 
ekonomi, där fokus låg inom detta på bekostnad av sjukdomens 
svårighetsgrad. Tidningarna behövde inte motivera nyheten med att 
framhäva sjukdomens komplikationer. 



 33

4.2.2 Positivt respektive negativt helhetsintryck 
Helhetsintrycket av artiklarna varierade också mellan de två sjukdomarna. 
I artiklar om blödarsjuka framställdes ett positivt helhetsintryck, 35 procent. 
En negativ bild förmedlades i nästan lika stor utsträckning, 31 procent, se 
figur 10. I 34 procent av artiklarna om blödarsjuka förmedlades inget 
helhetsintryck om sjukdomen. Att inget helhetsintryck förmedlades i en stor 
andel av artiklarna om blödarsjuka kan delvis förklaras med att ett stort 
antal artiklar handlade om ekonomi. En annan förklaring kan vara att 
dagordningen om blödarsjuka har blivit politiserad. Därmed handlade flera 
artiklar om hiv och hepatit C rapporter från ersättningsprocesser för de som 
blivit smittade av sina läkemedel drev mot staten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Här visas hur helhetsintrycket från artiklarna gällande blödarsjuka fördelade sig i 
de olika kategorierna. 

 
Cystisk fibros framställdes som positiv i 71 procent av artiklarna. 

Däremot förmedlade 27 procent en negativ bild. Endast 2 procent av 
artiklarna om cystisk fibros förmedlade inget helhetsintryck om 
sjukdomarna, se figur 11. 

En majoritet av artiklarna om cystisk fibros och drygt en tredjedel 
gällande blödarsjuka följde inte kriterierna för nyhetsvärdering. Här 
framställdes en positiv bild, trots att de flesta artiklar även gav en svår bild 
av cystisk fibros. Läsarens behov av identifikation kan vara avgörande för 
framställningen. Läsaren vill känna igen sig och läsa en artikel som trots allt 
inger hopp. Om en artikel handlade om en person med en hög grad av 
komplikationer men ändå fokuserade på personens livsglädje och vilja att 
kämpa mot sjukdomen, kodades denna artikel som ett positivt 
helhetsintryck. 
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Figur 11. Det som visas här är hur helhetsintrycket från artiklar gällande cystisk fibros 
fördelade sig inom de olika kategorierna. 

 
Att cirka en tredjedel av artiklarna gav en negativ bild av sjukdomarna 

stämmer in på kriterierna för nyhetsvärdering, där en bra nyhet är en negativ 
nyhet. 

4.3 Aktör 

4.3.1 Låg förekomst av aktörer 
En aktör i fokus framställdes i 33 procent av artiklarna om blödarsjuka, det 
vill säga i 121 av 364. Förekomsten såg annorlunda ut för artiklar gällande 
cystisk fibros där det återfanns en aktör i fokus i 145 av 324. Det 
motsvarade 45 procent av det totala materialet för cystisk fibros. För båda 
sjukdomarna totalt var det en aktör i fokus i 39 procent av artiklarna. 

4.3.2 Forskare som mest förekommande aktör 
Den aktör som stod i fokus i störst utsträckning gällande båda sjukdomar 
var forskare. Forskare stod i fokus i 30 procent av artiklarna gällande 
blödarsjuka respektive 43 procent för cystisk fibros, se figur 12. Detta kan 
förklaras med att en större del av artiklarna om cystisk fibros handlade om 
forskning och följaktligen kom fler forskare till tals. Det bekräftar en av 
studiens hypoteser, nämligen hypotesen om att forskare skulle vara den 
största gruppen i fokus. 
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Figur 12. Här visas fördelningen av de grupper som stod i fokus i artiklar om cystisk 
fibros. I figuren är forskare och experter hopslagna till en kategori, men forskare förekom i 
flertalet artiklar.  

 
Antalet läkare som uttalade sig i var näst intill lika stor i båda 

sjukdomarna, 9 procent av artiklar om cystisk fibros respektive 8 procent av 
artiklarna för blödarsjuka. Personer som själva har sjukdomen var i fokus i 
11 procent gällande blödarsjuka. I artiklarna om cystisk fibros var 
motsvarande siffra 21 procent, se figur 13. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Figuren visar hur stor andel respektive grupp stod i fokus i artiklarna om 
blödarsjuka. I figuren är forskare och experter hopslagna till en kategori, men forskare 
förekom i flertalet artiklar.  
 

 
Sjukdomarna skiljde sig åt när det gäller politiker i fokus. Gällande 

blödarsjuka återfanns politiker i 12 procent av artiklarna, men för cystisk 
fibros återfanns inte en enda politiker i fokus. Det kan bero på att hiv och 
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hepatit C skandalen blivit en fråga då politiker anser att det är viktigt att 
uttala sig och visa sig handlingskraftiga. 

4.3.3 Låg förekomst av barn i artiklarna 
Ålder på aktörer i fokus nämndes inte i majoriteten av de kodade artiklarna. 
Totalt för båda sjukdomarna nämndes ålder i 29 procent av artiklarna i 
samband med personens förhållande till sjukdomen. Utslaget på hela 
artikelmaterialet nämndes ålder i 11 procent. 

 
Åldern delades in i 5 olika kategorier: 
1. Barn 0-14 
2. Ung 15-29 
3. Vuxen 30-64 
4. Äldre 65- 
5. Ej framträdande 
 

     En vuxen aktör var i fokus cirka 15 procent av artikelmaterialet för båda 
sjukdomarna. 10 procent av artiklarna om blödarsjuka framställde äldre i 
fokus medan 10 procent av artiklarna om cystisk fibros handlade om barn. 

Att barn framställs som huvudaktör ökar förmågan till identifiering hos 
läsaren. Barn förekom i de artiklar som handlade om familjens situation. Då 
88 procent av artiklarna där familjen situation togs upp gäller cystisk fibros, 
kan det förklara varför det är flera barn som förekom i samband med 
cystisk fibros. I artiklarna om barnen framställdes sjukdomen som svår. 
Helhetsintrycket blev trots det positivt eftersom det trots allt fokuserades på 
möjligheter till ett enklare och längre liv. 
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5. Diskussion 
Det som behandlas i detta kapitel är de resultat vi anser är viktiga utifrån våra 
frågeställningar och de resultat som vi anser är värda att behandla ytterligare i en 
diskussion. Samtidigt knyts tidigare forskning an till de resultat som diskuteras. 
 

5.1 Förekomst 

5.1.1 Antal artiklar 
Det låga antalet artiklar som publicerades 1979-1992 kan förklaras med att 
journalisterna kanske var rädda för att felinformera om dessa allvarliga 
sjukdomar, såsom rapporteringen om aids till en början var blygsam. Risken 
för att de oinformerade journalisterna skulle feltolka informationen som 
enbart till en början fanns hos forskarna, kunde vara stor. Eftersom 
forskare och journalister tycks ha olika syn på vad som är en bra nyhet, kan 
denna blygsamma rapportering bero på det. En journalist tycker inte att 
cystisk fibros är lika intressant som forskare tycker att sjukdomen är. En 
forskare tycker däremot att journalister gör sensationer av sjukdomar och 
därmed vinklar rapporteringen. Till en viss del har forskarna rätt, men 
eftersom läsekretsen prioriterar att köpa lösnummer som har skandaler på 
löpsedeln måste journalisterna även tänka på vad läsarna vill ha. Således 
innebär det att allmänheten, till en viss del, avgör vad som ska stå i 
tidningarna. 
     Ser vi till antalet artiklar är förekomsten störst hos dagstidningarna, med 
398 artiklar. En anledning kan bero på att en dagstidning har en större 
läsekrets än de andra två tidningsgenrerna. Eftersom det i dagstidningars 
stora läsekrets kan finnas personer som antingen själva är sjuka eller känner 
någon som har respektive sjukdom, kan dagstidningarna i större 
utsträckning skriva om sjukdomarna. En facktidning kan också skriva om 
sjukdomarna i stor utsträckning, men eftersom de håller sig till raka och 
sakliga nyheter utan att göra tabloider behöver de inte skriva lika många 
artiklar. Facktidningar delas inte ut lika frekvent som dagstidningar, 
dagstidningar delas ut en gång om dagen medan en facktidning delas ut 4-36 
gånger per år. 

Antalet artiklar om sjukdomar ökade med åren, i början på 80-talet 
skrevs det sammanlagt 10 artiklar om blödarsjuka och 21 artiklar om cystisk 
fibros vilket är ett mindre antal än det som skrevs under ett år på slutet av 
90-talet. En förklaring kan vara att information om sjukdomarna tillslut 
säkerställdes, till exempel fastställdes det 1989 vilken gen som låg bakom 
cystisk fibros. Således vågade medierna skriva om sjukdomarna i större 
uträckning. Detta går att jämföra med det vi tidigare har behandlat i 
avsnittet tidigare forskning. Rapporteringen om aids såg ungefär likadan ut, 



 38

den var låg i början på grund av rädsla för att informera om något man inte 
säkert visste, för att senare öka på grund av säkrare information och en 
hetare debatt. Hugo- projektet startades i mitten av 90-talet vilket vi tror kan 
vara en ytterligare orsak till att förekomsten av artiklar ökade kraftigt. 

5.1.2 Skillnader i förekomst 
     Mellan artiklar om aids respektive cystisk fibros och blödarsjuka finns en 
skillnad utifrån nyhetsvärderingens principer men också utifrån fack, kvälls- 
och dagstidningarnas olika sätt att arbeta. Fackpress behöver inte göra 
tabloider av dramatiska händelser men däremot behöver kvälls- och 
dagstidningar göra det för att kunna sälja lösnummer eller hålla kvar sina 
prenumeranter. Sjukdomar som cystisk fibros och blödarsjuka är ärftliga 
och räknas som mindre intressanta än aids som berör alla områden och 
läsare. Aids är en skräckinjagande sjukdom som alla kan bli smittade av och 
har därför ett högre nyhetsvärde än cystisk fibros och blödarsjuka. 
     I Nelkins rapport, Aids and the news media, framhävs det att en precis och 
ansvarsfull rapportering om aids är av yttersta vikt, så som vi betonar att en 
korrekt framställning av cystisk fibros och blödarsjuka är viktigt. Både val av 
vinkel, ton och innehåll i en artikel påverkar allmänhetens reaktioner på 
sjukdomarna med självaktning, insikt och medkänsla. 
     Artiklar om aids är lättare att ta till sig och är mer intressanta att läsa 
eftersom risken är större att man själv drabbas. Aids är en mer 
förekommande sjukdom än vad cystisk fibros och blödarsjuka är. Medierna 
ger således större utrymme till aids än till cystisk fibros och blödarsjuka 
eftersom aids drabbar en större del av befolkningen. Cystisk fibros och 
blödarsjuka ligger heller inte högt på dagordningen, eftersom sjukdomarna 
drabbar en minoritet, är mindre kända och inte smittar. 
     När det gäller personifiering, inrikes och negativa nyheter passar cystisk 
fibros och blödarsjuka in i nyhetsvärderingen. Tidningar framställer ofta en 
patient som har det svårt. Här kanske läsaren inte fokuserar på sjukdomen i 
sig eftersom det är lätt att istället tycka synd om patienten. Det kan också 
vara svårt att identifiera sig med personen i artikeln, eftersom sjukdomarna 
inte är vanliga och att man inte känner någon som har cystisk fibros eller 
blödarsjuka. I de undersökta textmedierna verkar det således inte vara 
viktigt att rapportera om sjukdomarna, vilket kan förklara det låga antalet 
artiklar. 
     Enligt Nelkins rapport, Medicine and the media, kommer sjukdomar som 
blödarsjuka och cystisk fibros fortsätta att ha lågt nyhetsvärde så länge det 
inte händer något tragiskt. Uppstår det en kris kan sjukdomarna däremot få 
ett högre nyhetsvärde och tidningarna behöver således inte vinkla dem. 
Vilket kan förklara den dramatiska ökningen av artiklarna om blödarsjuka 
1993. Det kan också ge en förklaring till varför en tredjedel av artiklarna om 
blödarsjuka handlade om hiv och hepatit C skandalen. 
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I och med att cystisk fibros är relativt nyupptäckt har det bedrivits 
mycket forskning kring sjukdomen. Detta visar sig i resultatavsnittet kring 
ämne. En orsak till att det skrevs olika om sjukdomarna kan vara att cystisk 
fibros är relativt ny upptäckt till skillnad från blödarsjuka som har en 
förankring i historien.  

En ytterligare orsak till att sjukdomarnas framställning i medierna skiljer 
sig åt, kan förklaras med att hiv och hepatit C skandalen fick ett högt 
nyhetsvärde under tidigt 90-tal. Andra ämnen kanske inte var lika viktiga för 
medierna att rapportera om under denna period. Kvällstidningar var den typ 
av press som fokuserade mest på hiv och hepatit C skandal, vilket kan 
förklaras med nyhetsvärderingens principer. Dessutom gör kvällstidningar 
tabloider av nyheterna medan facktidningar är mer sakliga och inte behöver 
sälja lösnummer på samma sätt som en kvällstidning. 

5.2 Framställning av sjukdomarna 

Ett positivt helhetsintryck förmedlades emellertid från en betydligt större 
andel artiklar än de som inte framställer sjukdomen som mild, det gäller 
båda sjukdomarna. En slutsats är att något som i grunden är negativt 
utvecklas i artikeln till något positivt. Tidningarna har alltså ett behov av att 
framhäva de ljusa vinklarna för att det annars kan bli för tungt för 
läsekretsen. Detta stämmer inte med kriterierna för nyhetsvärdering där en 
negativ nyhet är bättre än en positiv. Det är alltså viktigare att förmedla ett 
positivt intryck än att följa nyhetsvärderingen. Vilket kan visa på 
journalistens vilja att förmedla en helhetssyn och att rapporteringen om 
sjukdomarna inte är alltför hårt vinklade.  

Svårighetsgraden av blödarsjuka och cystisk fibros framställdes olika. En 
stor andel av artiklarna om blödarsjuka förmedlade inget intryck alls. Det 
kan bero på att artiklarna förhöll sig neutralt till sjukdomen vilket det stora 
antalet politiker som fick komma till tals kan förklara. En politiker bör hålla 
sig neutral i sina uttalanden vilket gjorde att artiklarna hölls på en saklig 
nivå.  

Rapporteringen om blödarsjuka har således skiftat fokus, från en 
sjukdom till politik. Framställningen av sjukdomen som en obotlig dödlig 
sjukdom blir likaledes mindre omfattande i det studerade artikelmaterialet 
jämfört med cystisk fibros. Pressen framställde som bekant cystisk fibros 
som en svår sjukdom. Med bakgrund av att den första diagnosen ställdes i 
slutet av 60- talet, tror vi att cystisk fibros är ett tacksamt objekt för pressen 
att gestalta som en svår kronisk sjukdom. Dels för att forskningen 
fortfarande går framåt, dels för att sjukdomen har en begränsning i tid och 
rum. Sjukdomen kan fortfarande glänsa i nyhetens behag.  

Artiklarna om sjukdomen bottnar i ett problem, sjukdomen är en stor 
påfrestning inte bara för den sjuke men också för dess anhöriga som lika 
mycket lever med sjukdomen, de behöver ta hänsyn till den sjukes behov 
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och anpassa livet efter det. Samhället har ett ansvar för vården av dem som 
är sjuka, vilket gör att det kan bli dyrt för samhället eftersom 
medellivslängden för personer med blödarsjuka och cystisk fibros ökar. 

5.3 Aktör 

När det gäller frågeställningen vilken aktör som är mest förekommande följer 
rapporteringen om blödarsjuka och cystisk fibros principerna för 
nyhetsvärdering.  
     Forskare betraktas som en auktoritet och är därmed en elitmänniska. 
Den grupp som i störst frekvens stod i fokus i de kodade artiklarna var 
således forskare. Sammanställer man dessutom grupperna forskare, 
experter, läkare, och i de artiklar gällande blödarsjuka även politiker, uttalade 
sig dessa grupper i en klar majoritet av alla artiklar. Därför tror vi att det är 
en oskriven regel att forskare prioriteras och får uttala sig i samband med 
sjukdomar. Det kan bero på att forskare är en allmänt erkänd grupp. 
Tidningsläsare känner förtroende för dessa personer, och det kan vara ett 
svårare etiskt ställningstagande att intervjua en sjuk person.  
     Enligt en undersökning som tidigare har nämnts, har brittiska ungdomar 
inget förtroende för forskarna. Ungdomarna tyckte att forskarna var galna 
vetenskapsmän, töntiga, farliga och tråkiga. Trots det finns en annan sida av 
forskarna, nämligen den trovärdige och auktoritära. Det är denna sida som 
har präglat rapporteringen om cystisk fibros och blödarsjuka.  

Förekomsten av aktörer i artiklarna var låg, i mindre än hälften av 
artiklarna åter fanns en aktör i fokus. En spekulation är att tidningarna 
saknar kända människor att framställa i samband med sjukdomarna. I 
rapporten, Aids and the news media, framkom att journalister hämtar sin 
information från kända facktidskrifter, så som Science och New England 
journal of medicine, vilket ytterligare kan förklara det låga antalet av aktörer. 

Det fanns skillnader i vilka som fick komma till tals i de olika 
tidningsgenrerna i studien. I dags- och fackpress fick forskare komma till 
tals i störst utsträckning medan kvällspressen har ett behov att personifiera 
och satte den sjuke i fokus i merparten av artiklarna. Det kan bero på att 
dags- och fackpressen har en faktabetonad infallsvinkel till skillnad från 
kvällspressen, där identifikation används som den största 
försäljningsmetoden. 

Ålder på aktörerna i fokus nämndes sällan. Personer mellan 30 och 64 
var de som förekom i störst utsträckning. Den ålderskategorin innehåller 
flest yrkesverksamma personer. Det var också yrkesverksamma personer 
som förekom mest i samband med sjukdomarna, särskilt forskare. Vi kan 
inte svara på om medelåldern på de personer som själva är sjuka och 
framträdde i pressen förändrades med tiden. Detta på grund av att vi inte 
fick något säkert resultat för att det var ett lågt antal sjuka per år. De barn 
som var i fokus återfanns i de flesta artiklar som berörde familjens situation. 
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I de artiklar där sjuka barn var aktörer, var det en avgörande roll för 
framställningen. Dessa artiklar framställde sjukdomen som svår, vilket 
stämmer överens med bilden av barn i nyhetsvärderingen. Ett barn som har 
en svår sjukdom är känsloladdat för läsarna.  

Helhetsintrycket i artiklarna var positivt vilket vi tror kan bero på att det 
annars skulle bli för negativ läsning. I det här fallet handlar det enbart om 
cystisk fibros eftersom artiklarna om blödarsjuka inte hade barn i fokus. Att 
det i artiklar om blödarsjuka inte finns barn i fokus, kan bero på att 
levnadsvillkoren för personer med blödarsjuka har förbättrats.  
 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Det som har presenteras här ovan bygger på en kvantitativ studie, resultaten 
kommer från ett stort material, vilket ger oss möjlighet att dra generella 
slutsatser. Men för att ge en komplett bild av dessa två sjukdomar i 
medierna skulle en analys av innehåll, och hur texten är skriven vara på sin 
plats, alltså en kvalitativ studie. Vi föreslår därför att en sådan studie bör 
utföras. 

Det behövs mer forskning kring mediers nyhetsvärdering när det gäller 
alla sjukdomar. En fråga som skulle vara intressant att besvara är: Vilken 
sjukdom är mest förekommande i medierna? 

5.5 Kunskapsintressanter 

Denna studie riktar sig främst till studenter och lärare på utbildningen 
Journalistik med naturvetenskaplig inriktning på Södertörn högskola men 
också till övriga högskolestudenter. Vidare kan även läkare, forskare och 
sjukvårdspersonal vara en målgrupp såsom sjukhus, men också 
behandlingscenter för cystisk fibros och blödarsjuka. Således även personer 
som har någon av dessa sjukdomar samt deras anhöriga. 

Även journalister skulle kunna ta del av denna uppsats eftersom 
uppsatsen handlar om deras arbete. 

Den allmänna befolkningen skulle också kunna ha nytta av denna 
uppsats, eftersom det handlar mycket om anhöriga och hur sjukdomarna 
når ut till läsekretsen. 
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Bilaga 1. Kodbok 
Kodbok med förklaringar för cystisk fibros och blödarsjuka 
Krönikor kodades inte. 
 
 
V1. ID-nummer  
B (blödarsjuka) 
C (cystisk fibros) 
 
V2. Årtal 
Studien sträcker sig från 1979-2006. Vi har därför satt det ursprungliga 
årtalet på alla artiklar. 
 
 
V3. Ämne 
1. Hiv/Hepatit C 
Denna valde vi eftersom blödarsjuka har fått stor uppmärksamhet på 
grund av hiv/hepatit C skandalen. För att mäta hur stor andel av 
artiklarna om blödarsjuka som handlar om hiv hepatit C, här kodades alla 
artiklar som tog upp hiv eller hepatit C. 
 
2. Ekonomi 
Med ekonomi menas här allt som har med ekonomi att göra. Denna 
variabel valde vi att ha så pass bred. För att kunna täcka in allt, 
exempelvis om det är svårt att få ekonomin att gå ihop, forskningsbidrag, 
eventuella vinster för läkemedelsbolag. Handlade artikeln om pengar så 
kodades den under denna variabel. 
 
3. Sport 
Här avses sådana artiklar som tar upp sjukdomarna tillsammans med 
sportevenemang, sportstjärnor som har sjukdomen passar in här. Trots 
sjukdomen klarar man av att sporta! 
 
4. Sociala frågor 
Här placerades artiklar om frågor kring mobbing, skilsmässor, bråk, och 
problem som involverar en eller flera individer.  
 
5. Brott  
Här kodades artiklar som handlade om sjukdomen i samband med ett 
brott, exempelvis om läkare döms efter en feldiagnostisering. 
 
6. Utbildning  
Vad ger man för utbildning kring sjukdomarna? Finns det någon? 
 
7. Forskning  
Nya mediciner? Nya behandlingsmetoder? 
 
8. Skrivs om sjukdomarna tillsammans med en eller andra sjukdomar 
eller andra skador. 
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9. Skrivs om sjukdomarna som familjeportätt. Fokus ligger på hela 
familjens situation, och inte enbart på den sjuke. 
 
 
10. Medicin 
Nya mediciner? Här kodades enbart artiklar som handlade om mediciner 
och sjukdomarna. 
 
11. Debatt 
 
Under denna variabel kodades artiklar som var utdrag ur debatter eller 
rena debattartiklar. 
 
12. Politik 
All form av politik sattes in här, så som om en politiker uttalar sig om 
högkostnadsskyddet för sjukvård eller mediciner, utdrag från en 
landstingsdebatt. Här kodades artiklar som fokuserade på politik i någon 
form, antingen det rörde sig om ett uttalande från en enskild politiker 
eller om artikeln handlade om ett riksdagsbeslut. 
 
13. Behandlingsformer 
Vilka behandlingsformer finns det för sjukdomarna? Sjukgymnastisk 
ingår här. Här kodades all form av behandling förutom medicin som har 
en egen variabel. 
 
14. Operation och organdonation 
Alla former av ingrepp placerades här. 
 
15. Andningsgymnastik 
Denna variabel kodades enskilt eftersom den är utmärkande för cystisk 
fibros. Utan andningsbehandling dör bäraren av sjukdomen. 
 
 
16. Fysisk aktivet 
Denna kodades också för cystisk fibros. Eftersom sjukdomen är så pass 
beroende av en daglig fysisk aktivitet för att personen ska kunna 
överleva. 
  
17. Övergripande om Blödarsjuka, om artikeln var en fakta artikel eller 
översiktsartikel. 
18. Övergripande om Cystisk fibros, se variabel 17 
 
19. Kost 
Denna variabel var med för att se hur rapporteringen kring kost och 
sjukdomarna ser ut. Kosten påverkar personer med cystisk fibros och det 
är mycket viktigt att de får i sig alla viktiga näringsämnen, se avsnittet 
om cystisk fibros i uppsatsen. 
 
20. (Foster-) diagnostik 
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Eftersom fosterdiagnostik har blivit alltmer användbart på senare 
årtionde, ville vi koda de artiklar som tog upp detta ämne för att se om 
det skiljde sig från mängden. Men här kodades alla former av diagnostik. 
 
21. Gen/DNA forskning 
Allt kring DNA och genforskning placerades under denna variabel. 
 
22. Övrigt - det som inte kan kodas under någon av ovanstående variabler 
sattes in under övrigt. 
 
V4. Avdelning – Denna variabel ströks! 
1. Allmän nyhet 
2. Nöje kultur 
3. Sport 
4. Familj 
5. Utrikes 
6. Historia 
7. Vetenskap 
8. Teknik 
9. Övrigt 
 
V5. Artikelstorlek – Denna variabel ströks! 
1. Notis 
2. Liten artikel 
3. Mellanstor artikel 
4. Stor artikel 
 
V6. Artikeltyp – Denna variabel ströks 
1. Allmän nyhetsartikel 
2. Bearbetad artikel även vetenskapligt skrivna 
3. Reportage 
4. Analys 
5. Enkät 
6. Feature 
7. Jippo 
8. Förhands 
9. Returinfo 
10. Debatt 
11. Personporträtt 
12. Familjeporträtt 
13. Övrigt 
 
 
V7. Vilken bild av sjukdomen ger artikeln? 
Med bild av sjukdomen menas hur sjukdomen framställs i artiklarna. Här 
spelar det ingen roll om personen i fokus har en enorm otur eller vunnit 
på lotto, det är endast framställningen av sjukdomen som är av intresse. 
Däremot kodas artikeln som svår om de fokuseras på att sjukdomen gör 
det omöjligt för en person att gå till affären och handla mjölk, på grund 
av svåra smärtor. 
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1. Svår- sjukdomen framställs som en dödlig sjukdom. Stora svårigheter 
med att klara av vardagen räknas också in här eller att patientens liv 
domineras av sjukdomen och dess behandling. Hit räknas även artiklar 
som tar upp hur anhöriga/personer i den sjukes närhet drabbas, behöver 
de offra stora delar av sitt liv för att hjälpa den sjuke? Är de ständigt 
oroliga för att de sjuke ska bli sämre? 
2. Mild- normalt liv med behandling. Framgår det inte att sjukdomen är 
dödlig utan behandling, kodas artikeln hit. Här kodas också artiklar som 
beskriver sjukdomen men inte går in på hur omfattande behandlingen är, 
hur stor del av livet sjukdomen upptar. 
3. Inte framträdande- artikeln förmedlar inget intryck om hur vida 
sjukdomen är svår eller inte.  
 
V8. Helhetsintryck 
Vilket är det bestående intrycket i hela artikeln, här tas alla aspekter med. 
Även om artikeln tar upp en svår bild av sjukdomen kan artikeln 
fortfarande kodas som positiv, om den också tar upp att personen som 
exempel klarar sig bra i livet, har gjort karriär inom sitt yrke eller har 
familj. 
1. Positiv- Artiklar som har med positiva sidor, det finns ljusglimtar till 
exempel en ny medicin som underlättar livet för de sjuka. 
2. Negativ- Artiklar som fokuserar på de negativa med sjukdomen, utan 
att nämna något positivt om sjukdomen eller personen i fokus. 
3. Svårbedömd- ger artikeln inget intryck? Går det inte att avgöra om 
artikeln är positiv eller negativ? 
 
V9. Problem- denna variabel ströks 
Utgår artikeln från ett problem eller inte? Med problem menas till 
exempel svårigheter med medicinering eller svårt att få livet att få livet 
att gå ihop. Det kan vara små eller stora problem, men de måste stå 
tydligt i artikeln vad problem i är. 
1. Problem 
2. Inte problem, artikel berör inga problem som finns i samband med 
sjukdomarna. 
 
 
V10. Hur många aktörer/personer nämns i artikeln HAR 
STRYKITS  
1. 0 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 eller fler 
 
 
V11. Kön HAR STRYKITS  
1. Man 
2. 2 män 
3. Kvinna 
4. 2 kvinnor 
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5. 1 kvinna, 1 man 
6. Fler kvinnor och män 
7. Framträder ej 
 
V12. Ålder vid endast en person i fokus 
Med person i fokus menas om de är en person som artikeln fokuserar på. 
Personen måste framträdda tydligt. Om åldern framträder delas den in i 
kategorierna nedan, det finns också en kategori om åldern ej 
framkommer av artikeln. För att åldern ska vara framträdande måste det 
till exempel stå ”Kalle 13 år…” 
1. Barn 0-15 
2. Ung 15-29 
3. Vuxen 30-64 
4. Äldre 65- 
5. Framträder ej 
 
V13. Förhållande till sjukdomen vid endast en person i fokus 
Vilken ”titel” har personen i fokus? 
1. Själv sjuk 
2. Anhörig 
3. Vän 
4. Läkare 
5. Forskare, hit kodades personer som dels hade titeln forskar i artikeln 
eller professorer. 
6. Expert, om det i artiklarna framställer personen i fokus som en expert 
på blödarsjuka respektive cystisk fibros, hamnar det i denna kategori.  
7. Övrig sjukvårdspersonal, här inkluderas all personal inom sjukvården 
med undantag för läkare som har sin egen kategori. 
8. Övrigt, här kodas de som inte passar in i någon av de ovanstående, 
eller om det inte framträder vilket förhållande personen i fokus har. 
 
 
V14. Typ av tidning 
1. Morgontidning; Tidningar som kommer ut på morgonen 
2. Kvällstidning; I den här kategorin kodades artiklar som publicerades i 

en tidning som kom ut på kvällen. Göteborgs tidning och 
Aftonbladet är två exempel. 

3. Facktidning – Här hamnade de artiklar som publicerades i en tidning 
som är specialiserad inom ett visst ämne. 
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Bilaga 2. Cystisk fibros och Blödarsjuka 
Cystisk fibros och blödarsjuka är ärftliga sjukdomar som det inte finns något botemedel 
för. Cystisk fibros är en lungsjukdom och blödarsjuka är en blodsjukdom. Personer med 
cystisk fibros behöver ägna mycket tid på andningsgymnastik och många mediciner, 
personer med blödarsjuka behöver ständiga injektioner med läkemedel. Behandlingen för 
sjukdomarna har blivit bättre med åren vilket har gjort att personer med dessa 
sjukdomar idag lever till vuxen ålder. 

Cystisk fibros som sjukdom 

I Sverige är det 15-20 barn som föds med sjukdomen varje år och i hela 
landet finns det cirka 500 personer som har cystisk fibros. Det motsvarar 
ungefär 60 per miljon invånare. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som 
kräver att båda föräldrarna ska ha varsitt anlag för att deras barn ska kunna 
ärva den. 

Orsak 
Den felaktiga genen identifierades 1989 och kodar för 
cellmembranproteinet CFTR, cystic fibrosis transmembrane regulator, som 
är verksamt vid transporten av kloridjoner genom cellmembranet. Detta gör 
att cellernas förmåga att binda vatten är nedsatt, vilket leder till att slem blir 
alldeles för segt och trögflytande. 

Symtom 
Om man har cystisk fibros blir man gradvis sämre, men med behandling går 
det att fördröja sjukdomens följder. Tack vare den medicinska utvecklingen 
har medellivslängden ökat till 50 år, men i början av sjukdomens historia var 
det ovanligt att man överlevde barnåldern. 

Den första signalen på sjukdomen kan visa sig redan hos det nyfödda 
barnet, eftersom barnbecket, den första avföringen, är så segt att det fastnar 
i tarmen. Magproblemen fortsätter, men hos små barn är ofta envis 
rethosta, segt slem som hostas upp och täta luftvägsinfektioner de tydligaste 
symtomen. 

Det sega slemmet leder till problem främst i lungor och mag-tarmkanal, 
med andningsbesvär, infektioner i lungorna och störd matsmältning som 
följd. Även andra organ, som bukspottskörteln, gallblåsan och levern, kan ta 
skada. Personer med cystisk fibros har också ovanligt salt svett, vilket kan ge 
saltförluster när man svettas mycket. 

På grund av det sega slemmet är det svårt för flimmerhåren i halsen att 
transportera upp slemmet som ofta består av föroreningar, virus, bakterier 
och svamp som kroppen vill bli av med. En vanlig förkylning kan hos 
personer med cystisk fibros leda till besvärliga bakterieinfektioner, eftersom 
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slemmet gynnar bakteriernas tillväxt. Slemmet kan också delvis täppa till 
andningsvägarna så det blir svårt att andas. 

För cirka 90 procent av personer med cystisk fibros fungerar inte 
matsmältningen som den ska. De enzymer som är inblandade i 
matsmältningen kommer inte fram för det sega slemmet, således kan inte 
matsmältningen fungera normalt. Detta leder till en förlust av näringsämnen 
hos patienten. 

Diagnos 
Den vanligaste metoden för att fastställa sjukdomen är genom ett svett-test. 
Halter av natrium och klorid mäts och höga halter talar för cystisk fibros. 
Det har också forskats kring fosterdiagnostik men etiska problem gör att 
detta inte används i stor utbredning. Genetisk diagnostik kan fastställa om 
CFTR-genen är muterad. 

Behandling 
Behandlingen av cystisk fibros inriktas främst på att lindra luftvägssymtom 
och motverka uppkomsten av skador på lungvävnaden samt på att förbättra 
matsmältningen och näringstillståndet. Behandlingen som utformas vid CF-
centrum vid regionsjukhusen har i hög grad förbättrat prognosen för hur de 
sjuka mår. För att lösa slemmet används andningsgymnastik, fysisk aktivitet 
och slemlösande medel. För att hjälpa matsmältningssystemet tillsätts 
enzymer i en energirik kost. 

Att leva med sjukdomen 
Ett barn tvingas ägna många timmar varje dag åt att kämpa mot sjukdomen 
bland annat med andningsgymnastik. Dessutom krävs det ofta minst 65 
tabletter varje dag av olika mediciner. Som vuxna får inte dessa personer det 
lättare, även om de får en ny lunga vid en transplantation. 

På grund av sjukdomen orkar inte en majoritet av patienterna jobba 
heltid, detta enligt en undersökning som riksförbundet cystisk fibros gjorde 
2005. 

För att patienterna ska kunna samtala om sjukdomen med andra i 
samma situation och få hjälp med bidrag och psykiskt stöd, bildades 
riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) 1969, ett år efter att sjukdomen 
diagnostiserades. 
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Blödarsjuka som sjukdom 

Blödarsjuka finns i olika typer, de två vanligaste är hemofili A och hemofili B. Hemofili 
är en ovanlig sjukdom och ärvs via kromosom X. 

Orsak 
Hemofili A är när kroppen saknar eller har lite av koagulationsfaktor VIII 
och vid hemofili B saknas faktor IX. Detta gör att kroppen inte kan laga 
blodkärl som går sönder. Vilket leder till stora blödningar både vid yttre 
skada och till inre blödningar som kan skada muskler, leder, etcetera. En 
person med blödarsjuka har inte en större benägenhet att blöda. Problemet 
för personer med blödarsjuka är att deras kropp har svårare att stoppa en 
blödning. Blödningar i muskler, buk, hjärna och leder är de mest allvarliga. 
Yttre och vardagliga sår som man får efter att ha ramlat, det vill säga 
skrubbsår eller skärsår, är som regel inga problem. 

Blödarsjuka kan också uppstå vid brist på en annan koagulationsfaktor, 
det är ovanligt men förekommer. 

Symtom 
Vid svår form av blödarsjuka kan blödningar i leder och muskler uppstå 
spontant. Ständiga blödningar kan orsaka rörelsehinder på grund av att leder 
och ben skadas. Blödningarna gör dessutom mycket ont. 

Diagnos 
Det kan ta månader innan ett barn med blödarsjuka får sin diagnos. Det är 
inte ovanligt att föräldrarna under tiden misstänks för barnmisshandel. 
Sjukdomen ger upphov till blåmärken överallt på kroppen till synes utan 
förklaring. Det finns också en mild form av blödarsjuka, den upptäcks ofta i 
vuxen ålder och då i samband med en operation eller trafikolycka. 

Behandling 
Behandling av svår form av blödarsjuka ges i form av faktorkoncentrat. Idag 
är de framställda genom genteknik, tidigare har blod använts vid 
framställning av faktorkoncentraten. 

Personer med moderat eller svår hemofili behöver själva kunna injicera 
faktorkoncentratet hemma. Både i förebyggande syfte och när en blödning 
har uppkommit. Behandling påbörjas i 1-3 årsåldern för att sedan fortsätta 
livet ut. Injicering av faktorkoncentratet görs 2-3 gånger per vecka. Målet 
med behandlingen är att blodet alltid ska innehålla så hög andel av 
faktorkoncentratet att personen inte drabbas av blödningar. Inträffar akuta 
blödningar ska dessa behandlas med en ytterligare injektion av 
faktorkoncentrat. 
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Behandlingen av personer med mild form sker med injektioner då en 
blödning har uppstått. 

Att leva med sjukdomen 
Medellivslängden för personer med blödarsjuka har ökat, på femtiotalet, var 
livslängden för en person med blödarsjuka 15 år. Med dagens mediciner och 
förebyggande behandling är medellivslängden i de närmaste normal. 
Personer med blödarsjuka kan numera delta i aktiviteter, så som hockey och 
fotboll utan att behöva riskera stora blödningar. Medicineringen minskar 
också risken för att den blödarsjuke ska bli invalidiserad på grund av 
ständiga ledblödningar. Vilket var vanligt förekommande bland förra seklets 
personer med blödarsjuka. 

Föräldrar till barn med blödarsjuka har ett stort ansvar att skydda barnet 
från skador. Småbarn med blödarsjuka rekommenderas att bära en tyghjälm 
när det leker, för att skydda huvudet från blödningar. 

 

För vidare läsning hänvisas till: 
Arosenius Eva m.fl., Boken om blödarsjuka, Stockholm, Hagmans förlag, 1996 
Mader S Sylvia, Human biology, 9 uppl, New York, Mc Graw Hill, 2006 
Vård och behandling av blödarsjuka- nationellt vårdprogram 1997, Socialstyrelsen, 
1998 
 
Nationalencyklopedin på internet, cystisk fibros, 070326 
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=14923
1&i_word=cystisk%20fibros 
 
Riksförbundet för cystisk fibros, 070326 
http://www.rfcf.se/  
 
Socialstyrelsen, Små och mindre kända handikappsgrupper - blödarsjuka 
070326 
http://www.sos.se/smkh/2003-29-162/2003-29-162.htm#Avsnitt2 
 
Socialstyrelsen, Små och mindre kända handikappsgrupper - cystisk fibros, 
070326 
http://www.sos.se/smkh/1998-29-063/1998-29-063.htm#Avsnitt2 
 
Nationalencyklopedin på internet, hemofili (blödarsjuka), 070326 
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=2014
82&i_history=1 
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Bilaga 3. Hiv och hepatit C 

Under perioden 1980-1982 smittades cirka hundra personer av hiv 
(humantimmunbrist virus) från sina mediciner. Faktorkoncentratet som 
kom från mänskligt blod hade behandlas med värme, vilket forskning då 
hade visat var säkert. Alla blodprodukter värmebehandlades vilket troddes 
kunna stoppa viruset. När man 1984 kunde testa hiv uppdagades att 100 
personer hade smittats med en dödlig sjukdom av medicinen som gjorde att 
personerna med blödarsjuka kunde leva någorlunda normalt.  Även om 
patienten visade tecken på att antikroppar mot hiv/aids fanns i blodet, 
trodde många läkare att de inte var smittade. Följden blev att många 
patienter trodde att de var friska. Ytterligare fyra personer smittades med 
hiv under 1985, den här gången av svenska produkter. Ett misstag gjordes 
av Kabi - Vitrum i reningsprocessen, samma år som allt donerat blod 
började hivtestas. 

Många av de blödarsjuka fick besked om att de var hivsmittade på 
telefon, detta i en tid då hiv och aids var förknippade med en stor skam och 
synd. De drabbade fick inte heller tillräckligt med information om hur 
smittan spreds, vilket ledde till att totalt fem kvinnor ytterligare smittades. 

Hepatit C är en kronisk leversjukdom som ökar risken för att drabbas av 
levercancer eller skrumplever. 400 personer har smittats med hepatit C 
vilket motsvarade 80 procent av de personer som hade blödarsjuka vid 
smittillfället. Detta skedde under 70 och 80- talet. När smittan spreds i 
blodprodukterna hade smittan inget namn, men man visste att det fanns 
något som inte var hepatit A eller B. Senare döptes smittan till hepatit C. 

 
 

För vidare läsning hänvisas till: 
Katastrof på recept- en vitbok om läkemedelsskador, Förbundet för blödarsjuka i 

Sverige, 2005 

 

Läkemedelsförsäkringen, Debatt om ersättning till hiv- och hepatit C-smittade 

blödarsjuka 22 december 2005, 070326 

http://www.lakemedelsforsakringen.se/html/nyheter/n_22_december_200

5.php 

 


