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Abstract 

Denna kvantitativa och kvalitativa studie undersöker vilken information om de sju vanligaste hjärt- 

och kärlsjukdomarna i Sverige, som når allmänheten respektive sjukvården. Syftet är att undersöka 

och diskutera hur stor täckning varje sjukdom får i Svenska Dagbladet och Dagens Medicin samt 

möjliga faktorer som kan bidra till att sätta dagordningen inom området hjärt- och kärlsjukdomar. 

Studiens centrala forskningsfrågor är därför hur ofta varje hjärt- och kärlsjukdom förekommer som 

artiklar i respektive tidning, samt vilka skillnader och likheter som finns avseende artiklarnas innehåll 

och utformning.  

 

Den kvantitativa undersökningen omfattar totalt 3 719 artiklar om hjärt- och kärlsjukdomar under 

tioårsperioden 2002-10-31 till 2012-10-31. Av dessa har 132 artiklar valts ut för en kvantitativ 

innehållsanalys. Genom att jämföra 66 artiklar i Svenska Dagbladet med 66 artiklar i Dagens 

Medicin, har vi undersökt hur frekvent artiklar om de olika sjukdomarna förekommer samt vilka 

källor, perspektiv och vinklar artiklarna har. Genom en kompletterande intervjustudie har vi även 

velat få journalisters syn på nyhetsvärdering, nyhetsurval och utformning av nyheterna, samt vilka 

möjligheter de anser sig ha att kunna påverka dagordningar och vilka yttre faktorer som i sin tur kan 

påverka journalisternas dagordning. 

 

Analysen tar teoretiskt avstamp i agenda-settingteorin som menar att de ämnen som får störst 

utrymme i medierna också blir de mest centrala i publikens medvetanden, men också att publikens 

vilja och behov återverkar på mediernas val av ämnen.  

 

Studiens resultat visar stora likheter mellan tidningarna, vilket vi inte hade förväntat oss. Resultaten 

från både den kvantitativa och kvalitativa studien visar att både Svenska Dagbladet och Dagens 

Medicin främst använder forskare och forskningsresultat som källor. Användning av case, det vill 

säga drabbade individer, var mindre förekommande i Svenska Dagbladet än förväntat, dock något 

vanligare än i Dagens Medicin vilket däremot stämde med vår hypotes. Det mest anmärkningsvärda 

resultatet visar att en del hjärt- och kärlsjukdomar får väsentligt mycket mer utrymme än andra, i 

båda tidningarna. Exempelvis stroke med sammanlagt 1 368 artiklar medan hjärtflimmer endast 

förekommer med 44 artiklar. Detta trots att omkring 220 000 svenskar lider av hjärtflimmer och att 

det är en vanlig orsak till stroke. Vår förhoppning är att resultatet av denna studie ska inspirera till 

vidare forskning om vad en obalanserad medietäckning inom detta område kan få för konsekvenser. 

 

Nyckelord: Agenda-setting, Dagens Medicin, framing, hjärt- och kärlsjukdomar, 

medicinjournalistik, priming, Svenska Dagbladet 



 

 

Det är stroke och hjärtinfarkt som gäller 

År 2011 dog cirka 35 000 människor av hjärt- och kärlsjukdomar i Sverige. Sjukdomarna står för hela 

45 procent av alla dödsfall i Sverige och utgör därmed ett av landets absolut största folkhälsoproblem. 

Med dessa fakta i bagaget föll det sig naturligt att vilja undersöka mediers bevakning av just hjärt- och 

kärlsjukdomar. Detta eftersom medier, enligt agenda-settingteorin, kan påverka den allmänna 

opinionens och beslutsfattares uppfattning om sjukdomarnas betydelse. I studien ställer vi oss därför 

frågan hur ofta det skrivs om olika hjärt- och kärlsjukdomar och hur innehållet och utformningen av 

dessa tidningsartiklar ser ut. Syftet är att undersöka hur stor medietäckning sjukdomarna får och hur 

pass lika eller olika informationen som går ut till allmänheten respektive hälso- och sjukvårdssektorn, 

är. Vi valde därför att avgränsa vår studie till att undersöka dagstidningen Svenska Dagbladet och 

sjukvårdstidningen Dagens Medicin och tidningarnas artiklar om åderförkalkning, stroke, hjärtflimmer, 

kärlkramp, hjärtinfarkt, bråck och hjärtsvikt, under tioårsperioden 2002-10-31 till 2012-10-31. 

Artiklarnas innehåll har sedan analyserats utifrån hur de vinklats och vilka källor och perspektiv som 

använts för att på så sätt kunna se skillnader och likheter mellan tidningarna. Vi har också intervjuat 

några av journalisterna bakom artiklarna för att få deras syn på vad som blir en nyhet och varför. 

Resultatet visar att det finns stora likheter mellan tidningarna. Särskilt i den stora användningen av 

forskare och forskning som källa, vinkel och perspektiv. Men det finns också stora skillnader i 

medietäckningen av sjukdomarna. Stroke och hjärtinfarkt förekom i överlägset flest artiklar under den 

undersökta tioårsperioden, medan sjukdomar som åderförkalkning och hjärtflimmer nästan helt hamnar i 

skuggan – totalt 2 799 artiklar om stroke/hjärtinfarkt versus totalt 177 artiklar om åderförkalkning/ 

hjärtflimmer. I Dagens Medicin förekom åderförkalkning i så få artiklar som 59 stycken, trots att 

uppemot 250 000 svenskar lider av sjukdomen och trots att åderförkalning är den vanligaste orsaken till 

hjärtinfarkt, som hade hela 820 artiklar i Dagens Medicin.  Resultatet anser vi kan vara betydelsefullt för 

vidare forskning kring vad den ojämna medietäckningen av hjärt- och kärlsjukdomar kan bero på. Och 

förhoppningsvis kan frågan även få belysning i den allmänna opinionen och i politiska sammanhang, så 

att medvetenheten om den obalanserade medietäckningen ökar. 
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Förord 

Vår anknytning till ämnet för denna uppsats ligger främst i programprofilen för vår utbildning, 

Journalistik, människa och miljö. Under ett helt år har vi undervisats i naturvetenskapliga ämnen av 

naturvetenskapliga forskare och professorer. Året har bland annat innefattat studier om allt från hur 

människokroppen är uppbyggd till hur den fungerar och reagerar på sjukdomar ända ner på cellnivå. Vi 

har således baskunskaper inom ämnen som biologi, kemi, fysik, ekologi och medicin, som vi med den 

här uppsatsen vill anknyta till det journalistiska vetenskapsfältet.  

 

Vi vill framföra ett stort tack till studiens intervjupersoner, Inger Atterstam och Henrik Ennart 

från Svenska Dagbladet och Christina Kennedy och Sara Rörbecker från Dagens Medicin, som 

förbehållslöst och mycket generöst bjudit på sig själva. Utan deras medverkan hade vi varken fått 

inblick eller tillgång till centrala faktorer som styr tidningarnas innehåll samt mediers möjliga 

påverkan av dagordningar, så som den allmänna opinionens.  
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1. Inledning  

Enligt agenda-settingteorin, även kallad dagordningsteorin, får de ämnen med störst 

medieutrymme även störst utrymme i mottagarnas medvetanden. Med detta som bakgrund 

är vår forskningsansats att göra ett nedslag i mediers täckning av hjärt- och kärlsjukdomar. 

Att valet föll på undersökningsområdet hjärt- och kärlsjukdomar beror främst på att denna 

sjukdomsgrupp utgör cirka 45 procent av alla dödsfall i Sverige.
1
 Då massmediers täckning 

av ämnen och områden påverkar vad beslutsfattare och allmänhet ska se som viktigt, ser vi 

det som särskilt angeläget att undersöka mediers rapportering om hjärt- och kärlsjukdomar 

med tanke på dess stora omfattning. 

  

Omkring 250 000 svenskar lider av åderförkalkning och cirka 220 000 svenskar vet om att 

de har hjärtflimmer. Sjukdomarna är de vanligaste bakomliggande orsakerna till stroke och 

hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt är i sin tur den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i 

Sverige och varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av stroke. Mediers belysning av 

sjukdomar som åderförkalkning och hjärtflimmer skulle alltså kunna påverka antalet 

drabbade av hjärtinfarkt och stroke, enligt agenda-settingteorin. Sjukdomarna borde i så fall 

hamna lika högt upp på mediernas dagordning, kan man tycka. Men gör de det? 

 

I denna studie behandlas endast möjliga yttre påverkningsfaktorer av mediernas dagordning 

samt faktorer som kan bidra till att medier sannolikt påverkar andra dagordningar. 

Det har dessvärre inte funnits utrymme att forska kring fenomenet agenda-setting genom 

undersökning av mottagarrespons i denna uppsats. Men med tanke på att det enligt rådande 

forskningspolitik ofta är just naturvetenskapliga områden som får en stor del av 

forskningspengarna i Sverige
2
 och att intresset kring forskning och vetenskapsnyheter har 

ökat, så hoppas vi att andra forskare tar vid och undersöker eventuella samband mellan 

sjukdomarnas medietäckning, forskningsanslag och genomslag hos mottagarna. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vetenskapsrådet. 2012, 

https://www.vr.se/forskningvistodjer/medicinochhalsa/hjartkarlsjukdomar.4.2f62b054117692ac43f800065.html  
(hämtad 2013-01-02 klockan 11.00) 
2
 Vetenskapsrådet. 2010. 

http://www.vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2010/nyheter2010/11miljardertillforskninginom
naturvetenskapochteknikvetenskap.5.6ba153d412bd681a10580003288.html (hämtad 2013-01-02 klockan 12.20) 

https://www.vr.se/forskningvistodjer/medicinochhalsa/hjartkarlsjukdomar.4.2f62b054117692ac43f800065.html
http://www.vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2010/nyheter2010/11miljardertillforskninginomnaturvetenskapochteknikvetenskap.5.6ba153d412bd681a10580003288.html
http://www.vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2010/nyheter2010/11miljardertillforskninginomnaturvetenskapochteknikvetenskap.5.6ba153d412bd681a10580003288.html
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1.1 Bakgrund – Vetenskapsjournalistik i förändring 

På 1960-talet grundades den första vetenskapliga tidskriften Forskning och Framsteg i 

Sverige och år 1980 startade Dagens Nyheter sin vetenskapsredaktion.
3
 Allt sedan dess har 

de flesta stora dagstidningarna i Sverige satsat på att bevaka naturvetenskapliga områden 

med egna vetenskapsjournalister. Medieforskaren David Finer menar att flertalet studier 

tyder på att vetenskapsnyheter, och då främst inom medicin, i dag ligger på en fjärdeplats av 

de nyheter som konsumeras mest.
4
 Dock menar många kritiker att jakten efter stora 

händelser inom vetenskapsjournalistiken gör att det många gånger ser ut som att forskningen 

ständigt finner nya lösningar och att de många åren av forskningsarbete som ligger bakom 

genombrotten sällan uppmärksammas av medier.
5
  

 

På 1980-talet hade vetenskapsjournalistiken sin stora boom i Sverige.
6
 Drygt 30 år senare 

står vetenskapsjournalistiken i dag inför en djupgående svacka enligt de journalister vi talat 

med. Kanske inte så märkligt med tanke på att hela mediebranschen just nu befinner sig i en 

ekonomisk kris där framför allt de traditionella medierna, så som tryckta tidningar, brottas 

med färre sålda tidningar och minskade annonsintäkter. Detta har naturligtvis inneburit 

nedskärningar inom många olika bevakningsområden inom medievärlden. Svenska 

Dagbladet har till exempel helt gått ifrån vetenskapsreportrar till att bara ha allmänreportrar 

och tidningens egen specialbevakning av vetenskapliga områden har i mångt och mycket 

prioriterats bort. Trenden är enligt journalisterna vi intervjuat densamma inom hela 

mediebranschen. Möjligtvis med undantag för Sveriges Television som man menar går mot 

strömmen och i stället satsar stort på vetenskapsnyheter.   

 

Åt vilket håll vetenskapsjournalistiken är på väg, är omöjligt att sia om i en tid då hela 

medievärlden står inför stora förändringar. Men att behovet av vetenskapliga nyheter är stort 

och med all sannolikhet kommer att öka med i takt med växande globala och lokala 

miljöproblem, råder det föga tvivel om hos journalisterna vi talat med. Vad de tror om 

konsekvenserna av en minskad bevakning, kommer de att berätta mer om längre fram i 

uppsatsen. 

                                                 
3
D Finer, Fokus Forskning. Vetenskapsjournalistikens olika roller. Stockholm: Stiftelsen Institutet för Mediestudier i 
samarbete med Sellin & Partner, 2005, s. 10. 

4
 Ibid., s. 11. 

5
 R Levi, Medical Journalism. Exposing Fact, Fiction, Fraud. Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 35. 

6
 Intervju med Inger Atterstam. Stockholm, 2012-11-30. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och diskutera möjliga faktorer som kan påverka hur 

Svenska Dagbladet och Dagens Medicin sätter dagordningen inom området hjärt- och 

kärlsjukdomar för sina respektive målgrupper. Svenska Dagbladet anses allmänt förmedla 

saklig och relevant information till en relativt bred allmänhet,
7
 medan branschtidningen 

Dagens Medicin i huvudsak riktar sig till sjukvårdspersonal och då främst Sveriges läkarkår. 

Med studien hoppas vi kunna påvisa både skillnader och likheter mellan tidningarna. Dels i 

artikelinnehåll utifrån de valda kriterierna vinkel, perspektiv, källor och artikeltyp, och dels 

hur frekvent artiklar om olika hjärt- och kärlsjukdomar förekommit i respektive tidning 

under tioårsperioden 2002-10-31 till 2012-10-31. 

 

Genom en kompletterande intervjustudie har vi även velat få journalisters syn på: vad som 

blir en nyhet och varför, vilka faktorer som kan påverka journalisternas dagordning samt 

vilka möjligheter de anser sig ha att kunna påverka andras dagordningar.   

 

Frågeställningar för studiens kvantitativa del: 

 Hur mycket medietäckning får varje enskild hjärt- och kärlsjukdom i Svenska 

Dagbladet respektive Dagens Medicin under perioden 2002-10-31 till 2012-10-31? 

 Hur är de analyserade artiklarnas innehåll utformat utifrån vinkel, perspektiv, källor 

och artikeltyp?  

 

Frågeställningar för studiens kvalitativa del: 

 Vad har journalister för syn på agenda-setting och den egna makten att påverka 

dagordningar? 

 Nyhetsvärdering -  vad blir en nyhet och varför? 

 Vilka journalistiska faktorer kan påverka innehåll och utforming av artiklarna?  

(Med journalistiska faktorer avses till exempel priming, framing och medielogik.) 

 Hur påverkas journalisternas dagordning av yttre faktorer? (Med yttre faktorer avses 

beslutsfattare, allmänna opinionen, forskarsamhället och pr-verksamhet.) 

 

 

                                                 
7
 A Sahlstrand, De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress. Stockholm: Institutionen för journalistik, 

medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet, 2000, s. 99.  
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3. Förväntat resultat 

Vårt förväntade resultat är att den information om hjärt- och kärlsjukdomar som når 

allmänheten via dagspress, är mer dramatiserad och att den oftare baseras på så kallade case 

– personligt drabbade individer. Vi förväntar oss däremot att informationen från en 

branschtidning som Dagens Medicin är betydligt sakligare och mer faktabaserad på grund av 

målgruppens förväntade förkunskaper inom området.  

 

4. Tidigare forskning 

I förberedelserna inför intervjudelen har vi haft stor användning av Malin Idelands 

doktorsavhandling Dagens Gennyheter: hur massmedier berättar om genetik och genteknik, 

från 2002. Det är framför allt avsnitt om hur forskarsamhället och organisationer använder 

sig av pr-strategier för att medieanpassa sina budskap som varit till stor hjälp i utformning 

och analys av vårt intervjumaterial. Medieanpassning av budskap är centralt för att få 

tillgång till det massmediala fältet, menar Ideland, och syftet är att intressera fler 

bidragsgivare.
8
 Idelands avhandling ger en djuplodande inblick i spelet bakom kulisserna i 

forskarsamhällets kamp om mediernas uppmärksamhet samt journalisternas förhållningssätt 

till forskarsamhället och vetenskap. Ideland tar bland annat upp olika pr-strategier för att 

anpassa budskap till den journalistiska mallen. Strategier som skiljer sig åt beroende på 

vilket medie det rör sig om. ”För storstadspress väljer man till exempel att presentera 

kampanjen som en nyhet och för att få det att framstå som en nyhet bjuder man in till 

presskonferens.”
9
 I sin analys av hur och varför de journalistiska och vetenskapliga fälten 

hamnar i kollisionskurs utgår Ideland bland annat ifrån Bordieus och Focaults teorier om 

fältens strukturer och diskurser.
10

 Ideland konstaterar att kollisionen till stor del beror på att 

journalister och forskare arbetar utifrån väsentligt skilda ideal, villkor, metoder och mål.
11

 

 

Vi vill även nämna Linda Fritiofssons C-uppsats Livet är livsfarligt – en kvalitativ studie av 

kvällspressens hälsolarm
12

 från 2010. I sin studie undersöker Fritiofsson hur Expressen och 

Aftonbladet  gestaltat hälsolarm under året 2009. Resultatet visar att samtliga hälsolarm 

gestaltats av individers sjukdomsberättelser och att personifieringen därmed varit 

                                                 
8
 M Ideland, Dagens Gennyheter: Hur massmedier berättar om genetik och genteknik. (Upplaga 1:1) Lund: Nordic 
Academic Press, 2002, s. 77. 

9
 Ibid., s. 77.  

10
 Ibid., ss. 41-43. 

11
 Ibid., ss. 41-43.  

12
 L Fritiofsson, Livet är livsfarligt – en kvalitativ studie av kvällspressens hälsolarm. Stockholm: Stockholms universitet, 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, 2010, s. 2. 
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genomgående i alla artiklar som undersökts. Det kanske mest intressanta är Fritiofssons 

konstaterande att artiklarna har ett alarmerande tilltal men att det sällan hänvisas till 

forskningsrapporter som stödjer detta alarmerande budskap. Fritiofssons slutsats är därför att 

det i regel är tidningen själv som larmar och inte forskningen. Detta finner vi intressant 

eftersom vår studie av dags- och fackpress, avseende hänvisning till forskningsrapporter, 

visat ett helt motsatt resultat. Trots och kanske tack vare olika ingångar, anser vi att 

Fritiofssons och vår egen studie kompletterar varandra och att de tillsammans ger en bättre 

helhetsbild av hur sjukdomsrelaterade nyheter och hälsonyheter framställs i fackpress, 

dagspress och kvällspress.  

 

5. Teoretiska tolkningsramar   

Då vår studie främst kopplas till agenda-settingteorin, även kallad dagordningsteorin, är det 

framför allt forskning inom detta område som utgör uppsatsens teoretiska ram. Då vi anser 

att ”dagordningsteorin” är en benämning som ligger språkligt närmare svenskan så är det i 

huvudsak denna benämning som kommer att användas i uppsatsen.  

 

För dagordningsteorin är det främst medieforskaren Maxwell McCombs tolkning av 

begreppet vi utgått ifrån. Valet på McCombs teoribildning grundar sig dels på hans 

omfattande och banbrytande forskning på området, men framför allt på att han sätter stort 

fokus på mediers täckning av specifika ämnen och vad det kan få för konsekvenser. Till 

exempel kan stor mediebevakning av ett lands dåliga ekonomi påverka folk att spara mer 

och slösa mindre. Att massiv mediebevakning kan få konkreta konsekvenser i form av 

handling har påvisats inom många olika områden, bland annat för kriminalitet och våld.
13

 Ett 

närliggande exempel på detta är gruppvåldtäkten på en ung kvinna i Indien i december 2012, 

som fick ett enormt genomslag över hela världen. Händelsen fick omedelbart, via medier, en 

global uppmärksamhet vilket sannolikt bidrog till en rekordsnabb rättegångsprocess efter 

kraftiga påtryckningar från den allmänna opinionen.
14

 Omvärlden kunde ta del av folkets 

reaktioner och demonstrationer vilket högst sannolikt bidrog till att diskussioner, debatter 

och krav på en förändrad kvinnosyn tog fart och satte agendan för allmänna opinioner även i 

många andra länder. 

 

                                                 
13

 M McCombs, The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion. Austin: University of 
Texas, 2002, s. 15. http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf 

14
 TT-AFP, Fem åtalas efter våldtäkten i Indien, http://www.dn.se/nyheter/varlden/fem-infor-domstol-efter-

gruppvaldtakt-och-mord (hämtad 2013-01-03 klockan 8.00) 

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fem-infor-domstol-efter-gruppvaldtakt-och-mord
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fem-infor-domstol-efter-gruppvaldtakt-och-mord
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Utöver dagordningsteorin knyter vår studie även an till begreppen priming och framing. De 

två teorierna uppfattas av många forskare som underkategorier till dagordningsteorin 

eftersom gränserna mellan dem är svåra, och enligt vissa forskare, omöjliga att dra.
15

 Genom 

priming i medier framhålls vissa områden inom ett ämne som viktigare än andra, vilka 

därför framstår som viktigare även hos mottagaren. Begreppet framing behandlar hur 

nyhetsinnehållet gestaltas och hur gestaltningen används för att påverka mottagarens 

uppfattning av de ämnen som berörs. I analysen kommer vi även att beröra begreppet 

medielogik som har nära kopplingar till framingteorin. Med medielogik menas den 

normgivande, praktiska och organisatoriska ram som bestämmer nyhetsurval och 

utformning av nyhetsinnehållet.
16

  

 

5.1 Agenda-setting 

Dagordningsteorin hävdar att massmedier i hög grad påverkar vad publiken ska eller bör 

rikta sin uppmärksamhet mot. ”Successivt blir den agenda som presenterats i medier, 

betraktade som viktig av allmänheten. Således sätter nyhetsmedierna medborgarnas 

dagordning.”
17

, som Maxwell McCombs uttrycker det.   

  

Begreppet kan dock vara missvisande om man tolkar detta som att medierna har en planerad 

strategi och journalisterna en medveten intention att vilja styra den allmänna opinionen. 

Maxwell McCombs menar tvärtom att det inte råder några tvivel om att mediernas agendor 

står under påverkan från många olika håll, vilket även vår studie visar.
18

 Det rör sig alltså 

snarare om att redaktioner och journalister sätter sin egen agenda efter vad man tror att just 

deras publik vill ha, eller bör vilja ha. 

 

Vad i det strida flödet av inkommande information värderas som en nyhet och vad sållas 

bort? Redaktioners och enskilda journalisters värderingar och val sätter dagordningen för 

vad folk kommer att tänka och tycka någonting om. Men, detta sker allt som oftast under 

påverkan av yttre faktorer. Malin Ideland påminner om att: ”Press, radio och tv är inga 

                                                 
15

 M Nilsson, ”Mediernas makt över tanken”, i Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red), 343- 
    366. (Upplaga 1:8) Lund: Studentlitteratur AB, 2004, ss. 351-353. 
16

 N Håkansson, ”Politiker och journalister – kamp om presentation och representation”, i Medierna och demokratin, 
    Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red), 197-220. (Upplaga 1:8) Lund: Studentlitteratur AB, 2004, s. 204. 
17

 M McCombs, Makten över dagordningen: Om medierna, politiken och opinionsbildningen. Borgå: 2006, s. 24 
18  M McCombs, Setting the agenda: The Mass Media and Public Opinion. Cambridge: Polity Press, 2004, s. 14. 
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envägs-kommunikatörer utan publiken återverkar på innehållet.”
19

 Agenda-setting handlar 

med andra ord om ett ömsesidigt beroende mellan medierna och publiken, under agenda-

setting-termerna orientering och relevans.
20

 Publikens beroende utgörs av behovet av 

orientering i sin omvärld, genom medier. Mediernas beroende beror i sin tur på vad publiken 

tycker är relevant och hur stort dess behov av orientering är.
21

 Är behovet av orientering 

stort så är mottagarens beroende av information från medier även stort och därmed också 

ytterst relevant. Är behovet av orientering däremot litet så måste mediernas nyhetsutbud 

erbjuda andra kvaliteter än bara orientering, för att bedömas som relevant. Agenda-setting 

handlar alltså om en ständig växelverkan där medier, mottagare och beslutsfattare anses 

spela centrala nyckelroller. Agenda-setting undersöker även fenomenet inter-media setting, 

som innebär att elitmedier sätter agendan för andra medier. 

 

5.2 Agenda-setting ur ett historiskt perspektiv 

Begreppet agenda-setting myntades av medieforskarna Maxwell McCombs och Ronald L. 

Shaw i början av 1970-talet. Socialpsykologen Walter Lippman hade dock långt tidigare, 

redan på 1920-talet, uppmärksammat området. Han ses därför av många som agenda-

settingteorins förgrundsgestalt. Lippman menade att nyhetsmedier är en mycket central källa 

till de ”bilder” som formar individens och den allmänna opinionens ”bild” av verkligheten.
22

 

Det rör sig således om en modifierad verklighet, en pseudomiljö, där inte minst massmediers 

många versioner av verkligheten, utgör en del av det underlag som människor baserar sina 

verkligheter och handlingar på.  

 

Men det var alltså först på 1970-talet som dagordningsteorin fick sitt stora genombrott. 

Teorin tog avstamp i McCombs och Shaws empiriska studie av presidentvalet i Chapell Hill 

i North Carolina år 1968. I studien jämförde de hur väl medieinnehållet stämde överens med 

det som väljarna ansåg var valets viktigaste frågor. Väldigt väl visade det sig. Så väl att 

diskussioner kring mediernas roll som agendasättare tog fart. Man började tala om 

massmediers dagordningsfunktion. Det vill säga dess funktion att sätta agendan för vilka 

frågor och ämnen som publiken ska uppmärksamma och tycka är viktiga, vilket utgör själva 

                                                 
19

 M Ideland, Dagens Gennyheter: Hur massmedier berättar om genetik och genteknik. Lund: Nordic Academic Press,  
    2002, s. 67.  
20

 M McCombs, The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion. Austin: University of 
    Texas, 2002. http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf s. 9. 
21

 K Wahl-Jorgensen, T Hanitzsch, (red),  The Handbook of Journalism Studies. New York: Routledge, 2009, s. 147. 
22

 M McCombs, The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion. Austin: University of 
    Texas, 2002, s. 2. 

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf


 

8 

 

grundbulten i agenda-settingteorin.
23

 Ur denna teori har sedan andra betydande teorier så 

som priming och framing utvecklats. Dagordningsteorins roll och betydelse har allt sedan 

1970-talet växt sig stark inom flera olika discipliner och är i dag ett av journalistik-

vetenskapens största forskningsfält.
24

 Framför allt framing, eller gestaltningsteorin som den 

också kallas, har under 2000-talet fått stort genomslag inom flera olika forskningsfält.
25

  

 

5.3 Priming, framing och medielogik 

Gränserna mellan agenda-setting, priming och framing är inte helt lätta att varken urskilja 

eller definiera. Det finns ett flertal olika forskarperspektiv på definitioner av centrala 

begrepp samt på relationen och interaktionen mellan teorierna som vi ska se under avsnittet 

Andra forskare och kritiker. Dagordningsteorin utgår som sagt från att ämnen med störst 

frekvens och utrymme i massmedier också blir de mest centrala i folks medvetanden. I 

förlängningen de mest centrala för den allmänna opinionen som i sin tur kan påverka 

beslutsfattares dagordningar. Ämnen som får mindre eller ingen belysning alls i medier får 

därmed en svagare eller obefintlig roll i den allmänna debatten.
26

  

 

Vilka områden inom dessa ämnen som medierna sedan väljer att belysa eller lämna därhän, 

går under beteckningen priming. Bland hjärt- och kärlsjukdomar kan det exempelvis visa sig 

att vissa sjukdomar får mycket större täckning i våra undersökta tidningar, än andra 

sjukdomar som kanske är minst lika allvarliga. Tidningarnas läsare kan därmed, enligt 

dagordningsteorin, få uppfattningen att till exempel stroke är en mycket allvarligare 

sjukdom än bråck, trots att bråck skördar många liv varje år. Vidare kan beslutsfattare få ett 

missvisande intryck av att stroke är en betydligt viktigare sjukdom att satsa resurser på, på 

bekostnad av andra och till och med allvarligare hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

För att exemplifiera priming ytterligare kan vi ta en partiledardebatt som exempel. De 

specifika ämnen och frågor som debattledaren väljer att ta upp kan få avgörande betydelse 

för vad folk hemma i tv-sofforna kommer att få för uppfattning om partiernas politik. Om 

andra frågor och ämnen hade kommit på tal kanske uppfattningen hade blivit en helt annan. 

Kortfattat kan man säga att agenda-setting handlar om själva medietäckningen av olika 

                                                 
23

M McCombs, Setting the agenda: The Mass Media and Public Opinion. (Upplaga 1:1) Cambridge: Polity Press, 
    2004, ss. 143-144. 
24

 K Wahl-Jorgensen, T Hanitzsch, (red),  The Handbook of Journalism Studies. New York: Routledge, 2009, s. 147. 
25

 M Nilsson, ”Mediernas makt över tanken”, i Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red), 343- 
    366. (Upplaga 1:8) Lund: Studentlitteratur AB, 2004, s. 354. 
26

 R Wahldal, Mediepåvirkning. Oslo: Notam Gyldendal, 1993, s. 163. 
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ämnen (även kallat objekt), och priming om hur medierna får vissa områden inom ett ämne 

att framstå som viktigare än andra.
27

 

 

Tar man steget längre och tittar på vilka egenskaper (attribut) hos objekten som lyfts fram i 

medier, så kommer vi in på begreppet framing, även kallad gestaltningsteorin. Framing 

handlar dels om att journalister och medier sätter in nyheter i ett sammanhang som publiken 

känner igen eller kan relatera till kunskapsmässigt eller emotionellt.
28

  Valet att ha en bild på 

ett gråtande barn i en tidningsartikel kan till exempel förstärka textens innehåll och budskap 

genom att väcka empati hos läsaren för de ämnen (objekt) som artikeln sätter fokus på. 

Attributens syfte är alltså att slå an igenkänningsmarkörer i folks medvetanden och på så sätt 

trigga igång en förväntad effekt hos publiken. Man menar att nyhetsinnehållet ramas in 

utifrån vad som passar mediets form och policy (medielogik) och vad som stämmer överens 

med publikens referensramar.
29

  

 

På ytterligare en nivå handlar framing också om hur mediers gestaltningar kan påverka och 

förändra publikens referensramar.
30

 Detta genom att belysa egenskaper som blir de mest 

framträdande. Om statminister Fredrik Reinfeldt på ett tidningsuppslag framställs med 

egenskaper som publiken associerar med handlingskraft, (som ett handslag med Tysklands 

förbundskansler Angela Merkel), samtidigt som nästa uppslag visar upp stora bilder på en 

butter Stefan Löfven med hängande huvud under rubriken ”Minskat förtroende för Löfven”, 

så har medierna enligt framingteorin makt att påverka hur publiken kommer att uppfatta de 

båda partiledarna. På så vis kan alltså medier och journalister gynna vissa ämnen, områden 

eller personer samtidigt som andra missgynnas. 

 

Framing handlar alltså dels om medielogik, det vill säga de logiska ramar inom vilka mediet 

verkar; normer, rutiner och praktiska förutsättningar som styr utbud och utformning av 

mediets nyhetsinnehåll
31

 (för tv-mediet krävs till exempel rörliga bilder för att en händelse 

ska kunna bli en stor tv-nyhet). Och dels om hur olika medier väljer att vinkla nyheten; vilka 

perspektiv och aspekter av ett ämne som lyfts fram och som också blir de mest centrala i 

                                                 
27

 McCombs, Maxwell. The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion. Austin: University 
    of Texas, 2002. http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf , s. 12. 
28

 M Ideland, Dagens Gennyheter: Hur massmedier berättar om genetik och genteknik. (Upplaga 1:1) Lund: Nordic 
    Academic Press, 2002, ss. 167-170. 
29

 M Nilsson, ”Mediernas makt över tanken” i Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red), 343- 
    366. (Upplaga 1:8) Lund: Studentlitteratur AB, 2004, s. 354. 
30

 Ibid., s. 354 
31

 N Håkansson, ”Politiker och journalister – kamp om presentation och representation”, i Medierna och demokratin, 
    Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red), 197-220. (Upplaga 1:8) Lund: Studentlitteratur AB, 2004, s. 204. 

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf
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människors medvetanden.
32

 Detta fenomen har genom forskning kunnat påvisas världen 

över, men en förutsättning är så klart politiskt öppna system och fria medier. I länder med 

statlig kontroll av medier är mediernas dagordningsmakt ytterst begränsad.
33

 

 

5.4 Andra forskare och kritiker 

Kritiken mot dagordningsteorin, samt mot priming- och framingteorin, består främst av att 

definitionerna av centrala begrepp anses otillräckliga. Statsvetaren Ragnar Wahldal 

ifrågasätter bland annat vad som menas med begrepp som dagordning och ämnen (eng. 

issues). Några tydliga definitioner för vad som exakt avses, saknas enligt Wahldal.
34

 Utan 

tydliga definitioner ökar risken att forskningen som bedrivs inom området utgår från olika 

saker i tron om att man undersöker samma sak. Därmed försvagas forskningsfältets validitet 

(tillförlitlighet). Detta skulle även kunna vara en del av förklaringen till varför gränserna 

mellan teorierna anses svåra att urskilja. 

 

Värd att nämna är också Shanto Iyengar, pionjär för framingteorin. Som med sin forskning 

kunnat påvisa klara samband mellan nyhetsinnehåll och gestaltning. Iyengar kategoriserar 

nyheter som antingen episodiskt eller tematiskt gestaltade. Episodiskt gestaltade innebär 

händelseorienterade och/eller personifierade nyheter. Tematiskt gestaltade definieras som 

mer abstrakta nyheter på en mer allmän samhällsnivå. Iyengar har kommit fram till att 

nyheter som handlar om sociala eller samhälleliga frågor oftare är tematiskt gestaltade, 

medan nyheter om exempelvis våld och kriminalitet i högre grad är episodiskt gestaltade. 

Han har även kunnat se att en mer politiskt intresserad och engagerad publik har lättare att ta 

till sig tematiskt gestaltade nyheter.
35

  

 

6. Material och metod 

I denna studie har dels en kvantitativ och dels en kvalitativ metod använts för att försöka 

svara på våra frågeställningar. Den kvantitativa metoden har använts för att analysera 

artiklar från Svenska Dagbladet och Dagens Medicin. Den kvalitativa metoden består av 

intervjuer med Inger Atterstam, tidigare medicinreporter på Svenska Dagbladet, Henrik 

                                                 
32

 R. Entman, Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, vol. 43, no. 4, 1993, s. 
    52. 
33

 M McCombs et al., ”Agenda Setting”, i K Wahl-Jorgensen & T Hanitzsch, (red) 147-160. The Handbook of Journalism 
    Studies. New York: Routledge, 2009, s. 149. 
34

 M Nilsson, ”Mediernas makt över tanken” i Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red), 343- 
    366. Upplaga 1:8) Lund: Studentlitteratur AB, 2004, s. 351. 
35

 ibid., ss. 354-355. 
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Ennart som arbetat som medicinreporter på Svenska Dagbladet sedan många år, Sara 

Rörbecker som arbetar som medicinjournalist och Christina Kennedy som är redaktör, båda 

två från Dagens Medicin.  

 

6.1 Avgränsning 

Den kvantitativa metoden utgår från det totala antalet artiklar om hjärt- och kärlsjukdomarna 

som förekommit i de båda tidningarna under tioårsperioden 2002-10-31 till 2012-10-31. Av 

de 3 719 artiklarna som hittades har vi analyserat 66 artiklar från Svenska Dagbladet och 66 

artiklar från Dagens Medicin, det vill säga 132 artiklar totalt. Tanken var från början att ha 

10 artiklar om varje sjukdom, men då vi endast fann 6 relevanta artiklar för bråck i Svenska 

Dagbladet under den aktuella perioden, tog vi endast 6 artiklar om bråck även från Dagens 

Medicin. Att begränsningen är just 10 artiklar från vardera tidning beror på att vi anser att 

det kommer att vara möjligt att urskilja likheter och skillnader mellan tidningarna på den 

totala mängden artiklar.Ytterligare en avgränsning som gjorts är tidsbestämningen som 

bestämts till en tioårsperiod, från 2002-10-31 till 2012-10-31. Detta för att vissa sjukdomar 

hade så gles täckning i tidningarna att det krävdes en tioårsperiod för att få tillräckligt med 

material.  

 

Att valet föll på just hjärt- och kärlsjukdomar beror på att 45 procent av alla dödsfall i 

Sverige kan relateras till hjärt- och kärlsjukdomar, och att de därmed utgör ett av landets 

absolut största folkhälsoproblem.
36

 Trots att dödsantalet sjunkit sedan slutet av 1980-talet så 

är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken för män och kvinnor i Sverige
37

. 

Sammantaget anser vi att hjärt- och kärlsjukdomar bör komma högt upp på dagordningen 

och därav blev detta vårt undersökningsområde.
38

 Valet av tidningar föll på Svenska 

Dagbladet och Dagens Medicin för att få en dagstidning med en bred allmänhet som 

målgrupp och en av de ledande nyhetstidningarna inom hälso- och sjukvårdssektorn
39

 med 

sjukvårdspersonal som målgrupp. Avgränsningsvalen vi gjort anser vi är de bästa för att 

                                                 
36

 Vetenskapsrådet, 2012. 
https://www.vr.se/forskningvistodjer/medicinochhalsa/hjartkarlsjukdomar.4.2f62b054117692ac43f800065.html 
(hämtad 2012-12-02 klockan 19:36) 
37

 Socialstyrelsen. Hjärt- och kärlsjukdomar vanligaste dödsorsaken. 2012. 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juli/hjart-ochkarlsjukdomarvanligastedodsorsaken (hämtad 2012-12-29 
klockan 17:52) 
38

 Ibid. (hämtad 2012-12-29 klockan 17:52) 
39

 Svenska Dagbladet. Välkommen till SvD - du också. 2012. http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-
information-och-kontaktadresser_275057.svd (hämtad 2012-12-25 klockan 17:00) och Dagens Medicin. Om Dagens 
Medicin. http://www.dagensmedicin.se/om-dagens-medicin/ (hämtad 2012-12-25 klockan 17:00) 

https://www.vr.se/forskningvistodjer/medicinochhalsa/hjartkarlsjukdomar.4.2f62b054117692ac43f800065.html
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juli/hjart-ochkarlsjukdomarvanligastedodsorsaken
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.dagensmedicin.se/om-dagens-medicin/
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tillgodose studiens syfte då vi genom vårt val kunnat undersöka hur tidningar med olika 

målgrupper belyser hjärt- och kärlsjukdomar olika mycket och därmed möjligtvis påverkar 

dagordningar inom ett och samma område.  

 

6.2 Kvantitativ innehållsanalys  

Då syftet är att ta reda på hur artiklarna är utformade så lämpar sig en kvantitativ 

innehållsanalys, som beskrivs i Metodpraktikan. Detta för att det är innehållet som ska 

analyseras för att få svar på förekomsten av, i det här fallet, vinkel, perspektiv, källor samt 

artikeltyp och att resultatet sedan kan uttryckas med siffror.
40

 

 

Den kvantitativa innehållsanalysens första steg var att välja vilka analysenheter som skulle 

analyseras. Detta gjordes genom att först välja tidningar, Svenska Dagbladet samt Dagens 

Medicin. Därefter bestämdes vilken period som skulle undersökas (2002-10-31 till  

2012-10-31) och antalet artiklar (10 för varje sjukdom). Sökningen av artiklarna gjordes i 

databasen Mediearkivet (Retriever Research). Sökningarna gjordes på de svenska namnen 

för sjukdomarna, och därefter valdes sökalternativet mest relevant och till sist de 10 första 

relevanta artiklarna för varje sjukdomstyp i respektive tidning. Nästa steg var att göra 

variabler (se definitionerna av variablerna under punkt 6.6 Definition av variabler) med 

tillhörande variabelvärden, till exempel variablerna källor, vinkel och artikeltyp där några av 

variabelvärdena är forskare, läkemedelsföretag och drabbad/anhörig.  

 

För att underlätta analysen användes en kodbok (se bilaga 3) i form av ett Word-dokument 

där allting skrevs in allt eftersom analysen fortskred. Samtidigt användes ett Excel-

dokument för att föra in kodningen i form av siffror i stället för variabler och variabelvärden 

i textform, detta för att kunna räkna ut resultaten av analysen i programmet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS).
41

 Tolkningsregler för hur artiklarna skulle 

analyseras gjordes också. Detta för att vara överens om till exempel vinkel eller perspektiv 

för en artikel samt för att uppnå validitetskravet, det vill säga att det är det relevanta i 

sammanhanget som undersöks.
42

 

 

                                                 
40

 P Esaiasson, et al., Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. (Upplaga 4:1) Stockholm: 
    Norstedts Juridik AB, 2012, s. 197. 
41

 P Esaiasson, et al., Konsten att studera samhälle, individ och marknad. (Upplaga 4:1) Stockholm: Norstedts Juridik 
    AB, 2012, ss. 200-201. 
42

 Ibid., s. 216 
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6.3 Kvalitativ intervjuanalys 

Då syftet är att ta reda på vad våra intervjupersoner anser om till exempel dagordning så är 

det en god idé att använda sig av en kvalitativ intervju, enligt Rapporter och uppsatser.
43

 

Detta för att en sådan metod lämpar sig när intresset ligger i huruvida en person upplever 

eller tolkar verkligheten i relation till tidigare erfarenheter. Men också för att det är verbala 

formuleringar, i det här fallet talade, som utmärker denna form av metod och alltså inte 

siffror eller tal.
44

 

 

Ett av de första stegen i den kvalitativa intervjuanalysen var att göra en intervjuguide, vilket 

Metodpraktikan rekommenderar.
45

 Intervjuguiden består av olika teman, i vårt fall till 

exempel ”Vad blir en nyhet och varför” där fyra frågor ingår för att få svar på den tematiska 

frågan. Frågorna formulerades på liknande sätt inför varje intervju för att kunna få ett så 

jämförbart material som möjligt och intervjufrågorna finns tillgängliga i form av en bilaga 

(se bilaga 2). För att tillföra studien journalisternas perspektiv har vi därmed valt att 

genomföra en semistrukturerad intervjustudie. En semistrukturerad intervju innebär att man i 

förväg bestämmer ett mindre antal teman som ska täckas in under intervjun. Utifrån dessa 

teman anpassas sedan frågorna som kan ändras under intervjun beroende på tidigare svar.
46

 

Vi har framför allt valt den semistrukturerade intervjumetoden för att den möjliggör en 

flexibel intervjuprocess där intervjupersonerna erbjuds stor frihet att utforma sina svar. 

Metoden är enligt oss den lämpligaste utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi vill ha 

så uttömmande svar som möjligt för att skapa oss en helhetsbild av journalisternas syn på 

bland annat agenda-setting och nyhetsvärdering. Eftersom vi haft ett väldigt tydligt fokus för 

vad vi vill ha svar på genom intervjuerna, så är den semistrukturerade intervjun att föredra.
47

 

 

Sedan valdes intervjupersonerna ut. Personerna har valts för att de skrivit flera av de 

analyserade artiklarna och/eller för att de arbetat på tidningen under en längre tid. De har 

alltså inte valts ut som representanter för hela journalistkåren utan endast för att tillföra en 

kompletterande röst till de undersökta artiklarna. Förhoppningen är att deras medverkan ska 

kunna bidra med aspekter på bland annat agenda-setting som inte den kvantitativa 

                                                 
43

 J Backman, Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 1998, s. 48. 
44

 Ibid., s. 48 och 31. 
45

 P Esaiasson, et al., Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. (Upplaga 4:1) Stockholm: 
    Norstedts Juridik AB, 2012, s. 264-265. 
46

 Kvaltitativ intervju. 2012. Umeå universitet. http://www.stat.ume.se  
47

 Ibid. 

http://www.stat.ume.se/
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undersökningen kan visa. Väl på plats för intervjuerna spelades samtalen in efter 

godkännande från de intervjuade personerna. Även anteckningar fördes utifall att något 

problem med inspelningarna skulle uppstå. När samtliga intervjuer var gjorda så lyssnade vi 

igenom materialet som transkriberades för att underlätta analys av det insamlade materialet. 

 

Inger Atterstam och Henrik Ennart har båda varit verksamma som medicinreportrar under 

många år på Svenska Dagbladet och har även skrivit ett flertal artiklar som undersökts. Sara 

Rörbecker som arbetar som medicinjournalist på Dagens Medicin är också författare till 

flera av artiklarna i undersökningen. Hon har tidigare varit verksam som medicinreporter på 

Tidningarnas Telegrambyrå (TT), vilket gav oss intressanta jämförelser av redaktionellt 

arbete på Dagens Medicin och en större nyhetsbyrå. Carl-Magnus Hake som också skrivit 

många av artiklarna var tänkt som en andra intervjuperson på Dagens Medicin. Han var 

dessvärre förhindrad att medverka på grund av vård av sjukt barn. I stället fick vi möjlighet 

att intervjua Christina Kennedy som är chefredaktör på Dagens Medicins temaredaktion. 

Och hon kunde tillföra studien en arbetsledares syn på agenda-setting och redaktionellt 

arbete. 

 

6.4 Metoddiskussion  

För att vara säkra på att vi undersökt det vi haft som avsikt att undersöka så har vi under hela 

uppsatsarbetet haft studiens frågeställningar i åtanke, för att förvissa oss om 

undersökningens validitet, eller giltighet.
48

 Intervjufrågorna formulerades till exempel på 

liknande sätt för varje intervju för att kunna få ett så jämförbart material som möjligt. Och vi 

provkodade även en mindre del av vårt empiriska material för att kontrollera 

undersökningens validitet. När vi sedan analyserade resultaten från den kvantitativa 

innehållsanalysen tillstötte ett problem. Vi hade valt att använda variabelvärden där flera 

källor förekom tillsammans och enskilt under en och samma variabel. Exempelvis forskare 

plus forskare och läkemedelsföretag. Anledningen till att forskare i det här exemplet 

förekommer på två olika ställen är för att det i en artikel varit endast en forskare med som 

synlig källa, medan det i en annan artikel förekommit både forskare och läkemedelsföretag 

som källor. För att få en tydligare fördelning och för att i procent kunna räkna ut hur ofta 

forskare används som källa, så valde vi att slå ihop det totala antalet artiklar där forskare 

förekommit som källa. 

                                                 
48

 P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, och L Wängnerud. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och 

marknad. (Upplaga 4:1) Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012, ss. 57-62. 
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Vidare har vi utifrån frågeställningarna noga definierat undersökningens utgångspunkter för 

att få så tydliga och översiktliga resultat och analyser som möjligt. Vi valde dessutom att 

banda samtliga intervjuer, som transkriberats, för att kunna gå tillbaka och lyssna av tonfall 

och kunna bedöma även sådant som inte blev sagt. I intervjun med Rörbecker och Kennedy, 

som gjordes tillsammans, kunde vi gå tillbaka och studera interaktionen mellan dem för att 

på så sätt uppmärksamma om de påverkat varandras svar, vilket varit en viktig aspekt att 

förhålla sig till under intervjuanalysen.  

 

Gällande intervjuerna med Christina Kennedy och Sara Rörbecker var det planerat att vi 

skulle intervjua medicinreportern Carl-Magnus Hake, men väl på plats fick vi veta att han 

dessvärre var förhindrad att medverka. I stället fick intervjua Christina Kennedy tillsammans 

med Sara Rörbecker. Möjligen kan det faktum att vi intervjuat en medicinreporter 

tillsammans med dennes arbetsledare, ses som ett etiskt problem eftersom medicinreportern 

då kan känna sig tvungen att anpassa sina svar till arbetsledarens närvaro. Det ideala hade 

varit att få intervjua personerna var för sig, för att de inte ska påverkas av varandras svar på 

olika sätt. Under intervjun kunde dock inga uppenbara påverkningar från endera hållet 

märkas. Men vi hade ändå detta i åtanke under analysen av vårt material. 

  

Intervjuerna med Inger Atterstam och Henrik Ennart från Svenska Dagbladet gjordes under 

samma period som analysarbetet av artiklarna pågick. Efter mejlkontakt fick vi möjlighet att 

göra intervjun med Henrik Ennart på plats i Svenska Dagbladets lokaler och intervjun med 

Inger Atterstam genomfördes i hennes privatbostad. Varje intervju pågick drygt en timme 

och bandades med tillåtelse av samtliga intervjupersoner. Intervjuerna finns därmed 

tillgängliga som datafiler. 

 

Vi har även beskrivit vår egen förförståelse och ingång i ämnet för att redogöra för studiens 

premisser. Med detta sammantaget har vi gjort vårt yttersta för att maximera 

undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet, eller validitet och reliabilitet.
49

 Men som 

med all vetenskap så finns inga absoluta sanningar utan bara möjliga sanningar.  

 

 

                                                 
49

P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, och L Wängnerud. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och 
    marknad. (Upplaga 4:1) Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012, ss. 57-62, ss. 63-65. 
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6.5 Presentation av tidningarna och intervjupersonerna 

Svenska Dagbladet grundades 1884 och har i huvudsak ingen politisk tendens förutom på 

ledarsidorna där den är obunden moderat.
50

 Tidningen kommer ut sju dagar i veckan och 

läsaren är enligt Svenska Dagbladet ”nyfikna på omvärlden, vill och kan tänka själva och 

ställer därför stora krav på sin dagstidning”.
51

 Norska Schibsted är huvudägare sedan 1998
52

 

och i november 2000 gick tidningen från att ha varit fullformat till tabloid.
53

 2011 års TS-

upplaga var 186 000.
54

 I den kvalitativa undersökningen representerar följande personer 

Svenska Dagbladet: 

 

Inger Atterstam gick ut Journalisthögskolan i Göteborg 1971. Anställdes som 

medicinreporter på Svenska Dagbladet 1981. Gick nyligen i pension men arbetar fortfarande 

som frilans för Svenska Dagbladet. Vann Stora journalistpriset år 2012 med motiveringen: 

”För att hon aldrig sockrar medicinen”.
55

 

 

Henrik Ennart började som ekonomijournalist 1989. Varit verksam som 

konsumentreporter och skrivit mycket om marknadsföring och reklam. Nyhetschef på 

Svenska Dagbladet mellan åren 1995-2005. Har de senaste åren arbetat som 

vetenskapsjournalist med framför allt mat och hälsa, ofta kopplat till gifter som till exempel 

Bisfenol, som inriktning. 

 

Dagens Medicin grundades 1994
56

 och var då Sveriges första oberoende nyhetstidning som 

riktade sig till hälso- och sjukvårdssektorn.
57

 Den Bonnierägda tidningen kommer ut en gång 

i veckan (42 nummer per år) i tabloidformat. Enligt Dagens Medicin är tidningen den 

främsta nyhetskällan för läkare och annan sjukvårdspersonal.
58

 2011 års TS-upplaga var 

                                                 
50

 Svenska Dagbladet. Välkommen till SvD - du också. 2012. http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-
information-och-kontaktadresser_275057.svd (hämtad 2012-12-25 klockan 17:00) 
51

 Ibid. 
52

 Wikipedia. Schibsted. 2012. http://sv.wikipedia.org/wiki/Schibsted (hämtad 2013-01-02 klockan 16:20) 
53

 Schibsted. Svenska Dagbladet. 2010. http://www.schibsted.se/no/Vare-varemerker/Mediehus/Svenska-Dagbladet/ 
    (hämtad 2012-12-25 klockan 17:00) 
54

 Tidningsstatistik. Svenska Dagbladet. http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001848  (hämtad 2012-12-21 
    klockan 13:19) 
55

 Lukas Bonniers Stora Journalistpris. 2012. http://www.storajournalistpriset.se/aktuellt/ (hämtad 2012-12-28 
    klockan 13:52). 
56

 Sveriges Tidskrifter. Dagens Medicin. http://sverigestidskrifter.se/tidskrifter/84-dagens-medicin  
(hämtad 2012-12-25 klockan 18:04) 
57

 Bonnier. Dagens Medicin. http://www.bonnier.se/foretag-varumarken/ (hämtad 2012-12-25 klockan 19:03) 
58

 Dagens Medicin. Om Dagens Medicin. http://www.dagensmedicin.se/om-dagens-medicin/ (hämtad 2012-12-25 
    klockan 17:00) 
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14 700.
59

 I den kvalitativa undersökningen representerar följande personer Dagens Medicin: 

 

Christina Kennedy har skrivit mycket om vårdsektorn. Hon har tidigare arbetat som vikarie 

och frilans för Dagens Medicin i olika omgångar och är nu chefredaktör för tidningens 

temaredaktion. 

 

Sara Rörbecker har arbetat som medicinreporter på Dagens Medicin sedan 2012 med 

bevakningsområdet hjärt- och kärl. Hon har även varit anställd som medicinreporter på 

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) mellan åren 2003 och 2011. Rörbecker har bland annat läst 

biologi på Göteborgs universitet, vetenskapsmetodik samt ”Medicin för journalister” på 

Karolinska Institutet. Även arbetat som pressekreterare på Socialstyrelsen en kortare tid. 

 

6.6 Definition av variabler 

I det här avsnittet kommer de variabler och variabelvärden som använts att förklaras och 

definieras så att det blir tydligt hur vi använt dem i analysen. De variabler, med tillhörande 

variabelvärden, som kommer att tas upp är Källor, Vinkel, Perspektiv och Artikeltyp. 

 

Källor – de källor som nämnts och förekommit i artiklarna. 

Myndigheter – statliga myndigheter såsom Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU), Läkemedelsverket med flera. 

Forskare – personer som är både specialistläkare och forskare, till exempel hjärtkirurg som 

även är professor, samt renodlade forskare inom naturvetenskapliga områden. 

Sjukvårdspersonal – framför allt har det varit läkare och kirurger, men då sjuksköterskor 

och medicinansvariga (MAS) också funnits med som källor döptes kategorin till just 

sjukvårdspersonal.  

Drabbad/anhörig – privatpersoner som drabbats av sjukdom eller felbehandling av någon 

sjukdom, samt anhöriga till de drabbade. 

Annat medie – material från andra medier såsom tidskrifterna Science och Nature, 

forskarrapporter eller forskningsartiklar och material från nyhetsbyrån TT, samt intervjuer 

med forskare. 

PR – den här kategorin var från början Organisation och Läkemedelsföretag men slogs ihop 

till PR då vi tyckte att kategorierna var snarlika, med en för undersökningen obetydlig 

                                                 
59

 Tidningsstatistik. Dagens Medicin. http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=006539 (hämtad 2012-12-25 
    klockan 16:57) 
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skillnad att informationen kom från olika typer av rörelser. Grundat på Malin Idelands 

avhandling som till stor behandlar PR-verksamhet och annan litteratur, plus intervjudelen, 

ansåg vi att de två tidigare kategorierna med hög sannolikhet använder sig av PR-byråer för 

att nå ut med sin information. Alternativt att det finns informatörer med samma mål. 

Kategorin PR innebär stiftelser såsom Hjärt- och lungfonden, Svenska läkaresällskapet samt 

tjänsten Svar Direkt som utgörs av en läkarpanel som svarar på frågor direkt till andra 

allmän- och specialistläkare och ger ut information i form av nyhetsbrev samt 

läkemedelsföretag såsom Astra Zeneca och Pfizer. 

Okänd – källor och källhänvisning har inte funnits med i eller vid artikeln. 

 

Vinkel – den valda utgångspunkten för artikeln, ”vad är grejen?”.
60

  

Samhällsinformativ – fokus på sådant som rör allmänheten i stort gällande förebyggande 

tips och råd. Även samhällsekonomi med fokus på kostnader och besparingar. Exempel på 

detta kan vara ny teknik som inneburit färre patienter i kö eller minskad samhällskostnad, 

eller levnadsvanor som inneburit ökade köer och samhällskostnader. 

Expertis – en person vars funktion är att kommentera och ge utlåtanden kring forskning och 

rapporter.  

Politisk – artiklar vars utgångspunkt varit politiska beslut eller direktiv. 

Konflikt – fokus på läkare eller forskare som går emot varandra samt konflikt mellan 

felbehandlad patient och sjukvårdspersonal. 

Läkemedelsredovisning – fokus på något läkemedel, även jämförande av olika sorters 

preparat. Enskilda preparat som framstått som lansering av nytt eller förbättrat läkemedel. 

Forskningsredovisning – studier, rapporter eller artiklar gjorda av forskare inom 

naturvetenskapliga områden har varit utgångspunkten i artiklarna. 

Personporträtt – en person, förslagsvis forskare eller läkare, som porträtteras eftersom den 

funnit något värdefullt som berör hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Perspektiv – då vinkel är utgångspunkten för en artikel så är perspektivet för en artikel i 

stället vem det är som säger det. Till exempel om vinkeln är läkemedelsredovisning så kan 

perspektivet vara ett individperspektiv – artikeln utgår i huvudsak från ett nytt läkemedel 

men perspektivet är berättat ur en drabbad persons perspektiv. 

Samhällsperspektiv – berättat utifrån hur samhället/medborgarna påverkas av 

sjukvård/läkemedel/forskning. Till exempel en genomförd studie på visst antal personer som 

                                                 
60

 B Häger, Reporter, en grundbok i journalistik. Norstedts, 2009, s. 94. 
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visat att sju timmars sömn är det ideala för att förebygga vissa hjärtsjukdomar – 

samhällsnytta. 

Forskarperspektiv - berättat utifrån hur forskning/studier bedrivits och vilka resultat som 

framkommit. 

Organisationsperspektiv – berättat utifrån framför allt läkemedelsföretags 

framtagning/lansering av nya läkemedel samt hur organisationer så som Hjärt- och 

lungfonden bedriver sin verksamhet. 

Sjukvårdspersonal – berättat utifrån läkares/sjuksköterskors behandling av patienter och 

sjukvårdspersonalens syn på behandlingar/metoder. 

Myndighet – berättat utifrån olika myndigheters bestämmelser och egna utredningar. 

Drabbad/anhörig – berättat utifrån drabbade och/eller anhöriga personers perspektiv. 

 

Artikeltyp – tre olika typer av artiklar utifrån vilken information som funnits i artiklarna.  

Informativ och faktabaserad – innebär att texten är förklarande av forskning, begrepp och 

sjukdomar, innehåller ny information och fakta om sjukdomar, mediciner, behandlingar med 

mera. 

Händelsenyhet (emotionell/erfarenhetsmässig) – klassificeras här som en nyhet 

innehållande en eller flera scener med eller utan case. Alltså artiklar som innehåller en eller 

flera drabbade alternativt sjukvårdspersonal som nämns eller citeras och/eller har en stor roll 

i artikeln. Och där man har utgått från en specifik händelse som till exempel en individ som 

drabbats av stroke. 

Informativ och händelsenyhet – de två ovannämnda variablerna til lsammans, alltså artiklar 

som innehåller någon drabbad eller sjukvårdspersonal tillsammans med information och 

fakta. Exempel kan vara artiklar där en person drabbats av till exempel hjärtsvikt och 

sjukdomen förklaras alternativt att behandling redovisas. 

 

7. Resultat 

I den här delen presenterar vi det kvantitativa resultatet med hjälp av olika diagram och 

tabeller. Den kvantitativa analysen baseras på totalt 3 719 artiklar om hjärt- och 

kärlsjukdomar under tioårsperioden 2002-10-31 till 2012-10-31. Av dessa har 132 artiklar 

(66 artiklar från Svenska Dagbladet respektive 66 artiklar från Dagens Medicin), valts ut för 

en mer djupgående analys som bland annat innefattar artiklarnas utformning utifrån 

kriterierna perspektiv, vinkel, källanvändning och artikeltyp. Och i den andra delen av 

resultatdelen presenteras en sammanfattning av intervjupersonernas svar som redovisas 
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utifrån särskilda kategorier med anknytning till agenda-setting, priming, framing och 

medielogik.  

 

7.1.1 Antal artiklar för respektive sjukdom 

Under tioårsperioden 2002-10-31 till 2012-10-31 var det totala antalet artiklar om hjärt- och 

kärlsjukdomar 2 265 för Dagens Medicin och 1 454 för Svenska Dagbladet. Fördelningen 

mellan de olika sjukdomarna går att utläsa i diagrammet och tabellen nedan. 

 

 
 

Diagram 1. Antalet artiklar om respektive hjärt- och kärlsjukdom som förekommit i Dagens Medicin 

respektive Svenska Dagbladet, under tioårsperioden 2002-10-31 till 2012-10-31. 

 

De två sjukdomar som det skrivits mest om under den undersökta tioårsperioden är stroke och 

hjärtinfarkt. Dagens Medicin har enligt diagram 1 skrivit allra mest om hjärtinfarkt, medan stroke 

var den sjukdom som Svenska Dagbladet haft flest artiklar om. Men både hjärtinfarkt och stroke 

ligger i topp på dagordningen för båda tidningarna. Dagens Medicin hade endast 15 artiklar som 

behandlade ämnet hjärtflimmer medan Svenska Dagbladet hade 29 stycken, men bara 17 skrivna 

om bråck där i stället Dagens Medicin hade 58 artiklar. 

   

Tabell 1. Antalet artiklar i procent för de olika typerna av sjukdomarna: 
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   Dagens Medicin SvD 

  

Åderförkalkning    3 %     5 %   

Stroke   33 %   42 %  

Kärlkramp     5 %     3 %  

Hjärtsvikt   19 %     6 %   

Hjärtinfarkt   36 %   41 %  

Hjärtflimmer     1 %    2 %  

Bråck     3 %    1 % 

 

 

7.1.2 Omfattning av artikeltyper  

Artikeltyperna för den här undersökningen har delats in i tre olika kategorier då vi ansåg att 

det var av störst intresse att ta reda på huruvida artiklarna innehållit mycket eller lite fakta 

kring sjukdomarna. Vi har alltså inte tagit hänsyn till om det varit notiser, reportage eller 

någon annan form av vad som allmänt går under benämningen artikeltyp. 

 

 

Diagram 2. visar i hur stor omfattning tre kategorier artikeltyper förekommit i Dagens Medicin och Svenska 

Dagbladet. 

 

Den största delen av de 132 undersökta artiklarna föll under variabelvärdet informativ och 

faktabaserad (50 av Svenska Dagbladets artiklar och 53 av Dagens Medicins artiklar). Kategorin 

innebär, som beskrivits i definitionen, att artikeln har ny information om någon sjukdom eller 

behandling alternativt att sjukdomen beskrivs mer ingående än i exempelvis en händelsenyhet. 

Gällande händelsenyhet och informativ händelsenyhet fann vi relativt få av i jämförelse med 

informativ och faktabaserad.  

 

Tabell 2. Antalet förekomster i procent för olika artikeltyper: 
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Informativ händelsenyhet  11 %     9 %     

Händelsenyhet    9 %    15 %   

Informativ och faktabaserad  80 %   76 %   

 

 

7.1.3 Central vinkel 

De olika kategorierna har bestämts utifrån artiklarnas utgångspunkter och vad som stått i 

fokus. 

 

 

Diagram 3. Dagens Medicins och Svenska Dagbladets olika typer av vinklar av de undersökta 

 artiklarna. 

 

Den vinkel som använts mest i de undersökta artiklarna är forskningsredovisning med 30 artiklar i 

Dagens Medicin respektive 28 i Svenska Dagbladet. Men inte långt efter hamnar vinkeln 

samhällsinformativ där Dagens Medicin hade 18 stycken och Svenska Dagbladet 22 stycken. De två 

kategorier som använts minst är personporträtt och konflikt med endast en 1 artikel i vardera 

tidning. 

 

Tabell 3. Antalet förekomster i procent av olika vinklar: 

 

   Dagens Medicin SvD 

Konflikt     2%        2 %   

Personporträtt     2 %      2 %  
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Läkemedelsredovisning     2 %      8 %   

Politisk     2 %           6 %   

Expertis     8 %            0 %   

Samhällsinformativ  27 %       33 %  

Forskningsredovisning  45 %       42 %   

Drabbad/anhörig  21 %       24 %   

 

7.1.4 Centralt perspektiv 

Diagram 4. Centralt perspektiv visar de sex olika typer av perspektiv som förekommit i de 

undersökta artiklarna. Kategorierna har bestämts utifrån vems ögon som artikelinnehållet 

främst är sett ur.  

 

 

Diagram 4. Olika perspektiv som Dagens Medicin och Svenska Dagbladet använt sig av i de undersökta  

artiklarna. 

Majoriteten av perspektiven i artiklarna är forskare (45 artiklar i Dagens Medicin och 37 

artiklar i Svenska Dagbladet). Det kan vara så att en del forskare även faller inom kategorin 

sjukvårdspersonal, men att det kan vara läkare som även forskar. Om så varit fallet har 

perspektivet forskare valts. Övriga kategorier hamnar relativt jämnt under forskare för båda 

tidningarna. Dock fanns kategorin myndighet endast i 1 artikel från i vardera tidning. 

 

Tabell 4. Antalet förekomster i procent av olika typerna av perspektiv: 
 

   Dagens Medicin SvD  

Sjukvårdspersonal    9 %        8 %  

Forskare   68 %     56 %   

Samhälle   11 %     11 %   
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Drabbad/anhörig    6 %     11 %    

Organisation     4 %     11 %   

Myndighet     2 %      3 %     

 

7.1.5 Användning av källor 

Källorna har i vår undersökning delats in i olika kategorier utifrån vilka de är och vad de 

säger. Vi har alltså inte lagt någon vikt vid huruvida källorna är muntliga, såsom citat från 

politiker, experter eller personal, eller om de är skriftliga, som till exempel forskarrapporter 

eller myndighetsrapporter, då detta inte är relevant för våra frågeställningar.
61

 

 

Diagram 5. Förekomster av olika källor som funnits med i Dagens Medicins och Svenska Dagbladets  

artiklar. 

 

För användningen av källor så är det forskare som förekommit mest frekvent. Även här, precis som 

i perspektiv, kan några av de som ingår i kategorin forskare även ingå i sjukvårdspersonal, men de 

gånger som källan lyfts fram som en forskare är det det variabelvärdet som valts och tvärtom. 

Sjukvårdspersonal och PR har någorlunda jämnt resultat från de båda tidningarna, liksom okänd. 

Dock åtskiljer sig kategorin drabbad/anhörig då Dagens Medicin bara hade 1 artikel medan 

Svenska Dagbladet använde denna källa i 8 artiklar. Även annat medie visar på skillnad mellan 

tidningarna då Dagens Medicin hade 8 artiklar och Svenska Dagbladet 20 artiklar inom kategorin.   

  

Tabell 5. Antalet förekomster i procent för de olika typerna av källor: 
 

                                                 
61

 A Sahlstrand, De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress. Stockholm: Institutionen 

för journalistik, medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet, 2000, ss. 11-12. 
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   Dagens medicin SvD 

Okänd       3 %      2 %  

Annat medie   12 %   30 %  

PR   29 %   26 %  

Drabbad/anhörig    2 %   12 %  

Myndighet   18 %   14 %  

Sjukvårdspersonal  23 %    26 %   

Forskare   64 %   55 %  

 

7.2.1 Resultat av kvalitativ studie 

I denna del kommer en kortare sammanfattning av intervjupersonernas svar redovisas utifrån 

särskilda kategorier med anknytning till agenda-setting, priming, framing och medielogik.  

 

7.2.2 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 

På temat: ”vad blir en nyhet och varför”, kan vi konstatera att samtliga intervjupersoner är 

överens om att man i stort sett använder samma journalistiska verktyg i värdering och urval 

av nyheter och att innehållet i artiklarna därför liknar varandra i mångt och mycket. I stort 

kan man säga att Svenska Dagbladet och Dagens Medicin utgår från samma journalistiska 

principer och ideal, men att tidningarnas olika målgrupper styr nyheternas utformning och 

avgör vilka faktorer som måste finnas med för att en händelse ska bli en nyhet.  

 

Händelser och nyheter i Svenska Dagbladet måste generellt sett vara bredare och uppnå fler 

kriterier för att anses ha nyhetsvärde, menar journalister från båda tidningarna. Dagens 

Medicin har i uppdrag att förmedla nyheter till sjukvårdspersonal, och då främst läkare. Till 

exempel rapportering om nya läkemedel och behandlingar. På så sätt är man tvungen att ta 

upp ämnen som inte alltid anses ha särskilt stort nyhetsvärde av journalisterna själva utifrån 

deras journalistiska värderingar, men som anses angeläget för målgruppen. Avgörande för 

att forskningsnyheter ska få utrymme i tidningarna är att evidensunderlaget är omfattande 

och tillförlitligt, vilket är något journalisterna själva måste avgöra. Enligt dem kan dagens 

journalister kosta på sig att vara mycket kräsna i sitt urval av nyheter på grund av det 

enorma utbudet av vetenskapliga rapporter som växer för varje dag. Både Dagens Medicins 

och Svenska Dagbladets journalister uppger att det mest tidsödande är att avgöra vilka 

studier som är hållbara och vilka som inte är det. 
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7.2.3 Användning av källor 

Efter genomgång av journalisternas och tidningarnas respektive huvudkällor står det klart att 

man använder sig av exakt samma databaser och vetenskapliga tidskrifter för att hitta sitt 

grundmaterial. Forskningsbaserat grundmaterial är den absolut mest förekommande källan 

för både Svenska Dagbladet och Dagens Medicin. För att att få forskningsresultat bekräftade 

eller kommenterade vänder man sig huvudsakligen till andra forskare eller läkare. Båda 

tidningarna får även kontinuerligt in artikelförslag från läkar- och forskarsamhället, inte så 

sällan journalistiskt anpassade pressmeddelanden som utformats av pr-företag.  

 

Gällande användning av case så säger Dagens Medicins intervjupersoner att man inte är lika 

beroende av case i sina artiklar som man menar att dags- och kvällspressen är. Detta 

eftersom tidningens målgrupp är intresserade av nyheterna även utan ett case. Men allt som 

oftast arbetar man ändå efter målsättningen att ha med case då det anses ge artiklar ett 

mervärde. Intervjupersonerna från Svenska Dagbladet har lite olika uppfattningar om case. 

Inger Atterstam tycker att en artikel ska kunna vara tillräckligt intressant även utan ett case, 

medan Henrik Ennart anser att det många gånger är avgörande för att läsare ska kunna 

relatera till innehållet.  

  

7.2.4 Påverkan av dagordningar 

På Svenska Dagbladet är man väldigt medveten om att det som det skrivs om i tidningen är 

vad folk i allmänhet tycker något om. Men man anser sig absolut inte ha något uppdrag eller 

samhällelig skyldighet att föra upp obelysta ämnen på den allmänna opinionens dagordning. 

Det är helt och hållet nyhetsvärdet som styr utifrån journalistiska principer och värderingar. 

Man anser sig vara så gott som opåverkad av den allmänna opinionen. Tvärtom menar man 

att det finns ett värde i att gå mot strömmen och skriva om ämnen som inte fått så stor 

medial uppmärksamhet. Det är ett sätt att bli först om en nyhet. Den största yttre påverkan 

av journalisternas dagordning kommer enligt intervjupersonerna på Svenska Dagbladet från 

pr-verksamhet. Pr-mässiga budskap är något man är väldigt uppmärksam på i dag, men 

medier och journalister som bedriver megafonjournalistik är allmänt illa ansedda inom 

branschen. Med allt knappare resurser i form av tid och pengar ser man även på Svenska 

Dagbladet att risken för att pr-material kan få allt större inverkan på tidningens dagordning.  

 

På Dagens Medicin anser man sig inte heller påverkad av yttre faktorer så som 

läkemedelsföretag och forskare. Men det är inte utan att de försöker att föra upp sina 
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intressen på tidningens dagordning. Man anser att det snarare är Dagens Medicin som har 

möjlighet att påverka läkarindustrins dagordning eftersom läkemedelsföretag i hög grad är 

beroende av tidningen för att nå ut med information om nya läkemedel till förskrivarna. 

Någon makt att påverka sjukvårdssektorns olika dagordningar genom att belysa olika 

områden ser man dock som mycket begränsad. Det som till största del styr Dagens Medicins 

dagordning är målgruppens intressen och förväntningar.  

  

8. Analys 

I följande analysdel kopplas resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen samman med 

resultaten från den kvalitativa intervjustudien. Detta för att få en helhetsbild av de ämnen 

som belysts innefattande journalisternas perspektiv. Den kvantitativa innehållsanalysen 

baseras på totalt 3 719 artiklar om hjärt- och kärlsjukdomar i Dagens Medicin och Svenska 

Dagbladet, varav 132 artiklar analyserats mer djupgående. Den kvalitativa intervjuanalysen 

baseras på intervjuer med medicinreportrarna Inger Atterstam och Henrik Ennart från 

Svenska Dagbladet och chefredaktören Christina Kennedy och medicinreportern Sara 

Rörbecker från Dagens Medicin. 

 

8.1 Medietäckning – agenda-setting 

Cirka 9 000 svenskar dör i akut hjärtinfarkt varje år och ungefär 30 000 personer drabbas 

varje år av stroke, varav hälften avlider eller får allvarliga bestående men. Mer än 200 000 

personer lider av kärlkramp och runt 250 000 personer av hjärtsvikt.
62

 Det finns med andra 

ord ett stort antal människor som kan relatera till hjärt- och kärlsjukdomar. Frågan vi ställt 

oss är hur väl medier täcker behovet av information och belysning av olika hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

 

Diagram och tabell 1 visar hur ofta varje hjärt- och kärlsjukdom har förekommit som artiklar 

publicerade i Svenska Dagbladet respektive Dagens Medicin. Resultatet ger därmed svar på 

vår frågeställning hur stor medietäckning varje sjukdom har fått i de undersökta tidningarna. 

Av resultatet går att utläsa att förekomsten av artiklar om stroke och hjärtinfarkt är absolut 

störst i båda tidningarna och att artiklar om bråck och hjärtflimmer är de sjukdomar som 

förekommer minst. Vilket kan bero på att händelser relaterade till stroke och hjärtinfarkt i 

väldigt mycket högre grad än bråck och hjärtflimmer, går att bygga en story på. Att det 

                                                 
62

 Hjärt-lungfonden. Tolv mål för hjärt- och lungforskningen. 2012. http://www.hjart-lungfonden.se/Om-Hjart-
lungfonden/Vara-mal/ (hämtad 2012-12-29 klockan 19:59) 
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måste finnas en story är den mest avgörande faktorn för att en händelse över huvudtaget ska 

kunna bli en nyhet, enligt Inger Atterstam och Henrik Ennart från Svenska Dagbladet. 

 

Resultatet i diagram 1 visar även en markant skillnad i rapporteringen av framför allt två 

sjukdomar – stroke och hjärtsvikt. Stroke förekommer med 9 procent fler artiklar i Svenska 

Dagbladet och hjärtsvikt förekommer med 13 procent fler artiklar i Dagens Medicin. 

Resultatet indikerar alltså att stroke och hjärtsvikt får olika stor belysning i tidningarna. Att 

artiklar om stroke förkekommer oftare i Svenska Dagbladet kan bero på att det är en 

sjukdom som ger plötsliga och synliga symptom som kan ge artikeln en mer dramatisk ton. 

Möjligtvis passar alltså stroke bättre in i den journalistiska mallen än många andra hjärt- och 

kärlsjukdomar, vilket Malin Ideland menar är en central förutsättning i värdering och urval 

av nyheter.
63

 Resultatet skulle också kunna hänga ihop med att tidningen även har fler 

artiklar med drabbad/anhörig som perspektiv och vinkel, som vi ska se senare. 

 

Det svåraste enligt Inger Atterstam är att avgöra vad som inte får komma med i tidningen. 

Hjärt- och kärlsjukdomar menar hon kan anses ha ett större allmänintresse än många andra 

sjukdomar eftersom det berör så många. Men det är inte alltid det som styr. Det centrala är 

att det måste finnas en story. Och hon får medhåll av sin kollega Henrik Ennart: 

 

Saknas det en story så blir det inget. Breda ämnen som rör många människor, som fetma 

och motion, är bra. Det kan ju vara ett smalt ämne också förstås, men då krävs det mycket 

mer av nyhetsvärdet. Då ska det verkligen vara jätteviktigt. Som narkolepsin till exempel. 

En väldigt bra story som berör ganska få, men samtidigt jättemånga eftersom så många 

tog vaccinet. 

 

Ytterligare en faktor som spelar in för hur stort utrymme ämnen får i olika medier är 

medielogiken. Det vill säga de normer och den praktiska och organisatoriska ram som 

bestämmer nyhetsutbudet och utformningen av nyhetsinnehållet för olika medier.
64

 Sara 

Rörbecker vet av tidigare erfarenhet från nyhetsbyrån TT, att det till exempel är en väsentlig 

skillnad i avsatt tid för research mellan TT och Dagens Medicin. På TT var Rörbecker 

extremt mycket mer produktiv sett till antal artiklar. Men möjligheterna till grävjobb är 

betydligt större på Dagens Medicin, menar hon: ”Det är en mer tydligt uttalad uppgift här på 
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 M Ideland, Dagens Gennyheter: Hur massmedier berättar om genetik och genteknik. (Upplaga 1:1) Lund: Nordic 
Academic Press, 2002, s. 77. 
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 N Håkansson, ”Politiker och journalister – kamp om presentation och representation”, i Medierna och demokratin, 
Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red), 197-220. (Upplaga 1:8) Lund: Studentlitteratur AB, 2004, s. 204. 
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Dagens Medicin, att man ska lägga mycket tid på research.”  

 

Att Dagens Medicin har mer avsatt tid för research beror sannolikt på tidningens specifika 

målgrupp – sjukvårdspersonal och då främst läkare. Man har därmed en betydligt smalare 

läsekrets än Svenska Dagbladet och behöver bara utgå från några få sjukvårdsrelaterade 

bevakningsområden. Dessutom har alla journalister och arbetsledningen på Dagens Medicin 

naturvetenskaplig utbildning eller bakgrund inom sjukvården i botten, vilket betyder att alla 

är kunniga i hälso- och sjukvårdsämnen och att alla talar samma ”språk”. Medielogiken 

utgår med andra ord helt från sjukvårdsrelaterade nyheter och tidningens innehåll är anpassat 

till en enhetlig målgrupp som förväntas ha en relativt stor förförståelse av artikelinnehållet. 

Svenska Dagbladet måste däremot anpassa sitt innehåll efter en väldigt bred målgrupp med 

varierad förförståelse (enligt Atterstam riktar sig Svenska Dagbladet mot en utbildad 

medelklass). Därför vinklas ofta artiklarna utifrån helt andra ingångar än på Dagens Medicin 

och är ofta mer förklarande. Men själva research- och skrivprocessen beskriver intervju-

personerna på liknande sätt. Man tror i stort sett att en medicinreporter tänker precis likadant 

som en allmänreporter. Att det måste vara en bra vinkel som ”krokar” läsaren, och att 

artikeln är skriven så att man orkar läsa till slutet. Helst ska det också finnas bilder och 

inbjudande grafik som drar in läsaren. 

 

Skillnaden mellan tidningarnas olika medielogik blir dock tydlig när Inger Atterstam 

beskriver arbetsvillkoren för en medicinreporter på Svenska Dagbladet:  

 

Det som styr tidningarna och andra medier är arbetsledarna och nyhetscheferna – desken. 

Och på desken är det attityden som styr. De är oftast väldigt välutbildade människor. De 

kan mycket om ämnen som statsvetenskap, ekonomi och sånt. Men inte mycket om 

medicin, gener och naturvetenskap. Så det är en väldig krasch redan där. Därför är de 

beroende av experter som mig som kan säga att detta är viktigt, detta är mindre viktigt. Och 

utifrån detta bestämmer man linjen. 

 

Enligt Atterstam fyller alltså expertjournalisten en viktig funktion i att kunna avgöra 

relevansen i nyheter och se till att vissa händelser och ämnen över huvud taget hamnar på 

dagordningen. Och att det är en kompetens som arbetsledningen ofta saknar. 

 

Tittar vi vidare på tidningarnas olika medielogik kan vi i diagram och tabell 2. Artikeltyp, se 

att Svenska Dagbladet har 6 procent fler händelsenyheter än Dagens Medicin, vilket kan 

kopplas till Svenska Dagbladets större användning av case – drabbade individer, i artiklarna. 

Den mest förekommande artikeltypen i båda tidningarna är med stor marginal informativa 
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och faktabaserade nyheter (53 artiklar i Dagens Medicin och 50 artiklar i Svenska 

Dagbladet). Att Informativ och faktabaserad är den kategori med flest artiklar för båda 

tidningarna, kan möjligtvis bero på att både Svenska Dagbladet och Dagens Medicin 

prioriterar nyheter som kan ge läsare ny information och kunskap om hjärt- och 

kärlsjukdomar framför mer händelseorienterade nyheter. Enligt Atterstam förekommer den 

sistnämnda kategorin nyheter oftare i kvällspress, eftersom Svenska Dagbladet och andra 

stora dagstidningar försöker undvika så kallad sensationsjournalistik. Denna utsaga får med 

viss tvekan stöd i Sahlstrands forskning: 

 

Ibland hävdas att morgonpressen har närmat sig kvällspressens och etermediernas 

inriktning och att dess traditionella särdrag är på väg att tunnas ut. Men morgonpressen 

håller troligtvis alltjämt en ställning som medielandskapets mest framstående 

nyhetsförmedlare i informativt hänseende. Till en del kan detta antas bero på vilka källor 

som används och hur.
65

 

 

Förmodligen hade vi alltså fått ett helt annat resultat om vi även haft med en kvällstidning i 

studien, men det kan ändå ses som intressant att vårt resultat antyder att dagspress tycks 

hålla på sin seriositet.  

 

Anknyter man Shanto Iyengars tolkning av framingteorin till tidningarnas olika medielogik, 

kan resultatet att kategorin Informativ och faktabaserad har flest artiklar i båda tidningarna, 

kopplas till tidningarnas målgrupper. Enligt Iyengar så har en mer politiskt intresserad och 

engagerad publik lättare att ta till sig tematiskt gestaltade nyheter.
66

 Det vill säga nyheter 

som inte är händelseorienterade eller personifierade, utan mer abstrakta och som ofta rör 

sociala- eller samhälleliga frågor.
67

 Detta överensstämmer med båda tidningarnas uttalade 

målgrupper: en utbildad medelklass för Svenska Dagbladet
68

 och för Dagens Medicin 

sjukvårdspersonal och då främst läkare.
69

 Samtidigt verkar Svenska Dagbladets medielogik 

utgå från ett högre krav på att göra nyheten mer attraktiv och intresseväckande för sin publik 

genom att relatera nyheten till ett case, utan att för den skull ge avkall på relevant 

information och faktauppgifter. 
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8.2 Vinkel 

Björn Häger ger i sin bok Reporter följande beskrivning av journalistiskt vinklande: ”Vinkling kan 

ha en negativ klang, men egentligen betyder det bara att reportern bestämmer sig för en infallsvinkel 

och sedan renodlar presentationen av nyheten utifrån den.”
70

   

  

Christina Kennedy på Dagens Medicin berättar att många högutbildade människor, och då 

inte bara inom sjukvården, hänger upp sig på idén om att det som är vinklat är farligt på 

något sätt. ”Och då försöker man förklara att annars hade du aldrig orkat läsa artikeln. 

Information och journalistik är väldigt olika saker, och det är svårt för många människor att 

ta till sig.”, menar Kennedy. 

 

Eftersom Dagens Medicin har en väldigt nischad målgrupp och en betydligt smalare 

läsekrets än Svenska Dagbladet måste artiklarna vinklas utifrån helt andra ingångar, enligt 

Kennedy. Dagens Medicins målgrupp förväntas ha en relativt stor förförståelse och det är 

utifrån den premissen artikelinnehållet anpassas. Svenska Dagbladet måste tvärtom anpassa 

sitt innehåll efter en väldigt bred målgrupp med varierad förförståelse. Trots att tidningen 

enligt Atterstam vänder sig till en utbildad medelklass så är det en spretigare målgrupp än 

Dagens Medicins som enligt Kennedy, i huvudsak består av Sveriges läkarkår. 

 

Det man kan se utifrån diagram och tabell 3. Central vinkel, är att det trots de olika 

målgruppspremisserna inte finns någon större skillnad mellan tidningarna i hur man vinklar 

artiklar om hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningsredovisning är den vinkel som används 

flitigast av båda tidningarna, Dagens Medicin med 45 procent och Svenska Dagbladet med 

42 procent. En marginell skillnad med andra ord. Inte långt därefter kommer artiklar med en 

samhällsinformativ vinkeln. Här har dock Svenska Dagbladet ett litet övertag med 33 

procent jämfört med Dagens Medicins 27 procent. Att vinkel på forskning och 

samhällsinformation är de mest centrala överensstämmer med vad som även framkommit i 

övriga resultat – att båda tidningarna i huvudsak baserar sina artiklar på forskare och 

forskning men att Svenska Dagbladets artiklar är av något mer samhällsinformativ karaktär. 

 

Även i kategorin läkemedelsredovisning utmärker sig Svenska Dagbladet med 6 procent 

större förekomst än i Dagens Medicin. Med tanke på att perspektivet organisation 

förekommer mer än dubbelt så ofta i Svenska Dagbladet går det möjligtvis att se ett 

samband med detta resultat. En högre förekomst av artiklar med perspektivet organisation 

samt vinkling läkemedelsredovisning indikerar att Svenska Dagbladet utsätts för större yttre 

                                                 
70

 B Häger, Reporter. En grundbok i journalistik. Norstedts, 2012, s. 63. 



 

32 

 

påverkan i form av pr-verksamhet. För övrigt kan nämnas att Svenska Dagbladets artiklar 

något oftare är politiskt vinklade, vilket kan bero på att dagspressen har fler områden att 

bevaka. 

 

Då vår hypotes var att Svenska Dagbladet skulle vara mer dramatiserad i sin utformning av 

artiklarna förväntade vi oss fler artiklar i kategorin Konflikt. En konflikt kan i sig ses som 

dramatisk. Och att det bara var en enda artikel i respektive tidning med konflikt som vinkel 

tyder på att konflikter inte bedöms som särskilt relevant i någon av tidningarna.  

 

Vi trodde även att Svenska Dagbladet skulle ha långt fler artiklar med vinkeln 

drabbad/anhörig. Men resultatet från tabell 3 visar endast 3 procent skillnad mellan 

tidningarna (Dagens Medicin 21 procent och Svenska Dagbladet 24 procent). Detta skulle 

kunna bero på att man hellre väljer att vinkla artiklarna utifrån till exempel hur personer som 

drabbats av någon av hjärt- och kärlsjukdomarna kan få bättre hjälp genom att en ny medicin 

tagits fram, än att använda de drabbade som utgångspunkt i artikeln. Forskningsredovisning 

och Samhällsinformativ-vinkel är de kategorier som tillsammans med Drabbad/anhörig har 

allra flest artiklar. Vi tror att det har att göra med resultaten för källor och perspektiv där 

Forskare haft stort antal artiklar. Men det skulle även kunna vara så att man väljer att ha 

vinkeln Samhällsinformativ eller Forskningsredovisning så att de läsare som berörs av 

artikeln på något sätt får en bredare syn på ämnet då texten kan förklara vad nyheten, eller 

forskningsresultaten, kan innebära för samhället i stort. Inte minst samhällsekonomiskt. 

 

 

 

8.3 Perspektiv 

I vår kvantitativa innehållsanalys kan vi se att kategorin forskare är det perspektiv som 

förekommer med absolut överlägsen majoritet i båda tidningarnas (i Dagens Medicin med 

68 procent och i Svenska Dagbladet med 56 procent). Kategorier långt efter forskare, 

förekommer som mest med 11 procent. Den kraftiga dominansen kan relateras till resultatet 

i diagram och tabell 2. Central vinkel, där kategorin forskningsredovisning också var 

dominerande. I de artiklar man valt att utgå från forskningsresultat har man ofta valt att även 

ha en forskares perspektiv som det centrala, som då kan citeras och förklara själva 

forskningen. 

 

Att man på Svenska Dagbladet i hög grad valt andra perspektiv än drabbad/anhörig 
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motsäger återigen vår hypotes. Ser man till vad presshistorikern Birgitta Ney skriver i 

förorden till Fokus Forskning. Vetenskapsjournalistikens olika roller:  

”[...] vetenskapsjournalistiken alltmer reduceras till informationsvara underkastad samma 

kommersiella lagar och samma tidspress och aktualitetskrav som annan nyhetsproduktion”, 

så  kan man tolka det som att tidningarna väljer att hellre skriva artiklar utifrån perspektivet 

hos personer som är mer insatta i ämnet och mer vana att tala med journalister.
71

 Att det helt 

enkelt är en ”lättare” och mer tidseffektiv väg att gå, än att leta rätt på drabbade individer. 

En annan tänkbar förklaring är att tidningarna helt enkelt föredrar att ha de perspektiv som 

speglar den underbyggda texten och att det är därför som forskare förekommer i flest 

artiklar. 

 

För att återgå till diagram och tabell 4. Centralt perspektiv, kan man även se att den största 

skillnaden mellan tidningarna återigen utgörs av kategorin forskare. I Dagens Medicins 

artiklar förekommer detta perspektiv 12 procent oftare än i Svenska Dagbladet. Detta tror vi 

har att göra med att forskare även utgör en stor del av Dagens Medicins målgrupp som 

därför i hög grad kan relatera till ett forskarperspektiv.  

 

Perspektivet drabbad/anhörig förekommer dubbelt så ofta i Svenska Dagbladet vilket kan 

ha sin förklaring i tidningens större behov och användning av case. Även perspektivet 

organisation förekommer oftare i Svenska Dagbladet vilket kan hänga ihop med ett högre 

påverkningstryck från yttre faktorer som just organisationsverksamhet. Resultatet kan också 

sägas indikera att förekomsten av tematiskt gestaltade artiklar är högre i Dagens Medicin, 

samtidigt som antalet episodiskt gestaltade artiklar är lågt i båda tidningarna. Detta kan 

möjligtvis kopplas till att både Dagens Medicin och Svenska Dagbladet vänder sig till 

utbildade målgrupper som förväntas ha en relativt god förförståelse av innehållet. 

 

Enligt intervjupersonerna på Dagens Medicin så försöker man medvetet att lyfta upp 

människor och områden som annars inte får så stor uppmärksamhet, så som undersköterskor 

och sjuksköterskor, för att få deras perspektiv på hur vården fungerar. Men att det ofta är 

svårt att hitta personer som är villiga att framträda offentligt, vilket vi återkommer till lite 

längre fram. Detta skulle kunna förklara varför båda tidningarna har väldigt få artiklar ur 

sjukvårdspersonalens perspektiv, 5 artiklar i Dagens Medicin respektive 4 i Svenska 

Dagbladet (se diagram 4). 
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Henrik Ennart poängterar också att det i dagens nya medielandskap, med dess enorma 

informationsutbud, behövs journalister som haft gott om tid att lära sig ett område, vilket 

han anser är en nödvändig förutsättning för att man även som journalist ska kunna se saker 

ur olika perspektiv. 

 

8.4 Källor 

I Anders Sahlstrands avhandling De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress, 

betraktas ”källorna som sändare, publiken som mottagare och journalisterna som kanal eller 

medium”.
72

 Han menar också att ursprunget till nyheterna till stor del utgörs av källorna. 

Sahlstrand definierar källor enligt följande: 

 

Från journalisten skild person, organisation, skriftligt dokument, dokument medierat via 

digitalt nätverk eller arkiv, eller annan artefakt, som framträder i texten och indirekt 

utgör underlag för det innehåll som texten förmedlar eller direkt uttalar dess 

meddelanden.
73

  

 

Intervjupersoner från båda tidningarna uppger att man främst använder sig av vetenskapliga 

databaser för att hitta sina huvudkällor i form av studier och rapporter. Framför allt Science 

nyhetstjänst Eurek Alert som lägger upp alla forskningsrapporter från USA och EU-

grundade Alfa Galileo som täcker in europeiska forskningsrapporter. Dessa databaser går de 

intervjuade journalisterna igenom dagligen. Vetenskapliga tidskrifter så som Lancet och The 

New England Journal of Medicine är andra viktiga källor. Det är därför inte särskilt 

förvånande att siffrorna i diagram och tabell 4. Användning av källor,  visar att forskare är 

den källa som förekommer allra mest i båda tidningarna (64 procent i Dagens Medicin och 

55 procent i Svenska Dagbladet). Majoriteten av artiklarna är alltså baserade på forskning 

och/eller forskare. I Dagens Medicin var dock förekomsten av Forskning/forskare 9 procent 

större. Att forskare är den överlägset mest förekommande källan i båda tidningarna kan bero 

på en begränsad tillgång till andra källor. Samtliga intervjupersoner uppger att det kan vara 

stora svårigheter att hitta källor som är villiga att uttala sig och att det oftast är personer 

högst upp i hierarkin som vågar göra sin röst hörd.  

 

På Dagens Medicin försöker man enligt Christina Kennedy aktivt och medvetet lyfta upp 
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människor och områden som annars inte får så stor uppmärksamhet. Särskilt grupper som 

undersköterskor och sjuksköterskor. Men enligt Kennedy och Rörbecker så är det ett 

känsligt område med många dilemman eftersom det råder en stark hierarki inom svensk 

sjukvård. Man är helt enkelt rädd för eftergifter om man uttalar sig offentligt om 

missförhållanden eller dåliga arbetsvillkor. Att få till stånd sådana intervjuer kräver mer 

resurser i form av tid för att trygga situationen för intervjupersonen. Enligt Kennedy är det 

dock välinvesterad tid sett till vikten av att kunna låta människor som kan berätta hur vården 

fungerar, träda fram. 

 

Den största skillnaden mellan tidningarna avseende källor, är Annat medie, som är 18 

procent mer förekommande i Svenska Dagbladet. Även i kategorin drabbad/anhörig syns en 

tydlig skillnad, 10 procent mer förekommande i Svenska Dagbladet. Att Svenska Dagbladet 

använder sig av drabbad/anhörig som källa, i högre grad än Dagens Medicin, 

överensstämmer med vår hypotes. Dock var skillnaden mycket mindre än vad vi förväntat 

oss. Detta tolkar vi som att det är lika viktigt för Svenska Dagbladet som för Dagens 

Medicin, att ha väl underbyggda artiklar som i högre grad baseras på forskning som källa än 

på drabbade eller anhöriga, så kallade case.  

 

8.4.1 Behovet av ett case 

Användningen av case, det vill säga drabbade personer, i olika medier har enligt samtliga 

intervjupersoner blivit ett allt vanligare fenomen. Atterstam menar att det var tv-mediet som 

satte ut kursen: ”Tv var inte något bra medium för att berätta om svåra saker som enzymer 

och gener. I stället har man lagt större fokus på känslor och människor. Och det där har sen 

spritt sig.” 

  

Atterstam tycker dock att man ska vara försiktig med att använda sig av case. Framför allt 

för att personer i sjukdomsrelaterade situationer kan vara särskilt sårbara. Samtidigt menar 

hon att ett case kan vara motiverat för att höja inlevelsen och intresset hos läsarna genom att 

de får något eller någon de kan identifiera sig med.  

 

Henrik Ennart, också han från Svenska Dagbladet, menar att användning av case är centralt: 

 

"Emotionell impact har blivit viktigare i hela världen. Det är bara att inse att så är det. 

Utan att ge avkall på sakligheten så måste man fatta att det handlar om underhållning 
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också. Det är en överlevnadsfråga. Den som inte fattat det kommer inte överleva särskilt 

länge.”
74

 

 

På Dagens Medicin är behovet av att basera artiklarna på ett case betydligt mindre än för 

dags- och kvällspress, anser Sara Rörbecker och Christina Kennedy. Främst för att Dagens 

Medicin har en läsekrets som även utan case är väldigt intresserade och insatta i de ämnen 

som tidningen tar upp. Men Rörbecker tycker ändå att man ska försöka ha med ett case om 

det är motiverat: ”Det blir väldigt mycket bättre när man får med sig personer från golvet 

som syns i artikeln. Det ger ett mycket större genomslag.” 

 

För att hitta drabbade personer vänder sig Henrik Ennart oftast till informatörer och 

patientorganisationer som kan känna till personer som kan ställa upp. På Dagens Medicin 

utgår man även från tips som kommit in från professionen och ibland görs även 

efterlysningar på Twitter. 

 

8.5 Påverkan av yttre faktorer 

Denna del domineras av resultatet från intervjudelen eftersom att det är här som 

journalisternas syn på området ger en djupare inblick som inte går att utläsa från den 

kvantitativa resultatdelen. 

 

8.5.1 Påverkan av dagordningar 

Dagens Medicins roll som agendasättare av politiska och sjukvårdsrelaterade dagordningar, 

beskriver Christina Kennedy som mycket liten. Hon anser att deras möjligheter till att kunna 

förbättra vården eller förändra maktstrukturer inom vården, är mycket begränsade. Sara 

Rörbecker, som arbetat en kortare tid som pressekreterare på Socialstyrelsen, en av vårdens 

nyckelmyndigheter, kan dock intyga att Dagens Medicin är oerhört väl läst där. Och om 

någon för fram relevant kritik mot exempelvis riktlinjer, genom Dagens Medicin, så tas detta 

på stort allvar. Det diskuteras och blir ”snackisar” i korridorerna, som Rörbecker uttrycker 

det. 

 

Gällande påverkan av forskarsamhällets dagordning tror Inger Atterstam från Svenska 

Dagbladet att det mer är starka kommersiella krafter som i väldigt hög grad styr vilken 

forskning som får mest pengar. Medierna är mer än något annat reflekterande och har inte 

någon som helst intention till att försöka påverka forskarsamhällets dagordning, menar 
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Atterstam: ”Den journalistiska agendan är inte att förbättra folkhälsan eller få mer pengar till 

forskning. Den journalistiska agendan är att skriva intressanta nyheter.”  

 

Samtliga intervjupersoner hävdar entydigt sitt absoluta oberoende av yttre påverkan från 

exempelvis läkemedelsföretag, organisationer och myndigheter. Men säger också att man så 

klart påverkas av allt man ser och hör. Nyhetsurvalet baseras enligt intervjupersonerna i allra 

högsta grad på vad journalister och chefredaktörer tror kan intressera publiken, men även 

vad man tycker att publiken borde vara intresserad av. Atterstam vidhåller med bestämdhet 

att det är allmänhetens intressen som ska styra de journalistiska valen och värderingarna. 

Men samtidigt att man tvärtom, bör ha som princip att vara kritisk mot den allmänna 

opinionen. Med tanke på att Atterstam gjort sig känd för att aldrig stryka någon medhårs, så 

gör vi bedömningen att hon med sin kritiska inställning till den allmänna opinionen, menar 

att man inte ska vända kappan efter vinden, utan stå på egna ben. Henrik Ennart går också 

gärna mot strömmen:  

 

Jag tycker inte att jag påverkas något speciellt av den allmänna opinionen faktiskt. Jag 

sätter mig hellre emot det som basuneras ut. Men jag konstruerar inte motbilder, utan 

försöker i stället att hitta dem. 

 

Sammantaget tolkar vi intervjupersonernas utsagor om påverkan av den allmäna opinionen 

som något kluven. Att man som journalist anser sig opåverkad av den allmänna opinionen 

och att man till och med har ett kritiskt förhållningssätt till den, samtidigt som det är 

allmänhetens intressen man har för ögonen; som styr de journalistiska valen. Det verkar med 

andra ord som att journalisten betraktar sin publik som fristående och inte som en del av den 

allmänna opinionen. 

 

8.5.2 Läkemedelsföretag 

På Dagens Medicin anser man sig ha en skyldighet att skriva om nya läkemedel och 

behandlingar för att tillgodose målgruppens intresse. Men man känner sig ändå inte på något 

sätt styrd av läkemedelsföretag. Tvärtom kan man se sig ha indirekt makt över 

läkemedelsföretagen. Så som regelverket ser ut idag får läkemedelsbolagen inte informera 

direkt till förskrivarna när det gäller substanser som ännu inte är godkända av 

Läkemedelsverket. Den informationen får vänta tills läkemedlet är ute på marknaden. Fram 

till dess är läkemedelsbolagen alltså beroende av att få ut informationen via kanaler som 

Dagens Medicin. Och eftersom tidningens målgrupp i huvudsak utgörs av Sveriges läkarkår 
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är Dagens Medicin kanske den allra viktigaste kanalen, menar Christina Kennedy. Detta 

eftersom tidningen till viss del kan styra vilken information om nya läkemedel som når 

förskrivarna. Dagens Medicin kan med andra ord påverka vilka mediciner som skrivs ut av 

läkare till patienterna, vilket innebär indirekt makt över läkemedelsbolagens vinster. 

 

Och visst är påtryckningarna många och ibland intensiva berättar Sara Rörbecker. Det är 

ständigt forskare och pr-folk som hör av sig för att tipsa om olika studier som de vill att 

tidningen ska skriva om. Men Rörbecker menar att man som journalist inte låter sig 

påverkas av påtryckningarna: 

 

Det man alltid måste gå till botten med är evidensen i grundmaterialet. Man måste till 

exempel vara medveten om att patientgrupper kan vara hårt selekterade i kliniska studier. 

Då gäller det att fråga sig vilka personer läkemedlet inte är testat mot? Det gäller att alltid 

ha ett kritiskt förhållningssätt. 

 

8.5.3 Forskarsamhället 

 

Det är lätt att tro att vetenskapen står över något så krasst som partiskhet. Men dessvärre 

måste också vetenskapen betraktas med kritiska ögon. Att ett påstående är vetenskapligt 

behöver inte innebära att det är sant.
75

 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver forskarvärlden som väldigt hierarkisk och tungrodd. Att 

det finns en tendens att de som kommit upp sig där är vana vid att få rätt och att ingen säger 

emot. Etnologiforskaren Malin Ideland menar även att journalisters förhållande till 

forskarsamhället präglas av en överlag okritisk inställning forskarnas uttalanden och 

uppgifter. Enligt Ideland beror detta till stor del på att forskarna besitter specialistkunskaper 

som reportrar, och i synnerhet allmänreportrar, har svårt att ifrågasätta och analysera. 

Resultatet menar Ideland är att ”vetenskapen beskrivs med visst mått av vördnad, och på 

samma sätt framställs forskaren.
76

 

 

I intervjun håller Atterstam med om att det allmänt finns en väldig respekt bland journalister 

för professorer och forskare och att det därför är långt ifrån lika naturligt att granska 

forskning som andra områden inom journalistiken. Men Atterstam tycker själv att hon har 
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ett ”sunt” förhållningssätt till forskarvärlden och att hon inte är rädd för att göra sig 

obekväm: 

 

En del experter och forskare vägrar att prata med mig. Ibland har jag blivit stoppad från att 

komma in på konferenser och konvent. Och kommer jag in så är det inte alltid de svarar på 

mina frågor. Detta trots att jag har en rätt hög status och kommer från en ledande tidning. 

Jag försöker förklara för dem att vi har olika roller som måste respekteras, men det är det 

långt ifrån alla som förstår.  

 

Tv-journalisten Eva Marling har uppfattningen att det inte finns någon tvekan om att det 

finns forskare som utnyttjar massmedierna i ekonomiska syften. Och att alltför många 

journalister alltför sällan genomskådar forskarnas intentioner. Detta menar hon beror på 

journalister i allmänhet förlitar sig på forskares ord som fakta.
77

 

 

8.5.4 PR 

Gällande påverkan från pr-verksamhet hävdar Atterstam att medicinjournalister är den grupp 

som är mest utsatt för lobbying, och att det så har varit i alla år. Lobbying definieras i 

regeringens demokratiutredning som ”icke-institutionaliserade direktkontakter med politiker 

eller tjänstemän i syfte att påverka offentligt beslutsfattande”.
78

 Läkemedelsindustrin har 

enorma resurser till sitt förfogande och är den industri som lobbar mest i hela världen enligt 

Atterstam. Detta för att de inte får annonsera för läkemedel som ännu inte kommit ut på 

marknaden. Kan man få in en aldrig så liten artikel så ger det minst lika stor utdelning som 

en annons menar Atterstam. Ofta till och med större: 

 

Ur marknadsföringssynpunkt, har de berättat för mig, är en artikel värd fem gånger mer än 

en annons, för att det är en objektiv röst från tidningen som säger något, och inte de själva. 

Det blir presenterat som en nyhet i stället för som reklam. Därför är det ett väldigt tryck 

från det hållet. Det blir såna jättevinster om de kan få in den där lilla artikeln om sitt 

preparat. 

 

PR-byråerna arbetar enligt Atterstam utifrån en strategi riktad mot så kallade Key Opinion 

Leaders (KOL-personer), utifrån en ytterst medveten strategi där pr-byråer knyter till sig 

opinionsledare inom medicin, vilka i huvudsak utgörs av ledande professorer och 

överläkare. Dessa personer får enligt Atterstam speciella förmåner som att de bjuds in som 

                                                 
77

Ibid., ss. 90-91. 
78

 Demokratiutredningens rapport "Avkorporativisering och lobbyism – konturerna till en ny politisk modell", SOU 
    1999:12. http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/29/b73a3b00.pdf (hämtad 2012-12-22 klockan 22:15) 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/29/b73a3b00.pdf


 

40 

 

föreläsare till olika konvent och konferenser mot väldigt bra betalning. Och det är just dessa 

Key Opinion Leaders som journalister i nio fall av tio intervjuar, menar Atterstam, och att 

dessa personer inget hellre vill än att sätta agendan för journalister och medier. 

Torsten Thurén, docent i journalistik vid institutionen för Journalistik, Media och 

Kommunikation vid Stockholms universitet, bekräftar att skälet till varför en del forskare är 

tendentiösa (partiska) kan bero på ekonomiska intressen. Han menar att en stor del av den 

naturvetenskapliga och medicinska forksningen är bedriven med hjälp av medel från privata 

företag som vill få fram lönsamma produkter.
79

 

 

8.5.5 Andra medier  

Christina Kennedy, redaktör på Dagens Medicin, hävdar att Dagens Medicin citeras i princip 

varje vecka i andra medier. Det tror hon beror på att många medier har dragit ner på 

medicinbevakningen. Kennedy gissar att det är en följd av att man inte längre har tid eller 

pengar att bevaka något smalare områden. Denna typ av fenomen kallas inom agenda-

settingteorin för inter-media setting som innebär att elitmedier sätter agendan för andra 

medier.
80

 Fenomenet inom medicinjournalistik kan alltså, mot bakgrund av Kennedys 

utsaga, komma att bli allt vanligare om medier på grund av svag ekonomi väljer bort att ha 

egen bevakning av naturvetenskapliga områden. Detta hävdar studiens intervjupersoner, är 

en realitet redan idag.  

 

Förr var vi många fler specialreportrar och tidningen var tjockare, fler artiklar alltså. I dag 

har vi ju inte kvar titeln specialreporter längre. Alla ska betrakta sig som allmänreportrar. I 

förlängningen blir det så klart en kunskapsmässig uttunning. Sen ska man inte glömma det 

att de som börjar här nu, de unga, är mycket bättre utbildade än vad man var för trettio år 

sedan. Man ska inte bara säga att allting blir sämre. Men lite sämre förutsättningar är det 

allt i dag ändå, särskilt i att kunna förkovra sig i ett ämne. Sitta av läkarstämmor och så där. 

Och den tiden, att lära sig grejer, har vi inte längre.
81

 

 

Men det finns även motsatta trender anser Sara Rörbecker som menar att SVT har gått lite åt 

det motsatta hållet: 
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Om tidningsbranschen satsar mer på allmänjournalistik nu, så tror jag att SVT har satsat 

mer på hårdnischning. Det ska inte bara vara en medicinreporter utan det ska till och med 

vara någon som är expert på mikrobiologi! 

  

Enligt Christina Kennedy finns dock en trend som hon anser verkar vara den riktgivande för 

framtiden: 

 

Hela mediebranschen har öppnat sig för att ta in mer av det som är ”tyck”, för det är billigt 

och accepterat. Det kan i och för sig vara viktiga ämnen, men det blir ju väldigt mycket 

uppe på ytan. Det ska såklart finnas en plats för debattjournalistik också,  men jag upplever 

att den håller på att gnaska sig in mer och mer i kakan av helhetsjournalistiken på 

bekostnad av en mer researchad och djuplodande journalistik. Intresset och behovet av 

vetenskapsjournalistik hos allmänheten tror jag är oändligt. Viljan att betala för det, väldigt 

liten. Och jag tror inte att det är något i sig som folk är beredda att betala mer för, nu när vi 

varit så duktiga att lära dem att man kan få det helt gratis. 

 

9. Diskussion och slutsatser 

Vilka hjärt- och kärlsjukdomar får störst belysning (och därmed störst utrymme i 

allmänhetens medvetande enligt dagordningsteorin),  i Svenska Dagbladet och Dagens 

Medicin? Vilka hjärt- och kärlsjukdomar får mindre utrymme eller hamnar helt i skuggan? 

Och varför? Det var de centrala frågeställningarna vi gav oss själva uppdraget att besvara 

genom vår undersökning. Med resultatet i vår hand kan vi konstatera att sjukdomarna stroke 

och hjärtinfarkt hamnar högst upp på båda tidningarnas dagordningar. Stroke utgör 

sammanlagt 76 procent av den undersökta periodens artiklar och hjärtinfarkt 77 procent.  

 

Vi tar oss friheten att relatera detta resultat till att uppemot 250 000 svenskar lider av 

åderförkalkning
82

 vilket är den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt ,
83

 och att 220 000 

svenskar har ett känt hjärtflimmer vilket är en av de vanligaste orsakerna till stroke. Och kan 

därmed konstatera att tidningarnas belysning av de viktigaste bakomliggande sjukdomarna 

är minimal. Åderförkalkning med sammanlagt 8 procent och hjärtflimmer med 3 procent av 

de totalt 3 719 undersökta artiklarna. Med tanke på att hjärtinfarkt är den vanligaste 
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dödsorsaken för både män och kvinnor i Sverige
84

 och att 30 000 svenskar drabbas av stroke 

varje år så kan man tänka sig att en större belysning av åderförkalkning och hjärtflimmer i 

medier skulle kunna minska antalet drabbade drastiskt. I alla fall utifrån dagordningsteorin. 

 

Tidningarnas belysning av åderförkalkning och hjärtflimmer är alltså mycket liten, trots det 

uppenbara behovet av förebyggande information. Den enda rimliga förklaringen hittar vi i 

intervjupersonernas utsaga om att tidningarna och journalisterna inte ser det som sin uppgift 

att föra upp ouppmärksammade ämnen på sina målgruppers dagordningar.  

 

Skillnaden för dessa två sjukdomsgrupper ligger i den dödliga utgången. Och kanske är 

sjukdomarnas risk för dödlig utgång nyckeln till det mediala fältet. Att det i sjukdomar som 

stroke och hjärtinfakt finns tillgång till en story som gör dem attraktivare för journalister och 

medier. Vårt kvantitativa resultat av tidningarnas täckning av de olika sjukdomarna, med 

stöd från den kvalitativa intervjustudien med utsagor om att tillgången till en story är den 

mest avgörande faktorn om en händelse blir en nyhet, får oss i alla fall att dra den slutsatsen. 

 

Dessvärre räcker vår studies begränsade utrymme inte till för att ge ett utförligt svar på 

denna fråga. För att få svar på varför resultatet ser ut som det gör skulle ytterligare forskning 

behöva göras utifrån ett mer omfattande material med anknytning till en översikt av 

forskningsanslag, stödorganisationers satsning på pr och bidrag som kommer in från 

allmänheten. Men vår slutsats utifrån studiens resultat är att det finns tydliga skillnader i 

mediers täckning av olika hjärt- och kärlsjukdomar, vilket i sig är värt att begrunda.  

 

En annan mycket viktig iakttagelse vi gjort av studiens resultat är att forskning och forskare 

har en väldigt central roll i nyhetsinnehållet. Man kan därför dra slutsatsen att några få 

forskare (de som förekommer i medier) har en väsentlig makt över journalisters och mediers 

dagordningar. Kanske rentav ohälsosamt stor makt med tanke på att deras ord ofta bedöms 

som fakta av journalister. Framför allt av journalister som saknar specialkunskaper inom 

naturvetenskapliga områden. Om antalet journalister med specialkunskaper minskar kan 

dessa forskares makt antas öka ytterligare medan journalisters kritiska granskning av 

forskning sannolikt kommer att minska. Maktgranskning bör enligt de journalistiska 

principerna ligga i alla journalisters intresse. Men om tid och resurser inte tillåter grävjobb 
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så kan granskning av maktmissbruk och missförhållanden nedprioriteras på mediernas 

dagordning och därmed falla i skugga även på den allmänna opinionens dagordning.   

 

Om titeln medicinreporter är på väg bort från morgontidningarna, så som intervjupersonerna 

vill göra gällande, konstaterar vi också att det finns en uppenbar risk att allt fler medier 

kommer att bli mer beroende av andra medier. Sannolikt starkt nischade medier så som 

Dagens Medicin. Vi säger risk eftersom man då i allt större utsträckning använder sig av 

andrahandsnyheter, vilket kan innebära att man inte vet hur tillförlitliga källorna är som 

använts till nyheten.
85

 Det skulle även kunna bidra till en konvergens av mediers utbud av 

vetenskapsnyheter eftersom de antagligen kommer att likna varandra om man i allt högre 

grad utgår från samma källor. Om de journalister som besitter kunskap inom speciella 

områden i stället får bevaka sina områden kommer nyhetsutbudet sannolikt att få en större 

variation. Detta skulle alltså öka divergensen av vetenskapsnyheter och därmed ge 

allmänheten ett större utbud av nyheter, skrivna med olika vinklar, perspektiv och källor.
86

 

 

Att de intervjuade personerna tycks ha en liknande syn på agenda-setting menar de själva 

beror på att de i grund och botten är journalister och att det bara är målgruppen för de olika 

tidningarna som skiljer sig åt i det journalistiska tänket. Det visar, menar vi, att oavsett 

vilket ämne du skriver om så är det till stor del journalistiska ideal och arbetsprocesser som 

formar nyhetsinnehållet. Vilket även får stöd i teorier av begreppet medielogik som vi tagit 

upp i vår studie. För att kunna ha en fingertoppskänsla för vilka händelser som faktiskt ska 

bli en nyhet, menar vi och våra intervjupersoner att det är en betydande fördel att ha specifik 

kunskap i olika ämnen för att kunna göra den bedömningen. Och vi liksom 

intervjupersonerna har svårt att se att behovet av sådan specialkompetens skulle vara mindre 

för vetenskapsnyheter än för exempelvis inrikes- och utrikesnyheter, sportnyheter eller 

politiska nyheter. Ändå väljer medier att dra ner på bevakningen av naturvetenskapliga 

områden i ekonomiskt svåra tider enligt studiens intervjupersoner. Detta menar vi är 

anmärkningsvärt med tanke på att det enligt rådande forskningspolitik ofta är just dessa 

områden som kammar hem större delen av forskningspengarna i Sverige.
87

 Varför väljer 

man att satsa mindre på vetenskapsnyheter trots att forskning och intresse kring dessa 
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nyheter ökar, frågar vi oss och lämnar över stafettpinnen till vidare forskning.  

 

10. Förslag till vidare forskning 

Intervjupersonerna i denna studie är rörande överens om att mediernas bevakning av 

naturvetenskapliga områden, så som medicin, hälsa och miljö, minskat drastiskt till följd av 

krympande resurser. Journalister med specialkompetens sätts därmed allt oftare på undantag. 

Benämningen medicinreporter har på Svenska Dagbladet försvunnit. Nu lyder samtliga 

reportrar under titeln allmänreporter och ska således bevaka alla områden i lika stor 

utsträckning.
88

  

 

Vad detta i förlängningen kommer att innebära för publiken, det vill säga allmänheten, och 

dess insatthet i frågor som rör dem själva, är en fråga som vi anser angelägen för såväl 

samhället i stort som för gemene man. Miljöproblemen förväntas öka och med dem 

människors hälsoproblem. Det finns ingen tvekan om att behovet av vetenskapsjournalistik 

är oändligt, enligt Christina Kennedy. Men att det är få som är villiga att satsa och betala för 

det. Samhällseffekterna av mediernas krympande resurser är måhända fortfarande i sin linda 

men på sikt kan det få allvarliga samhälleliga och demokratiska konsekvenser, lokalt som 

globalt. Forskning kring vetenskapsjournalistikens och vetenskapsjournalistens 

framtidsutsikter och arbetsvillkor vore därför högst önskvärt. 

 

Som vi nämnde i vår diskussion uppmanar vi även till vidare forskning kring sambandet 

mellan våra resultat över Svenska Dagbladets och Dagens Medicins täckning av olika hjärt- 

och kärlsjukdomar, och forskningsanslag till verksamheter inom området samt 

stödorganisationers satsning på pr-verksamhet och inkommande bidrag. Man skulle 

därigenom kunna få fram evidens som styrker agenda-settingteorin om påverkande faktorer 

av mediernas dagordningar. 
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12. Bilagor  

12.1 Bilaga 1. Definition av sjukdomar 

Åderförkalkning. 

Åderförkalkning är en av de vanligaste och allvarligaste folksjukdomarna i Sverige
89

. När artärerna 

är skadade på insidan kan åderförkalkning uppstå
90

. Det är främst de mättade fetterna som bidrar till 

plackbildningen (fett, blodkroppar samt bindväv)
91

 på artärernas väggar
92

.  

   Trots att plackbildningen troligen påbörjats redan i tidig vuxen ålder kan symptomen för 

åderförkalkning visa sig långt senare i livet, ungefär i 50-årsåldern eller ännu senare
93

. Bland annat 

är det förhöjda nivåer av det onda kolesterolet, LDL, som höjer risken för att drabbas, men även 

andra fetter, såsom triglycerider, påverkar
94

. Beroende på var själva förträngningen är kan olika 

sjukdomar uppstå, är det i hjärtats kranskärl så kan man drabbas av hjärtinfarkt eller stroke
95

. 

Kärlkramp som det också kallas uppstår då artärernas insida blivit så pass smala att blodet har svårt 

att passera och tillräckligt med syre inte kan till cellerna
96

. 

 

Stroke. 

En blodpropp eller en blödning i hjärnan kan orsaka en stroke
97

, vilket är ett samlingsnamn för de 

hjärnskador som kan orsakas av blodproppen eller blödningen
98

. Om så är fallet kommer den 

drabbade delen av hjärnan att få syrebrist och det leder till att de funktioner som styrs från den delen 

av hjärnan kan skadas eller förloras helt
99

. Symptom innan stroken uppstår kan vara domningar eller 

förlamning i ansiktet, armarna eller benen, svårighet med talet eller synstörningar
100

. Risken för att 

drabbas av en stroke ökar exempelvis om man röker, har diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter 

eller förmaksflimmer
101

. Vanligast är att personer över 65 år drabbas av stroke, men även yngre 

personer kan drabbas
102

. 

 

Hjärtinfarkt. 

Hjärtinfarkt uppstår oftast av att en blodpropp täpper till hjärtats kranskärl och förhindrar blodet att 

passera
103

. Proppen gör så att blodet inte kan tas emot av hjärtat och den del av hjärtat som drabbas 

får då syrebrist
104

. Hjärtat blir trött och kan inte längre pumpa lika bra som ett friskt hjärta
105

. 

Symptom vid hjärtinfarkt är bland annat ett starkt tryck i bröstet som kan gå ut i vänsterarmen, hals, 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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käke axlar eller rygg, illamående, andnöd, rädsla och ångest
106

. Rökning, högt blodtryck, stress och 

lite motion ökar risken för att få hjärtinfarkt
107

. 

 

Hjärtflimmer. 

Hjärtflimmer, eller förmaksflimmer, innebär att hjärtat slår i ojämn rytm
108

. Varför det börjar slå i 

otakt är inte helt klart, men det som händer är att blodet får svårare att passera genom hjärtats 

förmak
109

. Det gör att det lättare kan bildas blodproppar som täpper till, eller i värsta fall följer med 

ut i kroppen via den stora kroppspulsådern
110

. En del kan drabbas redan i 20-årsåldern, men risken 

ökar med åldern
111

. För personer över 35 år är hjärtflimmer den vanligaste orsaken till plötslig 

hjärtdöd hos en person som i övrigt verkar helt frisk
112

. Hjärtflimmer är starkt kopplat till andra 

hjärt- och kärlsjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärtsvikt. Men man kan också få hjärtflimmer om 

man konsumerar för mycket kaffe och/eller alkohol
113

. Det går att upptäcka hjärtflimmer genom 

EKG
114

.  

 

Kärlkramp. 

Om hjärtats kranskärl drabbas av åderförkalkning kan det innebära att hjärtmuskulaturen inte får 

tillräckligt med syre och näring vid ansträngning
 115

. Detta eftersom att kärlets väggar är för tjockt 

för syret och näringen att ta sig igenom
116

. Symptomen liknar symptomen för en hjärtinfarkt, alltså 

ett tryck i bröstet som kan sprida sig ut i vänsterarmen, bak mot ryggen och/eller i hals och käke 

men också andningsbesvär kan uppstå
117

. Efter några minuters vila försvinner symptomen då hjärtat 

går ned i antal slag, skulle de dock inte ha gjort det efter 15 minuter kan det vara instabil kärlkramp 

vilket behöver omedelbar behandling
 118

. 

 

Bråck. 

Bråck, eller pulsåderbråck, är en utbuktning av en artär
119

, oftast i den stora kroppspulsådern, även 

om alla artärer i kroppen kan drabbas
120

. Om bråcket är i den stora kroppspulsådern och bråcket 
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brister uppstår livshotande inre blödningar
121

. Symptomen som uppkommer då bråcket spricker är 

bland annat plötsliga smärtor i magen eller i nedre delen av ryggen och man hamnar i chock på 

grund av blödningen vilket i sin tur leder till att man blir blek, pulsen ökar och man kan svimma
122

. 

Innan det gått så långt att bråcket riskerar att brista kan man gå en längre tid utan besvär
123

, men om 

bråcket är i magen kan det ömma och göra ont, det kan även kännas som att det pulserar i magen
124

. 

Det är oftast män över 60 år som drabbas av bråck
125

. 

 

Hjärtsvikt. 

Orsakerna till hjärtsvikt kan bland annat vara att man under en längre tid haft högt blodtryck som 

gjort att hjärtats muskelvägg blivit tjockare och mindre elastisk. Men det kan också bero på att 

hjärtat inte fylls med tillräckligt mycket blod.
126

 Andra orsaker är kärlkramp eller att man tidigare 

drabbats av hjärtinfarkt
127

. I dag överlever fler människor en hjärtinfarkt än tidigare då det i dag 

finns bättre metoder och behandlingar. Samtidigt har överlevnaden av hjärtinfarkt bidragit till att 

hjärtsvikt är ett växande problem då hjärtinfarkt är en av orsakerna till hjärtsvikt.
128
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12.2 Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Tema 1: Bakgrund 

 Medicinsk bakgrund? 

 Hur kom du in på medicinreporterspåret? 

 

Tema 2: Vad blir en nyhet och varför 

 Hur går nyhetsvärdering och nyhetsurval till för dig personligen och på 

redaktionen?  

(Hur blir en händelse/ämne en nyhet?) 

 Beskriv din användning av källor – experter, drabbade osv.? 

 Beskriv din relation till olika slags källor? (Beroendesituationer, påverkan åt båda 

håll?) 

 Vikten av att ha ett case? 

 

Tema 3: Språk, dramaturgi, vinkel 

 Vilken läsare ser du framför dig när du skriver? 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på i utformningen av en nyhet för att locka 

läsare? 

 Vilka språkliga metoder använder du för att levandegöra texten? Varför? 

  

Tema 4: Mediernas makt över den allmänna opinionen hos allmänheten 

 Hur ser du på ditt personliga samt redaktioners/mediers ansvar för vilken 

information som når allmänheten? 

 Vilken möjlighet till påverkan av den allmänna opinionen tror du att journalister 

och medier har? 

 

Tema 5: Vetenskapsjournalistikens utveckling och framtid 

 Har du kunnat se några förändringar över tid gällande nyhetrapporteringen av 

vetenskapliga händelser/rön?  

 Vad tror du att förändringarna beror på? 

 Vad tror du om vetenskapsjournalistikens och vetenskapsjournalistens framtid? 
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12.3 Bilaga 3. Kodschema 

Frågeställningar: 

Vilka skillnader eller likheter finns det i dagspress respektive fackpress för vetenskapsartiklar 

rörande hjärt- och kärlsjukdomar? Hur många artiklar förekommer för varje sjukdom i respektive 

tidning? Vilka källor används? På vilket sätt används källorna? Vem har skrivit artiklarna? Vilka 

attribut kommer fram i artiklarna? Hur har artiklarna vinklats och utifrån vilket perspektiv? 
 

V1. Artikel-ID SvD 

1. Test av bråck ska rädda liv 

2. Vården missade dödligt bråck 

3. Lilla västerbottniska Norsjö med sina drygt 4 000 invånare 

4. Fler åderbråck ska upptäckas 

5. Skrik ett språk som går att tolka 

6. Forsmark utan el i 20 minuter 0 Fakta Rökare riskerar pulsåderbråck 

7. Höjdare för titthålskirurgi 

8. Dosen blev för hög 

9. Lill-Babs tvingas ställa in show 

10. Fler fick infarkt under fotbolls-VM 

11. Hoppfulla resultat för Exanta 

12. Ökad koll på hjärtat 

13. Farliga läkemedel stals från akutrum 

14. Hammarbystjärna mystiskt sjuk 

15. Peps får Vreeswijk-stipendium 

16. En 15-årig pojke i fotbollslaget Hagahöjden dog efter en 

17. Genfel ökar risken att dö av blodmedel 

18. Vanligare med bråck på kroppspulsådern 
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