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Sammanfattning 
 
Grund för forskningsfrågan: Diabetes av olika slag drabbar ett växande antal människor världen 

över. Sjukdomen tros främst bero på genetik och omgivande faktorer så som livsstil, vilken påverkas 

av den omgivande miljön. Det har visat sig i studier av rapportering kring sjukdomen i bland annat 

nordamerikansk press att samhälleliga faktorer ofta hamnar i skymundan och att skulden och 

ansvaret för sjukdomen framstår ligga hos individen och dess egenvalda livsstil. Detta kan bero på 

en hälsofrämjande strategi som setts växa fram under de senaste decennierna, som en reaktion på 

effekterna av teknisk utveckling, modernisering och marknadskrafter. Strategin har inneburit en 

naturlig av-auktorisering av hälsokunskapen och individualisering av ansvaret. Detta hälsoparadigm 

återspeglas i medierna.  

 

Studien: Denna studie undersöker rapporteringen av diabetes i svensk press, genom en kvantitativ 

innehållsanalys av 112 artiklar från sex svenska dags- och kvällstidningar. Materialet kodades med 

variabler för bland annat artikeltema, dominant gestaltning av orsak samt ansvar för diabetes, vilka 

argument som förekommer och vilka aktörer som tillskrivs dignitet i sammanhanget. Detta 

kompletterades med en kvalitativ analys av några textutdrag från materialet, med verktyg och 

begrepp från och argumentationsanalys samt det lingvistiska begreppet modalitet.  

 

Resultat: Det framträder stora likheter mellan de svenska tidningarna och de nordamerikanska. 

Samhällsstrukturer som orsak till och ansvar för diabetes framgår inte i samma utsträckning som 

individens roll. Samhällets ansvar för sjukdomen framgår dock i större utsträckning än dess skuld, 

vilket går i linje med individualiseringen av hälsoansvaret. Läkare och professorer tillsammans 

förekommer med dignitet i ungefär lika många artiklar som privatpersoner och kändisar 

tillsammans, vilket indikerar avauktoriseringen av hälsokunskapen, och den fortsatta användningen 

av läkare och professorer som ett slags ”sanningsvittnen”. I flera artiklar framträder just den kritik 

mot okunskap kring sjukdomen och hur individerna själva måste arbeta för att förändra läget, en 

utgångspunkt för denna studie. Kändisar och privatpersoner fick i dessa fall dignitet. I deras 

kritiserande av andra uttalanden de inte höll med i, agerade hög modalitet en faktor som gav dem 

auktoritet i sina uttalanden.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kvantitativ innehållsanalys, diabetes, medierepresentation, gestaltningsteorin, 

dagordningsteorin, priming, framing, riskteori, individualisering, biopolitik, kvällspress, dagspress, 

tidningar, modalitet, doxa, garant, argumentationsanalys.  
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Abstract  
 

“Media framing of diabetes: a quantitative content analysis of Swedish newspapers” 

 

Background: Diabetes is a global health issue on the rise. Besides genetics as a cause of diabetes, 

diet, weight and lifestyle are amongst the main factors. Due to the modernized society, new 

technology and risks, there has been a shift in responsibility of safety and health. As a part of a 

health promoting policy development during the last few decades there has also been a natural de-

authorization of health knowledge and expertise. Governmental expertise has been decentralized to 

the society and so has the responsibilities. Traces of this new health paradigm can be seen in the 

media discourse. It has been seen in studies of the reporting of diabetes in North American press, 

that societal factors – such as labor market, health care and infrastructure – often get veiled by 

individuals’ responsibility and guilt due to lifestyle and life choices. This affects how individuals 

feel about their life situation and how the public perceive them.     

 

Method and material: A quantitative content analysis was performed on 112 articles from six 

Swedish broadsheet and tabloid newspapers. The articles were coded with variables measuring 

article theme, dominant framing of diabetes´ causes and whose responsibility, what arguments are 

used and what agents with dignity can be seen. Excerpts from the articles were also analyzed with 

qualitative tools as modality and argumentation analysis.  

 

Results: Similarities between the Swedish and the North American newspapers were discovered. 

Societal factors and structures as causes and means of responsibilities were not as prominent as those 

aiming for the individual. The responsibility of the society was also reported to a much greater extent 

than society as a factor contributing to cause diabetes. This can be considered a sign of the health 

promoting strategy and the individualism that is rooted in modernization, industrialization and 

economic liberalization. Doctors and scientists were given dignity as often as celebrities and private 

citizens, which indicates the de-authorization of health knowledge and the further use of scientists 

and doctors as a truth repository in media. Several of the articles concern the critique of the diabetes 

unawareness and predominant individual responsibility that was the outset of this study. Celebrities 

and private citizens were frequently given dignity in these cases. In their criticizing, high modality 

contributed to a strong authority in their knowledge.  

 

 

 

Key words: Quantitative content analysis, diabetes, media representation, framing theory, agenda 

setting, priming, risk theory, individualization, bio politics, tabloids, daily press, broadsheet, 

newspapers, modality, doxa, warrant, argumentation analysis.  
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Introduktion 
 

Utvecklingen av den icke smittsamma sjukdomen diabetes är idag så snabb att den kan 

liknas vid en epidemi. Det beror till stor del på den tekniska och samhälleliga utvecklingen 

(Diabetesförbundet, 2017). De höga siffrorna har främst synts i de länder som haft en 

kulturell förändring till följd av ekonomisk utveckling, men ökningen syns världen över och 

innebär stora kostnader. Idag har totalt runt 422 miljoner människor diabetes vilket är fyra 

gånger så mycket som för trettio år sedan (Svens, 2015, World Health Organization, 2016). 

Under de senaste decennierna har ansvaret för folkhälsan gått från att vara en stor statlig 

skyldighet till att läggas över på individerna och samhället. Detta kan ses vara till följd av, 

och del i, politiska och samhälleliga skiftningar, teknisk utveckling och nya 

marknadsvillkor. Hälsofrämjande insatser ute i samhället har blivit av större vikt än 

vårdandet efter själva insjuknandet – av praktiska, ekonomiska och marknadsmässiga skäl 

(Petersson i Sätterlund Larsson & Bergqvist, 1999:417f, 423).  

Medierna är en del av återskapandet av sådana skiftningar; de erbjuder både 

kunskap till samhället men är också en arena där offentlig debatt fyller i de luckor som 

skapas av vetenskaplig osäkerhet. Detta påverkar i längden också den politiska agendan 

(Breck, 2002:99ff: Shehata i Karlsson & Strömbäck, red. 2015:353). På denna arena 

framförs det från olika håll att porträttering av diabetes ofta inte stämmer överens med 

verkligheten. Det finns en undran om varför diabetes inte får samma uppmärksamhet och 

ekonomiska prioriteringar som exempelvis cancer (några exempel Bomark, 2017, 

Samuelsson, 2017, Malmgren, 2017). Funderingarna rör varför cancerforskningen får så 

stort stöd men inte diabetesforskningen, och varför ansvaret och skulden för sjukdomen så 

tydligt läggs på individen när det kommer till diabetes. Detta härleds till fördomar som finns 

kring diabetes typ 1 och 2, men främst 2 – vilket ofta är en bild av en människas 

ohälsosamma livsstil och fysiska form som orsak till sjukdomen (Ekblom & Eriksson, 

2017). Individerna känner sig att skulden för den livsfarliga sjukdomen diabetes ålagts dem 

själva, trots den genetiska och samhälleliga faktorn. Okunskapen kring sjukdomen 

framställs också vara ett problem då det kan leda till direkt livsfara om personens 

insulinnivåer är ur balans och personen kollapsar (Dagensdiabetes, 2017).  

Att drabbas av diabetes, både typ 1 och typ 2, tycks leda till ett okunnigt 

bemötande och fördomar i samhället. Det kan ge en känsla av att ha fått ”fel” sjukdom, då 

diabetes till skillnad från exempelvis cancer upplevs skuldbeläggas individen i en allt högre 

grad. En bristfällig framställning av diabetes i medierna kan resultera i att fördomar och 

okunskap kring sjukdomen skapas och återskapas i samhället (Diabetesförbundet, 2017).  
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Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sjukdomen diabetes, dess orsak och effekt 

gestaltas i svenska dags- och kvällstidningar. Syftet utmynnar i nedanstående 

frågeställningar: 

 

• I vilken utsträckning framställs och gestaltas diabetes, dess orsaker och ansvar, ligga på 

individen respektive samhället? Hur understöds denna framställning?  

• Vilka typer av aktörer (exempelvis politiker, privatpersoner, läkare) får utrymme att uttala 

sig i ämnet? Hur bidrar de till gestaltningen av diabetes?  

• Vilken är den mest framträdande bild av diabetes som syns i de studerade dags- och 

kvällstidningarnas rapportering under 2017? 

• Varför ser diabetesgestaltningen ut som den gör? Vilka historiska och samhälleliga 

omständigheter har kunnat påverka synen på och framställningen av sjukdomen? 

 

Att undersöka detta kan bidra till förståelsen av rapporteringen kring diabetes och de 

effekter denna har på den allmänna opinionen. Detta kan påverka politiskt agerande och i 

sin tur medborgarnas liv och möjligheter. Min hypotes för denna studie är att de typer av 

gestaltningar som förekommer mest i materialet handlar om hur människan som ensam 

individ har orsakat och förväntas påverka sitt läge genom livsstil kopplat till kost, vikt och 

motion. Samtidigt förväntas samhällets strukturer, kulturella ramar och socioekonomiska 

förhållanden som orsak och lösning inte framkomma i samma utsträckning.  
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Bakgrund 
 

Diabetessjukdomarna 
 

Diabetes är vad vi idag kan betrakta som en samling folksjukdomar som drabbar alltfler 

över hela världen. Det beror till stor del på samhällets nya sätt att leva. Idag har 422 miljoner 

människor världen över diabetes, vilket är en fyrfaldig ökning. Det är dessutom en ökning 

som är högre än befolkningsökningen (World Health Organization, 2016). Ungefär 450 000 

personer i Sverige beräknas ha diabetes. Den stora majoriteten – 400 000 av dem – har 

diabetes typ 2. Resterande har diabetes typ 1 (Diabetesförbundet, 2017).  

Sjukdomen har länge delats upp i typ 1 och typ 2-diabetes. Under skrivandet 

av denna uppsats släpptes dock nyheten att man kunnat se tecken på att det kan finnas 

ytterligare tre diabetestyper, alltså totalt fem (forskning.se, 2018). Alzheimers demens kan 

räknas som ett slags diabetes typ 3, då man har upptäckt kopplingar mellan brist på insulin 

i hjärnan och Alzheimers (Diabetes Health, 2014). Insulin är ett livsviktigt hormon som 

hjälper kroppens celler att plocka upp socker från blodet. Den som har diabetes typ 1 har 

drabbats av en immunsystemsattack på de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln 

så att de förstörs. Det är ännu inte helt säkerställt varför detta sker, men man tror att det kan 

orsakas av genetik i kombination med yttre faktorer (Insulin.se, 2016). Vid diabetes typ 2 

hinner kroppen inte med att producera tillräckligt med insulin som behövs, och cellerna har 

fått en försämrad insulinkänslighet. Det blir ett slags insulinresistens (Insulin.se, 2016, 1177 

Vårdguiden, 2017).  

Hur pass stor roll de olika riskfaktorerna för diabetes – genetik och omgivande 

miljö – spelar i insjuknandet har varit svårt att kartlägga. Dessa omgivande faktorer kan 

beskrivas som både initiatorer och acceleratorer av sjukdomen, alltså startgnistor till 

sjukdomen eller drivmedel (Diabetes.co.uk, 2018). Det är vida känt att dålig kost, brist på 

motion och övervikt ofta föranlett flera olika hälsoproblem, så som hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes och vissa typer av cancer (Dock, 2008). Emellertid är diabetes 

delvis ärftligt. Typ 2 är mer ärftlig än typ 1 och drabbar flest. Ökningen beror på bland annat 

två saker: en åldrande befolkning, då diabetes typ 2 är vanligare hos äldre, samt ändrade 

levnadsvanor som leder till övervikt. Teknisk och samhällelig utveckling gör att människan 

inte rör på sig lika mycket som den bör. Det i kombination med ett högt kaloriintag ökar 

riskerna för övervikt och fetma, vilka i sin tur ökar riskerna för typ 2-diabetes 

(Diabetesförbundet, 2017).  

Snabbmatsindustrin tjänar på billig mat som ofta har ett lågt näringsvärde och 

högt fett- och sockerinnehåll. Detta i kombination med socioekonomiska skillnader i 
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samhället föranleder att vissa grupper och områden fördrivs till mindre hälsosam mat 

(Overseas Development Institute, 2015). De mest extrema fall av samhällsstrukturell 

påverkan på en hel befolknings hälsa kan exemplifieras med de så kallade ”food deserts”, 

matöknar, som finns i vissa delar av bland annat USA. Dessa är områden där det saknas 

ordentliga dagligvarubutiker, och befolkningen tvingas därför resa långt om de vill handla 

färska råvaror. Samtidigt är det desto närmare till snabbmatskedjor och spritaffärer. Dessa 

matöknar finns oftast i områden där den socioekonomiska statusen är lägre, och grav 

övervikt är allt vanligare här (American Nutrition Association, 2010). Det ökar också 

riskerna för exempelvis hjärtkärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck, då dessa i stor del 

påverkas av kost och vikt (Diabetesförbundet, 2017).  

I Sverige existerar inte matöknar på samma sätt. Men ekonomi, samhälls- och 

infrastruktur påverkar människors val och möjligheter till val av kost, motion och intressen 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Individen kan själv göra hälsosamma livsval för att 

förhindra och medicinera för att vårda. Den politiska makten kan däremot ansvara över en 

bredare befolkning genom att skapa miljöer som välkomnar bättre kost och motionsvanor. 

De kan också gynna exempelvis forskning och ekonomisk balansen i samhället eller 

missgynna olika ”ohälsosamma” faktorer som kan agera drivmedel i sjukdomsprocessen 

(Petersson i Sätterlund Larsson & Bergqvist, 1999:418, World Health Organization, 2016).  

För ungefär en tredjedel av de med typ 2-diabetes i Sverige är den bästa 

behandlingen att lägga om mat- och motionsvanor för att förbättra sin fysiska form. Det 

resulterar i att den egna insulinproduktionen räcker till igen och känsligheten för insulinet 

förbättras och blodsockernivåerna går mot det normala (Diabetesförbundet, 2017).  
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Teorier  
 

Kommande avsnitt inleds med en beskrivning av mediernas logik, roll i 

informationsförmedling och samspel med den offentliga debatten och politiken. Relevanta 

teorier för denna kvantitativa studie är gestaltningsteorin och dagordningsteorin. De båda 

behandlar sociala konstruktioner av verkligheten och vad som uppfattas vara viktigt och 

med vilka medvetna eller omedvetna strategier. De resultat som framkommer kommer  att 

understödjas och ges förklaringar med hjälp av Michel Foucaults teorier om biopolitik och 

makten över människan, Ulrich Becks definitioner av risksamhälle, samt 

individualiseringen av hälsoansvar.  

 

Medierna och publiken 
 
Medieforskare har länge undersökt hur massmediers påverkan på opinionen kan fungera. 

Det har visat sig att mediernas bild av en verklighet ofta har ett starkt intryck på publikens 

uppfattning av densamma, beroende på hur medier framställer ämne eller sak (Shehata i 

Karlsson & Strömbäck, red. 2015:353). Men publiken kan å andra sidan vara både aktiv och 

passiv (välja att ta till sig innehållet i olika utsträckning och göra olika tolkningar av 

budskapen). De påverkar också själva innehållet i medierna indirekt genom sitt intresse och 

val av vad de konsumerar (Nord & Strömbäck, 2012:33f).  

Medierna är viktiga i demokratin och dess funktion och befinner sig i ett 

spänningsfält mellan politik och marknad (Strömbäck, 2009:146). Men, om medierna 

endast tog sin demokratiska roll på allvar skulle de flesta medieföretag gå i konkurs. Att 

misslyckas ekonomiskt drabbar dem ofta hårdare och snabbare än om de misslyckas med 

sina publicistiska uppgifter. Det är då ofta lättare att fokusera på säljande underhållning än 

saklighet – reklamintäkterna och kommersialismen har tagit ett allt hårdare grepp om 

medielogiken (Ibid. s.147, 173). Det behövs därför strategier för att nå ut till en bred massa 

och fånga intresset. En av dessa tekniker är att förenkla innehållet för att tröskeln att ta sig 

in i ämnet och förstå det ska vara lättare. Sensationellt innehåll, kända ansikten och en 

uppfattad närhet i tid, geografi och kultur är några av nyhetsvärderingens kriterier. 

Förenkling av svåra termer och skeenden riskerar att kapa innehållets helhet, men det tycks 

vara nödvändigt för att konkurrera på mediemarknaden (Ibid. s.173, Gunnartz, 2010:14, 

18f, 21f, Nord & Strömbäck, red. 2012:218ff). Kritik för bristande gestaltning av just 

diabetes och av diabetiker riktas mot medier, och särskilt mot filmbranschen. Dessa beskrivs 

bland annat ha ofullständiga eller felaktiga förklaringar av hur insulin och blodsocker 
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fungerar i kroppen, vilken skillnaden är mellan diabetes typ 1 och typ 2, samt vad som 

framkallat diabetes (Juvenile Diabetes Research Foundation, 2017, Diabetes Times, 2015).  

En viktig del i mediers rapportering, kanske särskilt i samband med 

hälsokommunikation, är att använda trovärdiga källor och helst hitta dem på kort tid. Men 

nya grupper utan någon ”social styrka” som historiskt sett behövts för att höras, kan göra 

sina åsikter hörda genom exempelvis bloggar och forum. Detta har också inneburit att nya 

typer av källor till information i medierna möts av en större social acceptans av allmänheten. 

Medierna kan agera självständiga informationskällor men också öppna upp en arena för 

olika aktörer att kunna ventilera och utropa sina värderingar (Breck, 2002:98f, Glanz et al, 

2008:363). Kraven på trovärdighet blir då inte lika höga, och samma sak kan gälla 

informationen som rapporteras (Ibid. s.365f). Osäkerhet och den påföljande debatten kan 

skapa starka polariseringar i samhället (Breck, 2002:98, Gunnartz, 2010:62f). Detta gör att 

flera olika typer av källor bidrar till framställningen av diabetes. Där noggrannhet, balans 

och nyktert rapporterande brister kan olika läsare göra egna tolkningar och uppfattningar av 

sjukdomen.  

 

Dagordningsteorin och priming 
 

Begreppet agenda setting, på svenska dagordningsteorin, kopplas starkt till studier gjorda 

av Maxwell McCombs och Donald Shaw (1972). Teorin förklarar hur publikens åsikter och 

tankesätt kan påverkas av hur ofta och på vilket sätt ett ämne rapporteras om (McCombs & 

Shaw, 1972:184). Efter att ha kartlagt mediers nyhetsrapportering och jämfört denna med 

vilka sakfrågor som engagerar den allmänna opinionen har man kunnat se att medierna kan 

sätta dagordningen för vad nyhetskonsumenterna anser vara de mest angelägna 

samhällsproblemen (Ibid. s.176, Shehata i Karlsson & Strömbäck, red. 2015:353ff). På detta 

sätt skapas och återskapas synsätt, ideologier, i samhället som till slut blir befästa och 

vedertagna ”sanningar”. Motsätter man sig inte dessa grundläggande föreställningar blir 

man själv också en del av ideologin (Berglez i Ekström & Larsson red. 2010:265ff, 274). 

Dagordningsteorin berör vilka sakfrågor, aktörer och skeenden som får förekomma och 

vilka attribut dessa tillskrivs. Om den svenska sjukvården beskrivs i termer som epidemier, 

vaccin, åtstramningar och stafettläkare, så har studier visat att dessa ord också förekommer 

i allmänhetens beskrivningar och uppfattningar om den (McCombs & Shaw, 1972:185, 

Shehata i Karlsson & Strömbäck, red. 2015:356f). Om allmänheten oftare läser och hör om 

diabetes i kombination med termer som fetma, övervikt och socker än exempelvis genetik, 
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samhälle och missgynnande omgivning kan dessa med stor sannolikhet antas förekomma i 

allmänhetens beskrivningar av sjukdomarna. 

Denna effekt kan beskrivas med begreppet priming (fritt översatt 

framhävande). Det är ett begrepp inom dagordningsteorin och beskrivs av Balnaves, 

Hemelryk Donald och Shoesmith (2009) som en psykologisk effekt av 

kunskapsinhämtning. Den information man senast tog in i minnet blir lättast att komma åt 

först. Ju oftare man hör rapporter om X tillsammans med Y, desto större är chanserna att 

man automatiskt tänker på Y när man hör om X eftersom hjärnan relaterar dessa till 

varandra. Vid rapportering om särskilda händelser och problem kopplas minnen och 

förförståelse samman med ny information på detta sätt (Strömbäck 2009:116f, Shehata i 

Karlsson & Strömbäck 2015:353ff, Balnaves et al. 2009:132). Centralt för 

dagordningsteorin är intresset för vilka aspekter av den genom medierna representerade 

verkligheten som får större uppmärksamhet än andra. Till dagordningsteorins andra nivå, 

hur något berättas om, tillkommer gestaltningsteorin på ett naturligt sätt. 

 

Gestaltningsteorin 
 

Framing theory, på svenska gestaltningsteorin, handlar om hur medierna väljer att rama in 

(gestalta) något. Teorin grundar sig i socialkonstruktivismen, tanken att kommunikation 

leder till människors förståelse av omvärlden (Shehata i Karlsson & Strömbäck, red. 

2015:359ff). Gestaltning, framing, kan beskrivas som ett fönster mot verkligheten. Vad man 

ser genom glaset blir också den bild man har av omvärlden, och denna bild är aldrig helt 

korrekt utan endast en förståelse av vad som uppfattas (Ibid. s.360f). Robert Entman har 

bidragit till utvecklingen av gestaltningsbegreppets definition och teori. Enligt honom 

handlar gestaltning om urval och uppmärksamhet. Vad väljs ut och hur mycket tyngd och 

betydelse läggs i det valda? Detta val framhäver särskilda problemdefinitioner och förslag 

till lösning (Entman, 1993:52).  

 

”Frames, then, define problems – determine what a causal agent is doing with what 

costs and benefits, usually measured in terms of common cultural values; diagnose 

causes – identify the forces creating the problem; make moral judgments – evaluate 

causal agents and their effects; and suggest remedies – offer and justify treatments 

for the problems and predict their likely effects”  

(Entman, 1993:53, min fetstil).  
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Att undersöka gestaltningen i en text handlar om att hitta aktörerna, undersöka vilken roll 

och vilka attribut de tillskrivits, undersöka framhållen orsak och effekt i ett samhällsproblem 

samt vilken lösning som beskrivs vara bäst. Utgångspunkten är tanken om att den 

gestaltning som dominerar journalistiken och exponeras för publiken i störst grad också får 

störst genomslag i opinionen (Ibid. s.366).  

Berättarstrukturen bjuder in till en viss tolkning av ett problem eller var 

skulden ligger för något, exempelvis på individnivå eller samhällsnivå (Ibid. s.364). 

Huruvida berättarstrukturen omedvetet eller medvetet framstår som episodisk (inriktat på 

en individ eller på enskilda händelser) eller tematisk (fokus på problemet i ett större 

sammanhang, baserat på samhällets strukturer) har visat sig kunna påverka var 

nyhetskonsumenterna vill utkräva ansvar för exempelvis svält, fattigdom eller sjukdomar 

(Ibid. s.362ff). Samtidigt så anammar nyhetskonsumenterna den gestaltning som ligger 

närmast deras egna värderingar och förförståelse, i det fall nyheterna erbjuder många olika 

gestaltningar med nyanser (Nilsson i Ekström & Larsson, red. 2010:140, Balnaves et al. 

2009:67f, 132, Shehata i Karlsson & Strömbäck, red. 2015:364). Dessa begrepp och 

utgångspunkter har varit till hjälp i utformningen av kodschemat, som underlättat 

bedömningar och värderingar av olika gestaltningar i texterna. 

 

Michel Foucault och biopolitiken 
 

De diabetesgestaltningar som framkommer är ett resultat av nyhetsformatet och rådande 

uppfattningar. Frågan har lyfts varför ansvaret för sjukdomen diabetes ligger så tungt hos 

individen, och detta kan beskrivas ur ett historiskt perspektiv; hur synen på människans 

ansvar skiftat. Filosofen Michel Foucault studerade och analyserade nyliberalismens 

ursprung, maktförhållanden i samhället och deras påverkan på människor och deras syn på 

sig själva, deras liv och fria tänkande. Samhällsforskare, däribland Foucault, menar att 

formerna för maktutövning förändrats jämte en förändring av samhällens styrelseformer 

alltsedan 1800-talet, från envälde till demokratiskt styrelseskick (Larsson & Fagrell, 

2010:218, Foucault, 1980:55ff). Makten, som i sin utövning sammanhänger med 

kunskapsbildning, är ingenting som ägs eller vinns utan utövas mellan individer och grupper 

i olika relationer till varandra (Ibid. s.51f, 142, Larsson & Fagrell, 2010:218f). Maktens 

symboliska ordning har avpersonifierats från en central ledare ut till samhället, som nu 

ställer krav på folket som utgör det. Att leva ett hälsosamt liv är ett av kraven på individerna 

som fria varelser med ansvar (Foucault, 1980:166ff).  
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Foucault bidrog till förståelsen av dessa skiften och definitioner, och med ett 

samlingsnamn kan det kallas biopolitik – en politik för livet (Foucault, 2008:216f, Larsson 

& Fagrell, 2010:212ff). I denna politik blev folkhälsan utgångspunkten för ett livsdugligt 

och produktivt samhälle, och livet blev ett objekt för makten och ett medel för produktion 

(Ibid. s.214, Foucault, 2008:216f, Foucault, 1980:170ff).  

Makten att få samhällskroppen att samordnas och gå åt samma håll görs 

genom kontroll. Istället för att fokusera på enväldig maktutövning och fysiska straff för 

avvikare, menade Foucault att dessa skiftade till en ”själslig nivå”. Syftet blev att förändra 

snarare än skada (Foucault, 1988:54ff, Foucault, 1980:151ff, 158). Helst ska individen 

övervaka sig själv och själv känna att den vill göra den förändringen – exempelvis ha fullt 

ansvar för sin kost och motion för att inte drabbas av sjukdomar. Denna personliga 

granskning, självstyre, handlar enligt Foucault om skuld- och skambeläggning. Detta kallas 

disciplinering (Foucault, 2008:213ff). Om individen inte lyckas faller den åter in i den 

medicinska vården, och således delas befolkningen upp i fack baserat på kapacitet att ta 

hand om sig själv (Petersson i Sätterlund Larsson & Bergqvist, 1999:427, Foucault, 

1980:168ff, Larsson & Fagrell, 2010:218). Folket disciplineras genom skambeläggning att 

tillhöra ”normaliteten”. Västerländsk, borgerlig livsstil ansågs exempelvis under 

disciplineringens framväxt vara normgivande och det man bör eftersträva (Ibid. s.219).  

Under 18- och 1900-talet växte och förfinades dessa processer av 

normalisering och disciplinering. Det fanns en eftersträvansvärd och inkluderande 

normalitet, och disciplinering av individerna att det ligger på dem själva att uppnå den (Ibid. 

s.219f). Detta har standardiserats i samhällets medvetande; befolkningen känner själv ett 

ansvar över att ta hand om sin hälsa. Skulle en individ drabbas exempelvis 

välfärdssjukdomar så som diabetes, kan skulden, ansvaret och skambeläggningen fortsätta 

läggas på individen utan motstånd.  

Tecken på detta förekommer i språket och kan framkomma i en analys av 

framställningen av diabetes. Tidningarna är del i skapandet av en definition och beskrivning 

av sjukdomen, och påverkar vad denna får för fäste i allmänhetens uppfattningar.   
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Postindustrialismens nya hälsorisker  
 

Samhällsdebatten domineras alltmer av riskkonflikter, särskilt inom diskussionsämnen som 

teknik, hälsa, mat och miljö. Den tyske sociologen Ulrich Beck analyserade bland annat 

följderna av industrialiseringen, moderniseringen och teknisk utveckling. Han menade att 

samhället övergått från ett brist- till ett risksamhälle, där de konflikter som tidigare uppstått 

i rikedomsfördelningen övergår till konflikter i fördelningen av risker i ett mer tekniskt, 

modernt produktionssamhälle (Beck, 2000:31ff). De bieffekter som i bristsamhället skapats 

av resursbrist (svält, fattigdom) ersätts i risksamhället av bieffekter av överproduktion av 

resurser (övervikt, överkonsumtion), så kallade moderniseringsrisker i industrialismens 

fotspår (Ibid. s.32).  

Industrialismen skapade en modern och individualiserad tillvaro. Denna 

resulterade i tron på risker som är allt mer kopplade till individen, dess livsstil och allt den 

själv utsätter sig för, än till naturen och gudarna (Ibid. s.12f). Individualiseringen, ett slags 

liberalistisk syn på människan, och dess process kan kopplas ihop med den liberala 

marknaden. Konkurrenslagarna reglerar marknaden och människorna reglerar sig själva, 

ofta genom konsumtion. Den enskilde människan har i stor utsträckning själv möjligheten 

att skapa och utsätta sig för risker. Men också möjlighet att undvika dem, genom exempelvis 

val av arbetsplats, livsstil eller kost. Risken att drabbas av sjukdomar så som diabetes ligger 

alltså på individen att förhindra (Ibid. s.268f).  

Beck diskuterar just det faktum att moderniseringens och samhälleliga orsaker 

till välfärdssjukdomar så som diabetes har dolts och problematiken har angripits med tanken 

att lindra symptomen med teknisk kunskap och medicin, snarare än bekämpa sjukdomen 

genom att angripa strukturella faktorer (Ibid. s.268f). Sjukdomar och välfärdsproblem kan 

omvandlas till ett uppsving för marknaden, då risker för individer innebär ett personligt 

ansvar att lösa det, vilket skapar chanser till stora ekonomiska vinster. Kommersialiseringen 

av problematiken har varit en kärna i att mönstret inte brutits, då marknadskrafterna vurmar 

för att behålla denna ”efterfrågan” (Ibid. s.269ff).  

Traditionellt sett är det myndigheternas och vetenskapens uppgift att med sitt 

empiriskt grundade kunnande axla rollen att ta ansvar för att informationen når samhället 

och varna för risker. Men enskilda individer anser sedan inte alltid att det som vetenskapen 

förmedlar är farligt är det som är farligast. Oron kan beröra andra saker som myndigheter 

och vetenskapen kan tycka är triviala. Medierna pekas ut som ”delskyldiga” till att skapa en 

bild av riskerna som är i andra proportioner än vetenskapens bild (Breck, 2002:10ff). De 

risker som hamnar högt upp på allmänhetens dagordning kan reproduceras av både medier, 
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marknadskrafter och dess reklam – och då blir möjligheten stor att de mer individbaserade 

faktorerna får stort utrymme (Beck, 2000:297f). Riskbedömningen och -definitionen är del 

i den moderna riskdebatten där det råder oenighet i utrymmet mellan det som är möjligt och 

det som är säkerställt (Beck, 2000:42, Breck, 2002:11, 18f).  

De olika aktörerna i debatten och i mediernas rapportering spelar olika 

betydelseroller, så som exempelvis skurk, drabbad, värnare eller expert. Experterna, 

representanter för forskning och vetenskap, får ofta rollen som ett slags sanningsvittnen. 

Sanningen blir en fråga om vem som får tilltron, och processen kan liknas vid en rättegång 

där allmänheten är juryn (Ibid. s.99f). När olika aktörer får utrymme att höras blir riskerna 

socialt konstruerade då olika värderingar och riskpresentationer uttrycks via medier. Vid 

kunskapsosäkerhet, om exempelvis diabetes och dess orsaker, blir tolkningsutrymmet större 

(Ibid. s.98f, Beck, 2000:44, Breck, 2002:100). Detta kan vara en orsak till att olika 

uppfattningar lyckas få stor uppmärksamhet och fäste i mottagarnas medvetande. Det kan 

också vara anledningen till att mediers representation av diabetes fått kritik av drabbade och 

anhöriga för att inte överensstämma med verkligheten. 

 

Individualiseringen av hälsoansvaret  
 

Under de senaste decennierna har det synts ett skifte i ansvaret på hälsa – det som tidigare 

lagts på samhället läggs mer och mer över på individerna. En nationell och internationell 

omdefinition av hälsobegreppet har också fått politiska sanktioner av WHO:s 

medlemsländer 1984. Dessa upprätthåller en breddning av hälsoarbetet och hälsobegreppet 

genom att lägga stor vikt vid det hälsofrämjande arbetet, riktat mot befolkningen som helhet 

(Petersson i Sätterlund Larsson & Bergqvist, 1999:417f). Istället för att ta hand om sjuka 

när de blir sjuka, ska hälsan främjas genom olika metoder. I denna ändrade kursriktning 

ingår att mer ansvar måste läggas på individerna att ta hand om sin egen hälsa och välfärd. 

Liberalisering och avreglering av hälsoansvaret och marknaden sker relativt parallellt, och 

marknaden kan tjäna pengar på att individen själv tar ansvar för sin hälsa (Ibid. s.423).  

Normaliteten som blivit det västerländska uppnås genom konsumtion och marknaden 

gynnas av beroendet (Larsson & Fagrell, 2010:219ff). 

Strategin i hälsofrämjande innebär att ändra definitioner av hälsa och ohälsa, 

samt orsak och lösning. Istället för att peka ut det farliga (som sjukdomar och skador) som 

ett yttre angrepp på oss människor där lösningen är medicinsk och teknisk, ses det farliga 

som de sätt vi lever på (Beck, 2000:31ff). Hälsopolitiken har därför fått miljö och livsstil 

som prioritet på dagordningen. Det sker en decentralisering av den politiska styrningen över 

hälsopolitiken, och därmed också av kunskapen (Petersson i Sätterlund Larsson & 
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Bergqvist, 1999:426). Allt fler aktörer får också med denna ”av-auktorisering” av 

hälsokunskapen rätten att uttala sig om hälsa och sjukdomar. Det hälsofrämjande arbetet 

och hälsoexpertisen byggs upp av människor från många olika fält och nivåer av 

professionalitet, exempelvis politiken, medicinen, intresseorganisationer och engagerade 

individer. Fler blir delaktiga och ansvariga, på lokal, regional och statlig nivå. Det centrala 

målet har dock alltid varit en frisk och arbetsam befolkning, där människokroppen omgärdas 

av definitioner och maktstrukturer som bestämmer människans kraft och duglighet 

(Foucault, 2008:216f, Foucault, 1980:170ff, Larsson & Fagrell, 2010:212ff).   

Idag är det hälsofrämjande arbetet ett sätt att vidareförvalta dessa definitioner 

och maktstrukturer. Detta parallellt med förändringar i befolkningens sammansättning och 

nya politiska och vetenskapliga insikter (Ibid. s.219f, Petersson i Sätterlund Larsson & 

Bergqvist, 1999:424ff, 438). Självaktiverande förändring, det Foucault kallar människans 

självstyre, i attityder till hälsa och välfärd är ett retoriskt syfte hos programmen inom det 

hälsofrämjande arbetet. Individen har ett egenansvar över sin hälsa, och om den inte lyckas 

själv blir den en ”skamlig belastning” för samhället (Ibid. s.427, Foucault, 2008:213ff). 

Detta förklarade Foucault med samhällets övergång från produktions- till 

konsumtionsorienterad etik och livsstil jämte disciplineringen (Larsson & Fagrell, 

2010:220f).  

Dessa politiska sanktioner kan ha bidragit till och förstärkt ett skifte av 

ansvarstagandet över sjukdomar så som diabetes. Skuld- och skambeläggningen är ett medel 

att få en självstyrande befolkning. Att diabetiker känner skam över att de fått sjukdomen 

kan alltså bero på politiska och ideologiska skiftningar, snarare än deras egen roll i 

framkallandet av sjukdomen. 
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Tidigare forskning  
 

Rapporteringen kring diabetes och liknande sjukdomar har undersökts tidigare i syfte att 

belysa den mediebild av sjukdomarna som framträder. ”Diabetes Portrayals in North 

American Print Media: A Qualitative and Quantitative Analysis” av Melanie Rock, 

publicerades i AJPH år 2005, och är en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys som undersöker rapporteringen kring diabetes i samband med hjärt- och 

kärlsjukdom i kanadensisk dagspress. Studien kom fram till att det främst fanns tre sätt att 

porträttera diabetes: som ett smygande problem, ett problem kopplat till specifika typer av 

populationer samt ett medicinskt problem. Sociala och samhälleliga faktorer angavs men 

inte som dominerande orsak, samtidigt som föreslagna åtgärder ålades individen själv. 

Fokus låg i allt högre grad på individens levnadssätt som orsak, och insatser och ansvar för 

diabetes som sjukdom lades också på individen.  

Samma eller liknande resultat kan ses avhandlingen ”Communicating 

population Health: Print news media coverage of type 2 diabetes”, publicerad av Sarah 

Elizabeth Gollust år 2008. Studien är en kvantitativ innehållsanalys av mediers rapportering 

av diabetes typ 2 i amerikanska tidningar. Efter att ha gjort en innehållsanalys av 698 artiklar 

kunde Gollust dra slutsatsen att orsakerna till diabetes framställdes vara individuella och 

beteendemässiga, och lösningen till sjukdomen framställdes ligga på individen. Mindre än 

15 procent av artiklarna poängterade sociala faktorer, politiska bestämmelser eller 

skillnader mellan olika samhällsgrupper. Gollust diskuterar det faktum att forskare inom 

socialepidemiologi, socialdemografi och medicinsk sociologi under de senaste decennierna 

har undersökt och dokumenterat kopplingarna mellan sociala förhållande och utbredningen 

av sjukdomar. Sådana förhållanden kan vara socioekonomisk status, omgivande miljö, 

hälsovanor, arbetsmiljö och -stress samt sociala skyddsnät (House 2002 i Gollust 2008:1). 

Det studierna har kunnat visa är att när det kommer till befolkningshälsa beror insjuknanden 

mer av dessa förhållanden och beteende, än av genetik och vård (Tarlov 1999 i Gollust 

2008:1).  

För individer med diabetes typ 2 kan det alltså innebära att deras levnadsmiljö 

har varit en stark bidragande faktor till sjukdomen, och att individens egna hälsoval 

påverkats kraftigt av exempelvis ekonomi, kultur och infrastruktur. Dessa resultat 

reflekteras enligt Gollust studie inte i opinionen. Allmänheten tycks vara ovetande om till 

vilken utsträckning de sociala faktorerna påverkar befolkningens hälsa. Detta kan innebära 

att allmänheten inte uppmärksammar roten till problem på samma sätt, eftersom att de inte 

är fullt medvetna om vad roten är. Ansvaret övergår på individen och detta blir ett naturligt 
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skeende då det är det rådande synsättet i samhället (Larsson & Fagrell, 2010:218, Foucault, 

1980:55ff). Då minskar också sannolikheten att allmänheten utövar påtryckning mot 

politiken för att det ska ske en ändring och ett statligt agerande mot det växande 

samhällsproblemet (Williams 2005:130, i Gollust 2008:1).  

Både studien av Gollust och Rock har idag några år på nacken och behandlar 

amerikanska och kanadensiska medier, men deras metoder och frågeställningar är mycket 

liknande det som ingår i denna studie. De har därför varit till inspiration och stöd i 

arbetsgången. Denna studie kan påvisa liknande resultat men för svensk press, nära i tiden. 

Den teoretiska utgångspunkten är att hur medierna rapporterar om orsaker och lösningar till 

samhällsproblem påverkar opinionen efter repetitiv och långvarig exponering. I längden kan 

det innebära att folket och opinionens möjligheter att kunna dra välgrundade slutsatser inför 

ansvarsutkrävande, blir snedfördelade.  
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Material och metod  
 

Det för denna undersökning valda materialet undersöktes med en kvantitativ 

innehållsanalys där materialet bearbetades genom systematisk kodning. Kortare textavsnitt 

plockades ut för att exemplifiera tendenser och undersökas djupare med hjälp av 

argumentationsanalys och modalitet.   

 

Material 
 

I denna studie har framställningen av diabetes i dags- och kvällspress under det närmaste 

helåret 2017 analyserats. Tidningarna som undersökts är de två största kvällstidningarna 

och de fyra största dagstidningarna i svensk press, när det kommer till antal läsare per dag 

och utgivning enligt siffror från 2016: Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Sydsvenskan, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet, där Göteborgs-Posten och 

Sydsvenskan räknas som lokal dagspress och resterande fyra som rikstäckande (Dagens 

Analys, 2016). Dessa tidningar valdes för att de tillsammans når ut till en angeläget stor 

andel av befolkningen och är källor till nyheter och nöjesläsning på morgon och kväll. Den 

teoretiska utgångspunkten är att de som tidningar är mest normativa på den svenska dags- 

och kvällstidningsmarknaden; de har betydande effekt på svenska folkets uppfattning av 

någonting, i detta fall diabetes (Shehata i Karlsson & Strömbäck, red. 2015:354, 358, 

Nilsson i Ekström & Larsson, red. 2010:129). 

 

Sökning i Retriever Mediearkivet 
 

Booliska sökparametrar: count(diabet*)>2  

Tidsspann: 2017-01-01 till 2017-12-31 

Källor: svensk tryckt press - Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, 

Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. 

Antalet artiklar i sökresultatet: 145 stycken.  

 

Genom att ta artiklar från det senaste helåret (2017) kan alla artiklar i urvalet analyseras i 

sin helhet. Då går man inte miste om poänger och samband eller tummar på 

representativiteten. Sökparametern Count(diabet*)>2 används för att endast få artiklar där 

ordet förekommer mer än två gånger, och undvika de fall där det endast finns med i en kort 

uppräkning eller beskrivning. Efter att ha gått igenom alla artiklar och plockat bort 
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ytterligare de som inte uppfyller mina kriterier fick jag det slutliga antalet 112 artiklar. 

Studien fokuserar på rubrik, ingress och brödtext, samt artikelns tillhörande faktarutor. Det 

visade sig att i en del fall räknas faktarutor som tillhör en artikel som separata artiklar, och 

ibland räknas faktarutorna till huvudartiklarna. De kan alltså vara antingen del av en 

analysenhet, eller en egen, separat analysenhet. Alla artiklar och faktarutor har analyserats 

i dokumentets ordning och där huvudartikel och tillhörande faktaruta hamnat var för sig har 

dessa analyserats separat. Detta gäller endast ett fåtal artiklar.  

Kodningen genomfördes i den ordning som artiklarna hamnade i efter 

nedladdning från mediearkivet Retriever. Efter att allt material kodats en gång under totalt 

fem kodardagar, dubbelkodades sedan de första fem artiklarna i ordningen och sedan var 

femte artikel. Totalt dubbelkodades alltså 26 artiklar i materialet, vilket motsvarar cirka 23 

procent. Denna kodning stämde väl överens med den första. Efter revidering av en variabel 

(8) och dess variabelvärden, samt framtagandet av ytterligare en variabel (2) kodades 

materialet rakt igenom ytterligare en gång med fokus på dessa två variabler i synnerhet. 

Åsiktsmaterial analyserades inte eftersom att denna typ av material inte är lika 

strikt hållna av professionalitet och de journalistiska och pressetiska reglerna (rörande 

giltighet, balans och trovärdighet bland annat) då de inte skrivits av journalister. Det var 

därför inte relevant att undersöka eftersom fokus ligger på dags- och kvällspressens 

framställning av diabetes, inte allmänhetens.  

 

Kvantitativ innehållsanalys 
 
Med en kvantitativ innehållsanalys kan man räkna företeelsers förekommande i ett större 

textmaterial för att upptäcka och analysera det kommunikativa innehåll som finns i 

materialet – i detta fall rapporteringen kring diabetes och dess gestaltning. Genom att koda 

för olika variabler som kan säga något om materialet, kan statistiken tillsammans med 

teorier beskriva hur rapporteringen kring diabetes ser ut och vad det kan ha för historisk 

bakgrund samt framtida konsekvenser (Hartman, 2004:287f).  

En kvantitativ innehållsanalys definieras av objektivitet, systematik, kvantitet 

och manifest innehåll (Bryman 1997:21, Nilsson i Ekström & Larsson, red. 2010:119, 121, 

123). Objektiviteten betyder att analysen är oberoende av den som utför den och dess 

oundvikliga förhållande till sin egen förförståelse (Hartman, 2004:191). I denna studie har 

variabler genomarbetats samt kontrollerats av studiekolleger och handledare har för att ge 

neutrala anvisningar. Studien ska med samma metod och urval kunna göras om med samma 

resultat – analysen blir replikerbar (Bryman, 2011:296).  
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Med ett systematiskt tillvägagångssätt mäts det relevanta och ingenting missas 

i analysen genom att arbetssättet, i detta fall kodschemat, är tydligt definierat och reglerat. 

För att få en aktuell men inte allt för avgränsad bild, samt C-uppsatsens smärre omfattning, 

ansågs ett års rapportering vara ett överkomligt omfång. Kvantiteten är viktig för att kunna 

fastställa statistiska samband och frekvenser utan att representativiteten riskeras (Nilsson i 

Ekström & Larsson, red. 2010:131).  

Med manifest innehåll menas att analysen är gjord på ett sådant sätt att den 

inte går att avläsa på annat sätt än det som producerats. Detta angrips i denna studie genom 

att de variabler och anvisningar som finns är tydliggjorda till den grad att en subjektiv 

tolkning blir osannolik eller omöjlig. Det kommer dock förekomma en viss grad av tolkning 

som är nödvändig för att mäta det som inte sägs ordagrant men ändå framgår tydligt (Ibid. 

s.122, 126f, Bergström & Boréus, 2012:85). Detta gäller särskilt den kvalitativa analysen 

där förfarandet rör egna tolkningar och avläsningar. 

Studiens kodarreliabilitet behöver säkerställas då jag är ensam kodare. För att 

säkerställa konsekvens kontrollerades resultatet genom att dubbelkoda de fem första 

artiklarna och sedan var femte artikel i urvalet, för att kunna jämföra med den första 

kodningen. Detta bidrar till att bedömningarna förblir konsekventa genom hela 

arbetsgången och inte snedvrids av tolkningar eller brister i arbetssätt (Hartman, 2004:146, 

Nilsson i Ekström & Larsson, red. 2010:139). Eftersom att jag efter dubbelkodningen fått 

samma resultat i båda kodningar och mött samma tolkningsproblem anses 

intrasubjektiviteten vara god. Jag har med samma verktyg och material fått ut samma eller 

liknande resultat vid två olika tillfällen (Bergström & Boréus, red. 2012: 40ff, Holme & 

Solvang, 1997:156f). Efter systematisk kodning sammanställdes resultatet i ett 

Exceldokument, där variablernas frekvenser avlästes statistiskt.  
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Modalitet och argumentationsanalys 
 

Tendenser som kunde ses i det kvantitativa resultatet exemplifierades med exempel ur 

urvalet, vilka angreps med kvalitativa verktyg. Det kvalitativa verktyget modalitet, som 

bland annat används inom kritisk diskursanalys, är lingvistiskt inriktad och kan säga något 

om hur aktörer markerar sin inställning till ett ämne i texten eller kan tänkas stå bakom ett 

påstående. Detta undersöks genom att kolla på anföringsverb så som ”anser”, ”hävdar”, 

”säger” eller ”påstår”. Dessa ord kan dock användas som synonymer för variation i texten 

utan någon särskild värdering. Men eftersom att jag undersöker hur diabetes framställs i 

medierna och hur aktörer som till- eller avskrivs dignitet i samtalet kring sjukdomen, 

används modalitet i den kvalitativa delen av analysen. Då kan man synliggöra hur vissa 

attityder och aktörer ges mer tyngd och ”sanning” än andra – hur ansvaret för eller orsaken 

till sjukdomen diabetes, och med vilka medel, denna tyngd framställs (Berglez i Ekström & 

Larsson, 2010:273, Bergström & Boréus, 2012). 

Utöver det kvantitativa resultatet undrar jag: Vad är poängen i texten, hur 

understöds det och vilka premisser vilar de på? Där handlar det om vilka förutfattade tankar 

som ligger bakom ett påstående och vad som anses självklart. Argumentationsanalys 

används för att synliggöra just premisserna för de påståenden som förekommer genom att 

söka garanten. Argumentationen byggs upp genom:  

 

Påstående  Grund (argument)  Garant (premiss).  

 

Exempelvis argumentationen: ”Jag vill ha mat…” (påståendet) ”…eftersom att jag är 

hungrig…” (grunden) och ”…när man är hungrig äter man.” (garanten). Det kan också 

beskrivas som doxa från retoriken, något självklart men outtalat, eller premissen för 

påståendet (Bergström & Boréus, 2012:102, Vigsø i Ekström & Larsson, 2010:227, 232). 

Kombinationen mellan argumentationsanalys och modalitet är tillsammans ett medel för att 

uppnå ett tillförlitligt resultat. Genom en kombination av olika metoder och nivåer av analys 

ges studien en metodisk bredhet och resultaten bestyrker varandra ömsesidigt (Bryman, 

2008:559ff, Ekengren & Hinnfors, 2012:72, Eliasson, 2013:31).  

  



 

23 
 

Metoddiskussion 
 

Den kvantitativa innehållsanalysens utgångspunkt är att analysera vad medierna rapporterar 

om och innehåller, samt dess förändringar, på ett systematiskt sätt (Nilsson i Ekström & 

Larsson, red. 2010:120). En kvantitativ innehållsanalys ställer höga krav på 

operationalisering av variabler i kodningen. I denna undersökning anpassades variablerna 

för att mäta både förekomst av olika gestaltningar, samt vilket slags gestaltning som får 

störst utrymme. Variablerna reviderades och testades i flera omgångar för att kodningen 

skulle kunna bli ömsesidigt uteslutande, vilket ger studien en god validitet (Bergström & 

Boréus, red. 2012:41f).  

En viktig kritik som lyfts mot den kvantitativa textanalysmetodens förfarande 

och syfte är frågan: går det att jämföra en gestaltning eller nyans med en annan enbart genom 

att räkna? (Nilsson i Ekström & Larsson, red. 2010:123ff). Detta har jag försökt möta genom 

att utforma variabler som både visar den dominerande gestaltningen i artikeln, men också 

vilka argument som förekommer. Detta för att se om den dominerande gestaltningen får stå 

”obalanserad” eller inte och vilka argument som förekommer tillsammans eller används 

väldigt sällan. I ett tidigt skede fanns en variabel för textens längd med tanken att fler, större 

och oftare sägs kunna ha potentiella effekter på läsarna (Nilsson i Ekström & Larsson, red. 

2010:123ff). Men efter en genomläsning av materialet insåg jag att artikelns omfång inte 

sade särskilt mycket om priming-effekten. Då hade jag behövt mäta stycken som specifikt 

rör diabetes. Vilka aktörer som förekommer i artiklarna har en egen variabel, och hur de 

bidrar till gestaltningen av diabetes undersöks bland annat genom att lyfta fram exempel i 

den kvalitativa analysen.  

Den kvalitativa analysens syfte är att åskådliggöra tendenser och intressanta 

framställningar. Detta för att bevisa att det kvantitativa resultatet inte följs blint, och att dess 

verkliga orsaker blir belysta. De exempel som valts har jag själv uppfattat som framträdande 

ur helheten, men är också baserade i det kvantitativa resultatet (Eksell & Thelander, red. 

2014:197ff). En del utdrag från artiklarna har valts för att de uppvisar flera viktiga poänger 

samtidigt, och har därför varit utrymmesmässigt effektiva för analysen. Mina egna 

resonemang och tolkningar ges giltighet genom att jag förhåller mig till teorier och 

historiska skeenden som kan ha bidragit till fenomenet som undersöks (Ibid. s.199). Dessa 

är dock specifika teorier som har specifika förklaringar av ämnet, och är genom min 

förförståelse valda för att jag själv litar på deras giltighet och att de samstämmer med min 

världsbild (Ibid. s.218ff).  

Genom att koppla resultatet till etablerade teorier och jämföra med empirisk 

forskning ges materialet en större tillförlitlighet. Ett reflexivt förhållningssätt och 
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genomskinligt förfarande stärker studiens reliabilitet, då tolkningsförfarandet är öppet och 

tydliggjort. Detta uppnås genom att jag tydligt visar vad mina tolkningar är, vad jag baserar 

tolkningarna på och vilken teoretisk utgångspunkt som ligger som bas (Ibid. s. 16, 199).  
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Resultat och analys 
 

Nedan redogörs för vilka slutsatser som dragits av de resultat som framgår av den 

kvantitativa analysen, samt en genomgång av ett antal utdrag ur artiklarna, där tendenser 

och nyanser tydliggörs med en kvalitativ analys med hjälp av det lingvistiska verktyget 

modalitet, samt argumentationsanalys.   

 

Kvantitativ innehållsanalys  
 
De åtta variabler som användes i kodningen var Tidning (1), Typ av diabetes (2), 

Artikeltema (3), Roll i texten (4), Dominant gestaltning på orsak (5), Dominant gestaltning 

av ansvar (6), Argument (7) och Aktörer med dignitet (8). Efter en första kodning gjordes 

ytterligare en komplett kodning av materialet för den tillkomna variabeln Artikeltema och 

den reviderade koden Aktörer, som blivit Aktörer med dignitet.  

 

Variabel 1: Tidning 
 

I urvalet till denna studie användes sex svenska dags- 

och kvällstidningar. Efter en utgallring av artiklar som 

inte mötte mina kriterier för analysen återstod 112 

artiklar. Av dessa såg fördelningen ut som nedan:  

 

11. Dagens nyheter: 6 artiklar 

12. Svenska Dagbladet: 8 artiklar 

13. Göteborgs-Posten: 10 artiklar 

14. Sydsvenskan: 13 artiklar 

15. Aftonbladet: 43 artiklar 

16. Expressen: 32 artiklar 

 

Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen stod tillsammans för 67 procent av urvalet. 

Ett fåtal artiklar/analysenheter hängde ihop på tidningssidan som exempelvis huvudtext-

faktaruta-faktaruta, men räknades enligt mediearkivet som separata enheter. Detta 

snedvrider resultatet litet, men inte så pass att man inte kan uttala sig om vilka som 

omnämner diabetes (mer än två gånger per artikel) i störst utsträckning. Att Aftonbladet och 

Expressen stod för den största delen av artiklar där diabetes är ett huvudämne kan göra att 

publiken uppfattar diabetesfrågor som ”kvällsläsning” och nyheter som i allt större grad 
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omfattas av säljande medielogik (Gunnartz, 2010:14, 18ff, Nord & Strömbäck, 

2012:2018ff). 

 

Variabel 2: Artikelns vinkel/tema 
 

Denna variabel förklarar vad artikelns huvudsakliga syfte, vinkel eller tema är. Artikeln kan 

vara en kombination av flera variabler, men efter kodningen syntes det bara kombinationer 

av två variabler. Fördelningen såg ut som nedan:  

 

21. Samhällsinformativ: 8 artiklar. 

22. Kost-/hälsoråd: 18 artiklar. 

23. Forskning/vetenskap/vårdutveckling: 23 artiklar. 

24. Expertis: 28 artiklar. 

25. Konflikt/case: 46 artiklar.  

26. Personporträtt:11 artiklar. 

De kombinationer som förekom var: 

 

 22 & 24 Kost-/hälsoråd + expertis: 13 artiklar. 

 22 & 23 Kost-/hälsoråd + Forskning: 1 artikel. 

 23 & 24 Forskning + Expertis: 3 artiklar. 

 21 & 23 Samhällsinformativ + Forskning: 4 artiklar. 

 25 & 26 Konflikt/case + Personporträtt: 4 artiklar. 

 

Allra flest artiklar var av artikeltemat Konflikt/case. Här var privatpersoner och kändisar 

huvudaktörer och berättade om något de varit med om, ofta som anhöriga eller drabbade. 

Kost-/hälsoråd tillsammans med expertis tycks vara vanliga artiklar där diabetes 

förekommer. Det kan vara ett sätt för tidningen att lägga mer vetenskaplig tyngd bakom 

artikeln, eller att någon forskares kunskap får komma fram i en artikel som breddas och 

”populariseras”, förenklas och tydliggörs, för att läsaren ska kunna ta till sig den 

vetenskapliga kunskapen rent praktiskt genom tips (Gunnartz, 2010:18ff). Genom att 

förenkla medicinsk kunskap och rikta sig mot individen är chansen större att mottagaren 

läser artikeln, men trovärdigheten till informationen stärks av expertisen. Att expertisen 

tillsammans med Kost-/hälsoråd var en vanlig kombination kan bero på att forskare ofta får 

agera det som Breck beskriver som ”sanningsvittne” i nyhetssammanhang (Breck, 

2002:99f). Att forskare/professorer/läkare får stort utrymme att komma till tals överlag kan 

ses under variabeln Aktörer med dignitet.  
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Variabel 3: Typ av diabetes 
 

I många av artiklarna kom informationen som genererade en kodning från faktarutorna som 

hörde till, då dessa tog upp många aspekter kring sjukdomen. Även om artikeln inte nämnde 

diabetes typ 1 utan endast diabetes typ 2, så förekom båda i faktarutan. Detta hade kunnat 

kodats annorlunda genom att utforma variabler som tydligare separerade faktarutorna från 

huvudartikeln.  

 

31. Diabetes typ 1: 23 artiklar 

32. Diabetes typ 2: 41 artiklar 

33. Diabetes typ 1 och 2: 23 artiklar 

34. Benämns endast ”diabetes”: 25 artiklar 

 

 

Figur 2 

 

I figur 2 kan man se att fördelningen är relativt jämn förutom att diabetes typ 2 omnämns 

nästan dubbelt så ofta som diabetes typ 1. Det korrelerar dock med att en mycket större 

andel av diabetesdrabbade har typ 2 än typ 1. I 8 stycken av de 25 artiklar där det endast 

benämns ”diabetes” är diabetes ett biämne, vilket kan vara en orsak till att det inte definieras 

specifikt vilken typ. För resterande artiklar kan det faktum att de inte definierar vilken typ 

av diabetes som syftar till, bero på att det står en händelse i fokus. Det är en tydligt 

övervägande majoritet dessa artiklar där diabetes endast omnämns som ”diabetes” som är 

av artikeltemat Konflikt/case och publicerade i Expressen eller Aftonbladet. Detta kan göra 

att mottagaren associerar diabetesfrågor med ”lättsam kvällsläsning”, vilket sker genom 

primingeffekten. Detta innebär att saker som förekommit ofta med varandra är lättare att 
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plocka ur minnet tillsammans (Strömbäck 2009:116f, Shehata i Karlsson & Strömbäck 

2015:353ff, Balnaves et al. 2009:132). 

 

Variabel 4: Roll i texten 
 

Målet med sökvariabeln ”count(diabet*)>2” var att få fram så många artiklar som möjligt 

som behandlade ämnet diabetes i huvudsak. Resultatet blev: 

 

 41. Diabetes är huvudämne: 85 artiklar. 

 42. Diabetes är biämne: 27 artiklar. 

 

 

Figur 3 

 

Av de 112 artiklarna i urvalet behandlar 76 procent av dem diabetes som ett huvudämne, 

och det anses vara ett bra resultat. Av de 27 artiklar där diabetes är biämne benämns diabetes 

som endast ”diabetes”, alltså ingen typ specificerad, i 8 artiklar.  

 

Variabel 5: Dominant gestaltning av orsak till diabetes 
 

Dominant gestaltning under denna variabel (och under 6. Dominant gestaltning av ansvar 

för diabetes) avgörs genom textutrymme eller att det är uppenbart för läsaren. Men dessa 

två variabler ovan är de dominerande gestaltningarna, som endast kan säga vilken 

gestaltning som dominerar texten som helhet. Vilka aspekter, argument, som framkommer 

i texterna kan ses i variabel (7) Argument. Dessa säger dock ingenting om i vilken 

utsträckning argumenten förekommer, men däremot om i hur många artiklar de används.  
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Dominant gestaltning räknar inte för det texten inte står för, när texten 

argumenterar mot något som får stort textutrymme. I exempelvis artiklarna där Filip 

Hammars uttalanden kritiseras, kodas citaten från honom som argument som förekommer i 

artikeln, men då artikeln uttryckligen motsätter sig det han säger blir inte hans argument 

bestämmande för den dominanta gestaltningen. Denna variabel ska alltså säga något om 

artikelns helhetsuttryck. Fördelningen för dominant gestaltning av orsak till diabetes som 

framkom i artiklarna såg ut som nedan: 

 

 51. Tematisk, dominant gestaltning av orsak: 2 artiklar 

 52. Episodisk, dominant gestaltning av orsak: 38 artiklar 

 53. Balanserad gestaltning: 5 artiklar 

 54. Framgår ej/naturlig uppkomst: 67 artiklar 

 

 

Figur 4 

 

Medan 38 stycken artiklar kodades för variabelvärdet episodisk gestaltning av orsak, 

kodades enbart 2 stycken artiklar för tematisk gestaltning av orsak. Detta kan vara ett tydligt 

tecken på det Beck beskriver är en följd av moderniseringen och marknadskrafter. Individen 

själv står som konduktör för sitt liv och orsak till att utsätta sig för moderniseringsriskerna. 

Dessa är bland annat välfärdssjukdomarna som står i industrialismens fotspår (Beck, 

2000:32, Petersson i Sätterlund Larsson & Bergqvist, 1999:417f). Orsakerna till diabetes 

och andra välfärdssjukdomar har visat sig vara inriktade på individen även i detta resultat.  

Att Framgår ej/naturlig uppkomst är störst blev först en fråga om brister hos 

mätvariabeln, sedan en tanke om vilken roll diabetes spelar i texten; är dess roll liten i texten 

kanske den inte specificeras närmre heller. Men för Framgår ej/naturlig uppkomst hade 57 

2

38

5

67

0 10 20 30 40 50 60 70 80

51

52

53

54

Dominant gestaltning av orsak till diabetes



 

30 
 

av artiklarna diabetes som huvudämne. Efter en närmare titt på materialet kom jag fram till 

att det helt enkelt var så att orsakerna till diabetes inte nämndes eller framgick förutom i 

fem av fallen där genetisk orsak anges. Vad som orsakat diabetes framgår alltså inte fastän 

sjukdomen är ett huvudämne.  

För de artiklar där Framgår ej/naturlig uppkomst kodats för samtidigt som 

argumenten Diabetes är en effekt av samhälleliga eller fysiska faktorer, beror det på att den 

dominerande gestaltningen i artikeln är att det inte framgår, medan en mindre passage 

nämner något av argumenten. Ett exempel är 2-0509-02 som handlar om privatpersonen 

Patrik Olsson och hans liv med diabetes. Artikeln handlar till stor del om honom, men 

orsaken till diabetes framgår inte för hans diabetes, men däremot nämns det i ett kort avsnitt 

att hans flickvän fick prediabetes på grund av sin vikt. Eftersom ett detta endast är en liten 

passage och handlar om en annan människas diabetesförutsättningar så kodades inte detta 

som den dominanta gestaltningen.  

De artiklar där Framgår ej/naturlig uppkomst gäller som dominant gestaltning 

av orsak till diabetes i texten är den typ av diabetes som förekommer mest (trots ett jämt 

resultat) i artiklarna ”Diabetes typ 1” och ”Benämns endast diabetes”, vilket kan ses nedan: 

 

31 Diabetes typ 1: 21 artiklar 

32 Diabetes typ 2: 14 artiklar 

33 Både typ 1 och 2: 13 artiklar 

34 Framgår ej/benämns endast diabetes: 19 artiklar 

 

Det samband man kan se som troligast kan påverka detta resultat är huruvida artikelns 

utformning och vinkel är. Av dessa 67 artiklar där dominant gestaltning till orsak är Framgår 

ej/naturlig uppkomst, är mer än hälften (39 artiklar) av artikeltemat Konflikt/case. Detta kan 

förklaras med att konflikten eller händelsen är i fokus. Alltså, 57 av 67 artiklar har diabetes 

som huvudämne och mer än hälften är av artikeltemat Konflikt/case.  

Den slutsats som skulle kunna dras av detta är att när den dominanta 

gestaltningen av orsak till diabetes är Framgår ej så var det helt enkelt inte tydligt uttalat i 

artikeln. Konflikt/case var dessutom det allra vanligaste artikeltemat överlag. Detta kan 

tänkas ha koppling till den stora andelen av urvalet som kvällstidningarna utgjorde, samt 

medielogiken. Där är konfliktorienteringen och närhet till läsaren säljande koncept. 

Närheten skapas genom att sätta människor i fokus (Gunnartz, 2010:14, 18ff, Nord & 

Strömbäck, 2012:218ff).  
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Variabel 6: Dominant gestaltning av ansvar för diabetes 
 

Fördelningen för dominant gestaltning av ansvar för diabetes som framkom i artiklarna såg 

ut som nedan: 

 

61. Tematisk, dominant gestaltning av ansvar: 20 artiklar 

 62. Episodisk, dominant gestaltning av ansvar: 71 artiklar 

 63. Balanserad gestaltning: 5 artiklar 

 64. Framgår ej: 16 artiklar 

 

 

Figur 5 

Det är alltså tydligt även här att fokus riktas mot individen och inte samhällsfaktorer. Det 

fanns ändå ett större antal artiklar med tematisk, dominant gestaltning av ansvar än vad jag 

trodde skulle finnas innan kodningen genomfördes. Det syns tydligt i figur 5 att av den 

totala rapporteringen kring diabetes är det individens ansvar för sjukdomen som oftare syns, 

än det samhälleliga ansvaret. En mindre andel artiklar tar upp samhälleliga orsaker, trots att 

det visat sig i studier att samhälleliga, kulturella och socioekonomiska förhållanden 
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påverkar sjukdomen som ”epidemi” i en mycket högre grad än vad individens personliga 

kost- och motionsval kan göra (Gollust, 2008:1f). Trots detta rapporterar medierna i en allt 

större grad om den episodiska synen på orsak och ansvar (se figur 4 och 5). Detta kan bero 

på ett skifte av ansvar genom individualiseringen och disciplineringen, där risker skiftat från 

omgivningen till människans livsstil i ett moderniserat samhälle (Petersson i Sätterlund 

Larsson & Bergqvist, 1999:219f, 417f). Som Beck och Foucault resonerar får individen 

själv ta skulden och ansvaret över att skapa, undvika och skydda sig från risker, och detta 

sker i ett paradigm präglat av bland annat disciplinering och längtan att uppnå det normala 

(Foucault, 2008:213ff, Larsson & Fagrell, 2010:212f, Beck, 2000:12f).  

Fler artiklar anger dessutom tematisk, samhälleligt, ansvar som dominerande 

gestaltning (20 artiklar) än de som anger tematisk gestaltning av orsak (2 artiklar). Det kan 

belysa tendensen att samhället som orsak till diabetes inte framgår i samma utsträckning 

som att ansvaret att ta hand om sjukdomen framförs ligga på samhället. Detta kan enligt 

dagordningsteorin sätta agendan för vad nyhetskonsumenterna anser vara de mest 

angelägna samhällsproblemen, beroende på hur ofta en viss synvinkel framgår genom 

medierna (McCombs & Shaw, 1972:176, 184, Shehata i Karlsson & Strömbäck, red. 

2015:353ff). Det är ett viktigt resultat av denna studie, och går i linje med forskningen av 

Gollust (2008) och Rock (2005). 

Detta följer också teorin om individualiseringen av hälsoansvaret; individerna 

tar ansvar över sig själva och ”fostras” till att vilja uppnå det hälsosamma, genom bland 

annat medierna. Ansvaret för att ta hand om sin diabetes ligger på individen och inte på 

samhället, men ansvaret att ta hand om de som inte klarar av de kraven ligger på samhället 

i form av vårdande institutioner (Foucault, 1980:168ff Foucault, 2008:213ff, Petersson i 

Sätterlund Larsson & Bergqvist, 1999:417f, Beck, 2000:12f). Detta ska enligt Foucault 

också leda till en uppdelning av friska och sjuka, samt olika fack av sjukdom. Detta är en 

del av samt återskapar konceptet om disciplinering och normalisering av individerna, som 

skapar en plikt att upprätthålla sin hälsa (Foucault, 1980:168ff, Larsson & Fagrell, 

2010:212f). Dessa agerar också verktyg för just den skuld- och skambeläggning som 

diabetiker och allmänheten gjort upprop mot. 

 

Variabel 7: Argument 
 

Argumenten kunde kodas endast en gång per artikel och säger inte i vilken utsträckning 

argumentet används. Detta är en brist som bemöts med hjälp av Dominant gestaltning, 

variabler 5 och 6. Det variabeln hoppas kunna agera är i sin tur agera förlängning till 
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variablerna 5 och 6, för att se huruvida den dominerande gestaltningen får stå oemotsagd. 

Fördelningen över variablerna såg ut som nedan: 

 

71. Makro: Diabetes är en orsak till samhälls-/kultur-…: 48 artiklar 

72. Makro: Diabetes är en effekt av samhälls-/kultur-…: 14 artiklar 

73. Mikro: Diabetes är en orsak till fysiska/psykiska…: 82 artiklar 

74. Mikro: Diabetes är en effekt av fysiska/psykiska…: 59 artiklar 

75. Frånvarande: 2 artiklar 

76. Genetik som orsak: 19 artiklar 

 

 

Figur 6 

Här syns det ganska snabbt ett liknande mönster som variablerna 5 och 6, att diabetes oftast 

förekommer som orsak till effekter på både kropp och samhälle. Detta går i linje med 

forskningen av Gollust (2008) och Rock (2005), där samma tendenser syns i 

nordamerikanska medier. I Gollust forskning visade det sig att färre än 15 procent av 

artiklarna tog upp sociala och samhälleliga faktorer som orsak till diabetes, i denna studie 

är motsvarande siffra 12,5 procent (Gollust, 2008:1). Det är en mindre skillnad mellan orsak 

och effekt av eller på det fysiska/psykiska, än vad det är mellan orsak och effekt av eller på 

samhället. Diabetes beskrivs alltså vara orsak till och effekt av något fysiskt oftare än något 

samhälleligt, och oftare en orsak till något slags belastning på samhället än effekt av det. 

Detta skapar en primingeffekt hos läsarkretsen, där associationen mellan diabetes och 

individens roll i orsakandet av det är större än den mellan diabetes och samhällsfaktorer 

som bidragit till insjuknandet (Strömbäck, 2009:116f, Shehata i Karlsson & Strömbäck, 

2015:353ff, Balnaves et al. 2009:132). 

Genetik som orsak förekom i samma artikel som argumentet Diabetes är en 

effekt av fysiska faktorer i 15 fall, av totalt 19 artiklar. Detta kan tyda på att genetik som 
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orsak sällan får stå som ensamt argument, men kan dock möjligen härledas till faktarutornas 

information. Genetik som argument förekom alltså sällan ensamt och i runt tre av fyra fall 

tillsammans med argumentet om fysiska faktorer som orsak till diabetes. Detta kan dock 

härledas till den faktiska roll fysiska faktorer har tillsammans med genetik i insjuknandet 

(Diabetesförbundet, 2017). 

 

Variabel 8: Aktörer med dignitet 
 

Vid en första kodning av allt material kodade jag för alla typer av aktörer som förekom i 

samband med diabetes eller något starkt kopplat till det, men denna reviderades sedan till 

att bli Aktörer med dignitet. Med detta menas vilken kategori av aktörer förekommer mest 

i samband med, och får uttala sig om, diabetes; vilka får dignitet (i min mening en påtaglig 

uppmärksamhet och utrymme) när det kommer till ”kunskap” om sjukdomen? Detta kunde 

också vara journalisten i det fall denne gjorde en egen sammanställning och vars röst fi i 

artikeln.  

För denna kod har inte faktarutor med rent fakta om endast diabetes som 

sjukdom räknats tillhöra någon särskild aktör, även om den fakta som ingår har en tydlig 

källa eller sammanställts av journalisten. Men i andra fall där faktarutan agerar förlängning 

och inte förklaring till texten, kunde detta kodas för. Ett särskilt fall är exempelvis artikel 

2-0501, ”Söte tid – vilket frosseri”. Där förekommer inte diabetes i huvudtexten utan endast 

i faktarutorna. Men eftersom att faktarutan innehåller annan fakta än enbart diabetes som 

sjukdom, och att artikeln handlar om överdriven sockerkonsumtion, övervikt och de farliga 

konsekvenser som kommer därav, samt att faktarutan kopplas ihop med texten, har jag kodat 

för att professorerna i texten är de som tillskrivs dignitet trots att de inte pratar om diabetes 

i direkta ordalag men uttalade sig om något starkt kopplat till diabetes. I andra fall var denna 

avläsning relativt tydlig. Fördelningen såg ut som nedan: 

  

81. Forskare/professor: 36 artiklar, varav 3 i kombination med läkare. 

82. Dietist, läkare/sköterska: 14 artiklar, varav 3 i kombination med professor. 

83. En kändis: 30 artiklar 

84. Privatperson (drabbad/anhörig): 19 artiklar 

85. Politiker: 0 artiklar 

86. Myndighet/organisation eller representant: 6 artiklar 

87. Producenten bakom texten/journalister/medieproducenter: 1 artikel 

88. "Expert"/"kändisläkare": 1 artikel 

89. Övrigt/frånvarande: 5 artiklar 
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Figur 7 

 

De fyra första variabelvärdena forskare, läkare, kändis och privatperson utgör den allra 

största andelen av aktörer med dignitet. Detta stämmer överens med min egen förförståelse 

av rapporteringen kring diabetes och vilka aktörer som förekommer i uttalanden kring 

sjukdomen, eftersom jag skrivit dem i den ordning jag kommit att tänka på dem vid 

utformandet av variabelvärdena och kodschemat. Det är ett slags primingeffekt som uppstått 

efter att jag har exponerats för framställningar av diabetes. De skeenden, personer och 

attribut som förekommer ofta tillsammans blir lättåtkomliga i minnet och lättast att plocka 

fram i bearbetandet av ny information (Strömbäck, 2009:116f, Balnaves et al. 2009:132). 

Noteringsvärt är att variabelvärde 81 och 82 (forskare + läkare) samt 83 och 84 (kändis + 

privatperson) får nästan exakt lika stor summa (50 respektive 49). Detta innebär att kändisar 

och privatpersoner förekommer som aktörer med dignitet i artiklarna ungefär lika mycket 

som forskare och läkare. Detta säger dock ingenting om den totala förekomsten av dem.  

Politiker förekom inte i en enda artikel där diabetes nämns mer än två gånger 

i texten, i dessa sex tidningar, under hela 2017. Att politiken inte närvarar i artiklar kring 

diabetes innebär att nyhetsarenan för kamp om definition av sjukdomen fördrivs till att bestå 

av allmänheten och vetenskapens representanter, och den politiska faktorn finns inte med. 

Organisationer och myndigheter förekom, men politikers frånvaro kan ge sken av att de inte 

aktivt eller synligt arbetar i frågan. Dock kan detta också ha sin förklaring i journalisternas 

val och värdering av källor/expertis och deras roll för nyhetsvärdet (Glanz et al, 2008:363ff). 

En privatperson som case kan öka närheten till läsaren och dess vilja att läsa, jämfört med 

inkluderandet av en politiker. Detta trots att mycket talar för att politiker bör förekomma 

eftersom att det handlar om ett kostsamt samhällsproblem (Strömbäck, 2009:146f).  
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Eftersom att en stor del av materialurvalet kom från kvällspressen kan också 

innebära att politiker inte prioriteras. Detta då de är mer sensationella i sina innehåll för att 

sälja fler lösnummer, och därför har större krav på att fånga in läsaren (Ibid. s.173). På 

Övrigt/frånvarande förekom många vd:ar för företag så som Svenska bryggerier och 

vårdkoncernen Aleris. Dessa hade ingen egen kod, men flera vd:ar uttalade sig om diabetes 

med koppling till exempelvis deras företag. Dessa gick inte under koden ”representant” 

eftersom att denna var mer avsedd för organisationer och myndigheter.  

Bland kändisarna som tillskrevs dignitet förekom Peter Jihde, Molly Sandén 

och Hasse Andersson oftast. Alla dessa har diabetes – typ 1, typ 1 respektive typ 2. 

Anmärkningsvärt är som nämnt att kändisar och privatpersoner tillsammans förekom i 

samma utsträckning som forskare/professorer och läkare/dietister, när det kommer till 

dignitet i texterna. Att de båda kombinationerna förekom i artiklarna ungefär lika mycket 

kan påvisa mediernas roll som arena för olika aktörer att höras och synas och tillsammans 

skapa en representation av diabetes (Glanz et al, 2008:363ff). Vid vetenskaplig osäkerhet 

blir tolkningsutrymmet också större, och ”sanningen” skapas i det offentliga samtalet 

mellan olika typer av källor och kunskap (Beck, 2000:42, Breck, 2002:11, 18f). Av de olika 

bilder som skapas i medierna blir den gestaltning som ligger närmast mottagarens egna 

värderingar och förförståelse den som blir lättast för dem att ta till sig, i det fall nyheterna 

erbjuder många olika gestaltningar. Men det som förekommer oftast blir genom 

primingeffekten lättast att ta fram ur minnet (Strömbäck, 2009:116f, Balnaves et al. 

2009:132). 

 

Hinder och tolkning under kodningen 
 

Innan och under kodningen fick flera artiklar plockas ut från urvalet då de antingen var 

insändare eller debattinlägg vilka inte är inkluderade i denna analys, eller att de inte nämnde 

diabetes i tillräckligt stor grad för att en analys skulle kunna få ut någon information. Även 

artiklar som handlade om diabetes hos djur togs bort, samt artiklar som kommit med i 

urvalet som dubbletter. Det kunde exempelvis vara en nyhetsbyrås artikel som publicerats i 

flera tidningar. Här analyserades endast den första av dessa dubbletter som kom upp i flödet, 

och val av tidning som analyserades då baserades helt enkelt på publikationstid.  

Vissa företeelser i texterna var även svåra att placera till individansvar eller 

samhällsansvar. Ett sådant exempel var läskberoende – frågan blev om detta skulle kodas 

som något egenvalt eller något påverkat av hur samhället och kulturen ser ut. Beroendet kan 

ju vara grundat på ett kulturellt beteende eller uppväxt, som inte den personen själv valt 

aktivt. Men eftersom att det är något som skiftar från individ till individ och att artikeln 
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fokuserade på individens beroende och inte ett samhälleligt beroendeproblem kodades 

denna som episodisk gestaltning och inte tematisk.  

Även vid de många gånger det skrevs om forskning i breda ordalag, alltså att 

artikeln helt enkelt behandlade forskningsläget, blev bedömningen svår. Skulle detta 

bedömas som att diabetes är en orsak till samhälls-/kultur-/resurs-påverkan genom att det 

genererar forskning? Här har jag inte kodat för att det påverkar samhället/resurser. Det 

krävdes för denna kod att det framgick tydligt att diabetes är en tydligt bidragande orsak till 

exempelvis forskning eller vårdkostnader, så som att det sägs ”…därför behövs det större 

satsningar på forskning…”.  

I ett tidigt skede hade jag genetiska orsaker under variabelvärdet episodisk 

gestaltning av orsak – alltså episodiskt perspektiv. Men då detta bör ligga under naturlig 

uppkomst valde jag genetisk orsak som ett eget variabelvärde, då detta räknas som en 

naturlig uppkomst och varken påverkat av samhällsfaktorer eller individens livsstil. Under 

Dominant gestaltning-variablerna finns denna inte med. Dessa handlar istället om på vilken 

nivå som fokus ligger i artikeln (makro- eller mikronivå). 

 

Argumentationsanalys och modalitet 
 

I den kvalitativa delen undersöks intressanta aspekter och tendenser djupare genom att lyfta 

fram några av de påståenden som förekommer och vilka premisser de stödjer sig mot, hur 

aktörer får dignitet i sammanhangen, hur drabbade individers ansvar står sig mot samhällets 

och hur artiklar berör den utgångspunkt som föreligger denna uppsats (okunskap och 

värderingar kring diabetes). 

 

Okunskapen som ämne 
 

Den okunskap kring diabetes som diskuteras i inledningskapitlet och som agerat startgnista 

för denna uppsats förekommer i materialet på olika sätt. Exempelvis i artikel 4-1022: 

 

”– [---] Som diabetesförälder är man alltid orolig att något ska hända. Man möter 

också många fördomar och okunskap kring diabetes.”.  

 

Okunskapen har också varit hela vinkeln med artiklar, så som i artiklarna 4-1114-04 och 4-

1114-09. Det är två artiklar som båda handlar om unga tjejer som vill påverka okunskapen 

kring diabetes genom att engagera sig på olika sätt. Huvudaktörerna – Emma och Elin – 

beskriver båda sina erfarenheter av att ha sjukdomen. Exempelvis -09:  
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”– Vissa tror att man har orsakat det själv, att man fått diabetes för att man ätit för 

mycket godis […] att det är något som går över när man blir äldre. [---] Jag har till 

och med fått höra ’Smittar det?’. Samtidigt tror vissa att ”Det är väl ingenting, att ha 

diabetes”. – Jag vill påverka den okunskap som finns. Man kan inte klaga om man 

själv inte gör något.”  

 

Detta sista påstående visar att det finns en okunskap som behöver en insats. Grunden kan 

vara ”många klagar men gör inget och därför har det inte skett någon förändring”, och 

garanten, det självklara men outtalade, blir ”det går att påverka läget genom att agera”. 

Emma vill likt Elin i -04 förändra den kunskap som de framför saknas i samhället. Elin 

säger:  

 

”Det är den absolut vanligaste livshotande helt obotliga sjukdomen som drabbar barn 

– och gemene man har ingen aning om vad det är. [---] Jag tycker att man ska vara 

stolt för att man klarar det varje dag – för det är mycket att tänka på och mycket att 

kämpa med.”  

 

I detta påstående framgår en underliggande premiss som säger att vara stolt inte hör till 

vanligheten. Att hon tycker förstärker åsiktsbaseringen och att det finns motsättningar ute i 

vardagen, och det hon tycker grundas av ”för det är mycket att kämpa med”. Garanten blir 

”det är en bedrift att kämpa med så mycket”. Att påståendet uttalas antyder att många länge 

har kämpat men har inte kunnat känna sig stolta över sin kamp. Detta kan vara ett tydligt 

tecken på det ansvar som åläggs individerna, de straff som Foucault resonerade menade har 

övergått till ”själsliga” straff genom skuld- och skambeläggning när individen faller utanför 

ramarna för en frisk människa (Foucault, 1988:54ff, Foucault, 1980:151ff, 158, Larsson & 

Fagrell, 2010:218).  

 

Samhällets ansvar och individens expertis 
 

Det var endast två artiklar där den dominerande orsaken till diabetes angavs ligga på 

samhället, och en av dem är 1-0105-01. I artikeln anges dessutom alla argument för orsak 

och effekt, utom Frånvarande. Artikeln handlar om hur screening av möjliga riskgrupper till 

diabetes typ 2 kan hjälpa till att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium för att sätta in 

insatser.  
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” – Det är ingen idé att screena hela befolkningen, det skulle kosta mer än vad det 

skulle ge, men om man undersöker riskgrupperna har man mycket att vinna.”  

 

Detta berättas av Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning vid Karolinska institutet. I 

argumentet i den första meningen i ovanstående citat anges: ”Det är ingen idé” (argument) 

– ”det skulle kosta mer än vad det ger” (grund), vilket gör att garanten, den outtalade 

premissen för påståendet, blir ”Det är viktigt att vara kostnadseffektiv.” Enligt Brismar finns 

det politiska och ekonomiska premisser som styr arbetet för att bekämpa sjukdomen i 

samhället. Det visar att finns en stark vilja för vården att vara kostnadseffektiv, även om det 

innebär att man inte kan kontrollera alla människors benägenhet att kunna utveckla 

sjukdomen.  

Den dominanta gestaltningen i texten är att forskningen har ansvar för att 

förbättra förutsättningarna, men denna kod visade sig endast förekomma i två artiklar och 

därmed vara ett stort undantag. Samhällets roll framgår alltså som orsak och ansvar till 

diabetes långtifrån lika ofta som individens. Dessutom förekommer episodisk, 

individfokuserad, gestaltning av ansvar i texten:  

 

”– Genom att upptäcka vilka som riskerar att få diabetes typ 2 tidigt har vi möjlighet 

att få dem att ändra livsstil, säger professor Kerstin Brismar”. (Min fetstil). 

 

I detta citat ligger ansvaret att ändra livsstil för att förbättra förutsättningarna att inte få 

sjukdomen på individen. Läkarna och samhället ska ta ansvar för att upptäcka sjukdomen 

genom screening av riskgrupper och få individerna att själva göra något åt situationen.  

Att ansvaret att ta hand om sjukdomen och skulden till uppkomsten oftare 

läggs på individerna är ett tydligt resultat av denna studie samt studierna av de 

nordamerikanska medierna av Gollust (2008) och Rock (2005). Ett exempel där detta 

framgår mycket tydligt är från 2-0523 där en deltagare i tv-programmet Biggest Loser 

berättar om sin diagnos som ställts av en läkare:  

 

”– När vi träffades första gången berättade han att jag utvecklat en diabetes. Då tänkte 

jag att jag måste bort med det.”  

 

Hon har utvecklat en diabetes, inte drabbats, och hon måste bort med det, inte söka vård 

och hjälp. En del av den hälsofrämjande strategin och de skiftningar i samhället som setts 

är att individen själv känner ansvaret över att ta hand om sjukdomen (Petersson i Sätterlund 

& Larsson, 1999:417f, 423). Det farliga pekas inte längre ut som ett yttre angrepp på oss 
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människor där lösningen är medicinsk och teknisk, utan som de sätt vi lever på, och 

skyldigheten till att förhindra ligger hos individen (Beck, 2000:31ff). Vi har även ”fostrats”, 

disciplinerats, till en självaktiverande vilja till förändring och ansvar för att inte stötas ut 

från normaliteten (Larsson & Fagrell, 2010:219f, Foucault, 2008:213ff). 

 

Tecken på disciplinering och normalisering 
 

Den borgerligt präglade vetenskapen fick under disciplineringens framväxt störst plats på 

agendan genom samhällets grupper med dominerande social status. Västerländsk, borgerlig 

livsstil ansågs normgivande, eller ”normaliteten”, och allt annat blev ”abnormiteter” 

(Larsson & Fagrell, 2010:219). Att den västerländska livsstilen har blivit eftersträvansvärd 

och normaliserad, men dess effekter är negativa (välfärdssjukdomar), kan förklara varför 

diabetesdrabbade känner en stor orättvisa över den skam som lagts på dem.  

Samhällsstrukturer som orsak till diabetes framgår inte lika ofta som 

individens levnadssätt. Men det som anses vara en normalitet när det kommer till länders 

levnadssätt, men som också orsakar sjukdomarna, är bland annat västerländsk kost. Detta 

syns tydligt i 1-0105-01:  

 

”Även i Indien och flera länder i Afrika är ökningen stor. Enligt Kerstin Brismar 

beror det till stor del på förändrad livsstil – att många i dessa länder har fått det bättre, 

äter mer västerländsk kost och rör på sig mindre.”  

 

Eftersom att texten tidigare talat om diabetes i västvärlden och sedan säger påståendet Även 

i Indien och flera länder i Afrika är ökningen stor antyder att de förändrat livsstilen mot det 

västerländska, vilket är grunden. Normaliteten i detta argument är den västerländska 

livsstilen, och abnormiteten är det sätt dessa länder levde på tidigare. Det finns alltså en 

underliggande osagd premiss, garanten i argumentet, som är att det västerländska 

levnadssättet varit eftersträvansvärd för dessa länder, normaliteten som ska uppnås, men att 

det också resulterat i sjukdomar. Det ligger i skuggan av globalisering och ökade 

marknadskrafter i världen. Ytterligare ett exempel är 4-1115-01 där Johan Friberg, 

diabetesläkare, säger:  

 

”Allt fler människor på jorden får diabetes. – Det är ingen slump att typ 2-diabetes 

ökat lavinartat i länder som USA men även i Kina där man mer och mer anammar 

västerländska skräpmatvanor.”  
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Samhällets utveckling hålls dock inte som ansvarigt, utan det görs individens egna hälsoval. 

Detta sker genom information till allmänheten att själva ta ansvar för sitt liv och sin hälsa, 

vilket är en tydlig indikator på det Foucault kallar disciplineringen (Foucault, 2008:213ff). 

Detta exemplifieras lite senare i texten: 

  

”I flera länder försöker man påverka utvecklingen med information om riskfaktorer 

för diabetes, särskilt betydelsen av stort intag av läsk, söta drycker i unga år”.  

 

Här finns ett tydligt exempel på samhällets ansvar att sprida information om risker till 

befolkningen, medan ansvaret att agera ligger på individerna. Samhället i makroperspektiv 

lyfts dock ur genom att skriva man i stället för exempelvis regeringen. De premisser som 

framgår i denna text är att det västerländska sättet alltså är normaliteten som bör uppnås 

(men det finns bättre och sämre aspekter av det), med hjälp av information från samhället 

till individerna om att de själva ska göra sina förutsättningar bättre.  

I den självaktiverande viljan att förbättra sig gynnas marknaden av 

individernas egna ansvar att ta hand om sin hälsa (Larsson & Fagrell, 2010:219ff). 

Marknadsaktörer förekom också i artiklarna. Ett exempel som visar samhällets ekonomiska 

premisser för att vara kostnadseffektiva och samtidigt gynna företaget som har lösningen är 

artikel 3-0916:  

 

”I dag söker vi vård när vi blir sjuka, men att vårda diabetespatienter är dyrt. Om 

vi genom att följa människors hälsodata kan upptäcka varningssignalerna i tid kan 

man sätta in förebyggande åtgärder innan patienten utvecklas diabetes. Det sparar 

både pengar och mänskligt lidande.” (Min fetstil). 

 

Detta säger Alexander Wennergren Helm, vd på Investorägda Aleris. Modaliteten i 

uttalandet är hög då anföringsverben är av stor säkerhet. Detta kan ha den troliga 

anledningen att Wennergren Helm ska framstå som legitim och göra god reklam för 

företaget. Dock, i ett annat fall där modaliteten inte är lika hög berättar Fredrik Sörbom, 

Svenska Bryggerier (artikel 2-0426-02):  

 

”– Då fann man bevis för att ett högt intag av tillsatt socker troligen ökar risken för 

typ 2-diabetes och ökad vikt, men inte för hjärt-och kärlsjukdomar.” (Min fetstil). 

 

Här används ”troligen”, medan andra aktörer ofta förekommer med mer konstaterande ord, 

exempelvis 2-0319-01: ”Typ 2-diabetes är starkt sammankopplad till fetma och orsakas 



 

42 
 

av…”. I fallet med Sörbom från Svenska Bryggerier läggs också uppvägande fakta in, ”men 

inte för…”, sannolikt som en avvärjande kommunikationsmetod. Det finns en naturlig 

benägenhet hos företag som säljer produkter och tjänster som bidrar till det Beck kallade 

moderniseringsrisker, att hålla tillbaka på kritiken. Detta då välfärdssjukdomar har visat sig 

vara ett uppsving för marknaden (Beck, 2000:269ff). 

 

Privatpersoner/kändisar och läkare/professorer som huvudaktörer 
 

Det framkom att privatpersoner tillsammans med kändisar tillskrevs dignitet i lika stor 

utsträckning som läkare och professorer sammanlagt. Individualiseringen av vårdansvaret 

har resulterat i att auktoriteten i kunskapen och den symboliska makten över hälsopolitiken 

har decentraliserat sig ut till nya aktörer av olika slag ute i samhället (Petersson i Sätterlund 

Larsson & Bergqvist, 1999:426). Det finns en individuell expertis, utanför vård- och 

forskningsinstitutioner och makthavande, som blivit legitim i medierna. Ett exempel är 2-

0509-02 där Patrik Olsson, privatperson som skrivit en bok om sin diabetes säger:  

 

”– För mig är det en revolution. Jag har tagit insulin till varje måltid i 40 år. Ingen 

läkare har någonsin sagt till mig att detta kunde vara möjligt.”  

 

Att han har gjort något som läkare inte sagt var möjligt stärker hans egen position och 

auktoritet som källa till individualiserad expertis. 

Ett antal artiklar nämner kritik mot en kändis också; Filip Hammars uttalande 

om att diabetes är en ”lyxsjukdom”. De som vänder sig mot uttalandet är oftast också de 

kändisar, så som Hasse Andersson och Peter Jihde, men också representanter för 

Diabetesförbundet. Ett exempel där en från Diabetesförbundet får uttala sig är 1-0129-01, 

och denne talar då om en av förbundets medlemmar:  

 

”Vi har en medlem som berättade att hon precis amputerat underbenet och hon skrev 

’kul att höra att det var en lyxsjukdom’.”  

 

Personen vars uttalande framgår i det här citatet anser att det finns en defekt och sårande 

bild av diabetesdrabbade, och det framställs med ironi. Representanten som säger 

ovanstående citat argumenterar mot det uttalande Filip Hammar gjort, och journalisten 

bakom texten väljer att benämna Hammars uttalande som att han ”raljerade”, vilket påvisar 

att det Hammar sagt i sammanhanget inte framställs som någon direkt kunskap; det är ett 
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underhållande snack utan vetenskaplig grund. I samma artikel får Filip Hammar svara på 

kritiken: 

 

”– Givetvis tycker inte jag att diabetes är en lyxsjukdom. Snarare så var det en kritik 

mot att diabetes inte får samma fäste som till exempel bröstcancer när kändisar talar 

ut om sina sjukdomar i medierna.”  

 

Från Hammars synvinkel tycks det handla om ett slarvigt uttalande och ett missförstånd, 

och lyfter själv problematiken i diabetesframställningen. Jihde kritiserar åter Hammars 

uttalande i 4-1113-03:  

 

”Diabetes är en klassfråga. Därför är det så dumt och fel att kalla det just en 

lyxsjukdom, tycker Jihde.” (Min fetstil). 

 

Här får Jihde dignitet i sitt påstående om att det är dumt att kalla det en lyxsjukdom, då det 

han säger har hög modalitet – men det poängteras att det är Jihdes egen åsikt genom 

användandet av ”tycker”. Grunden till påståendet är att det är en klassfråga, och garanten 

blir därför ”en klassfråga ligger utanför individens möjligheter att bestämma”. Med tanke 

på benämnandet ”lyx”-sjukdom kan man anta att klassfrågan syftar till att det är en sjukdom 

som drabbar fler i de lägre samhällsklasserna.  

 

”– Diabetes är en av världens mest växande folksjukdomar som dödar hur många 

människor som helst på grund av att vi lever på fel sätt. Gå in i en affär och försök 

hitta något som inte innehåller för mycket socker. Det är nästan omöjligt i dag.” (Min 

fetstil).  

 

Här framgår det argument mot att samhällsfaktorer leder till att diabetes är en växande 

folksjukdom – benämnandet av idag visar att det är ett modernt problem och beroende på 

sättet vi lever. Att det är samhällsfaktorer som åsyftas framkommer i sammanknytningen 

mellan sättet vi lever och referensen till affär och försök att hitta något som inte innehåller 

för mycket socker (som individ kan man inte påverka sockerhalten i matbutikernas 

produkter). Kändisarna har också fått dignitet i artiklarna genom att de själva är drabbade 

och uttalar sig från en position av insyn samt social status. Emellanåt distanserar de sig 

själva från sjukdomen, exempelvis Molly Sandén om sin nya tatuering i 3-1001:  
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”Tillsammans symboliserar figurerna andemeningen ’jag är större än mina toppar 

och dalar’, förklarar hon i podcasten Värvet. [---] – […] Jag satte den på långfingret, 

’fuck you’-fingret, av en anledning. För ibland känns det bara som att man vill ge 

fingret och det känns lite skönt, säger hon.” (Min fetstil). 

 

Premissen för delar av denna text är svårtydd; antingen är det diabetes som separeras från 

henne – hon vill vara något annat än effekterna av sjukdomen – eller så syftar hon till dem 

som sammankopplar henne som person med sina toppar och dalar. Vem eller vad hon än 

riktar sitt finger år så distanserar hon sig från sjukdomens effekter. Samma sak gäller Peter 

Jihde i 4-1113-03:  

 

” – Någon har tagit över förarsätet i min bil och jag har förpassats till kartläsare.” 

(Min fetstil). 

 

Denna form av metaforik visar att han ser diabetes som något ”yttre angrepp” och inte 

beroende på honom själv. Han har inte haft någon makt i att bli drabbad av diabetes, och 

det speglar hela den poäng som Jihde driver i sitt arbete mot ökad kunskap och minskat 

individansvar som han och andra upplever präglar samhället idag. Han lyfter bland annat 

den genetiska och samhälleliga faktorn för att synliggöra det, som motstånd till de tendenser 

som följt i det moderna samhället och individualiseringens spår.  

Däremot förekom genetiska orsaker till diabetes i andra fall ofta som argument 

i kombination med argumentet för fysiska/psykiska faktorer och individens livsstil som 

orsak till diabetes, och ett tydligt exempel är artikel 1-0105-02 där Kerstin Brismar säger:  

 

” – Om man vet med sig att man är överviktig, har rund mage, stressar mycket och 

har högt blodtryck. Har man dessutom nära släktingar med diabetes typ 2 så kan 

det vara en idé att testa sig regelbundet.” (Min fetstil). 

 

Genetiken kommer in sist som argument och avgörande faktor för att kolla upp sig, efter de 

fysiska och psykiska faktorerna.  

En artikel där modaliteten spelar stor roll för tilltron till olika forskare eller 

professorer är 2-0319-02. Artikeln är kritisk mot läkare Jason Fung, grundare av en diet vars 

ståndpunkter slås ner i artikeln:  
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”Fung hävdar också att typ 2-diabetes går att bota. Och att behandling med insulin 

av typ 2-diabetes utan undantag leder till försämrad hälsa hos patienterna. I stället 

säger Fung…” (Min fetstil). 

 

Att Fung hävdar något sänker modaliteten i texten som läkaren tillskrivs, då anföringsverbet 

är av en lägre säkerhet. Den språkliga formen betonar att det som sägs är något som Fung 

står bakom och inte någon annan i detta sammanhang:  

 

”– Personer med diabetes som också tar insulin och annan diabetesmedicin ska inte 

fasta, det kan vara livsfarligt. Det är no, no, no! Man ska följa sin läkares 

ordinationer, betonar Ingrid Larsson.”  

 

I denna text får Ingrid Larsson en väldigt hög modalitet i sitt kritiserande av Fung och hans 

tankar, genom att det hon säger skrivs med ”ska” och ”betonar”. Ingrid Larsson är en 

återkommande person i diabetessammanhang. Hon används som ett ”sanningsvittne” och 

expertis i texterna, samt informationsspridare till allmänheten att agera på rätt sätt för att 

undvika problem.  
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Slutdiskussion 
 

Det denna uppsats visat är att svenska medier likt andra medier i världen är del av och 

reproducerar ett nytt hälsoparadigm, där ansvaret läggs allt mer på individerna att själva ta 

ansvar för sin hälsa. Samhällets skyldig- och möjligheter att påverka omgivande faktorer 

som bidrar till utvecklingen av diabetes framgår inte i lika stor utsträckning.  

Diabetes är en sjukdom som tros bero på en kombination av genetik och 

omgivande faktorer (Insulin.se, 2016). Det är ett tydligt resultat och svar på min första 

frågeställning, att den påverkan som samhällets strukturer har på utvecklingen av diabetes 

inte gestaltas i lika stor utsträckning som den påverkan som individen själv har genom 

exempelvis kost och träning. Denna diabetesgestaltning kan se ut som den gör genom 

påverkan av historiska omständigheter, så som de effekter som kommit av 

industrialiseringen och samhällets utveckling. Dessa historiska omständigheter kan 

beskrivas i termer av individualisering av hälsoansvaret, avreglering på mediemarknaden, 

globalisering och den allt mer kommersialiserade medielogiken. Inom nyliberalismen under 

slutet av 1900-talet har sättet att utöva och se på hälsovård fått en ny dimension (Petersson 

i Sätterlund & Larsson, 1999:417f). Som Petersson argumenterat har beslut inom FN, 

baserade på det bekymmersamma i utvecklingen av sjukdomar i samhället så som cancer 

och diabetes, bidragit till en större börda för individerna att bära. Utvecklingen i helhet kan 

kopplas till vågen av liberalisering, avreglering och privatisering på marknaden. 

Marknadskrafterna och de vinster som kan utvinnas ur samhällsproblemen överväger viljan 

att angripa roten av problemet (Beck, 2000:31, 268f).  

Rapporteringen kring diabetes, och det risktänk som smälter samman med 

den, påverkar hur opinionen ser på säkerhet, skydd och förebyggande åtgärder (Breck, 

2002:10ff). Om mediernas rapportering kring orsak, risker och åtgärder främst riktar in sig 

på individ och inte på samhälle blir också bilden av sjukdomen sådan (Shehata i Karlsson 

& Strömbäck, red. 2015:360f). Därmed kan det bidra till att även förebyggande, politiskt 

agerande blir mer inriktat på individ än samhälle. Som Beck diskuterade har det i det nya 

risksamhället blivit naturligare att angripa symptomen av exempelvis välfärdssjukdomar 

(och detta är främst individens ansvar), än att angripa roten av problemet (Beck, 2000:268f). 

Detta trots att det visat sig i stora studier att sociala och samhälleliga faktorer har en 

betydligt större roll i diabetes som samhällssjukdom än vad de individuella valen har 

(Gollust, 2008:1). 

Diabetes rapporteras vara orsak till och effekt av något fysiskt oftare än något 

samhälleligt, och oftare en orsak till något slags belastning på samhället än effekt av det. 
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Det går i linje med den nordamerikanska forskningen av Gollust (2008) och Rock (2005). 

Där drogs slutsatserna att orsakerna till diabetes framställdes vara individuella och 

beteendemässiga, och lösningen till sjukdomen framställdes ligga på individen. Färre än 15 

procent av artiklarna poängterade sociala faktorer, politiska bestämmelser eller skillnader 

mellan olika samhällsgrupper som orsak till sjukdomen eller möjliga ansvarstagare (Gollust, 

2008:1ff). I denna studie är motsvarande siffra 12,5 procent, och mitt resultat kan därför 

påvisa att skiftningarna i politiken och hälsoparadigmet kan vara av ett globalt slag.  

Med tanke på den disciplinerings- och normaliseringsprocess som visat sig 

vara följd av samhälleliga förändringar har det blivit naturligt att den individinriktade synen 

på diabetes orsaker och ansvar reproduceras i debatten (Larsson & Fagrell, 2010:218, Beck, 

2000:268f). Individualiseringen av vårdansvaret har dessutom resulterat i att auktoriteten i 

kunskapen och den symboliska makten över hälsopolitiken har decentraliserat sig ut till nya 

aktörer av olika slag ute i samhället (Petersson i Sätterlund Larsson & Bergqvist, 1999:426). 

Att privatpersoner och kändisar får utrymme att uttala sig med dignitet i samma utsträckning 

som läkare och professorer kan vara ett exempel. Dessa fyra aktörsgrupper var också de 

som förekom i flest artiklar. Dessa får utrymme på mediearenan att i glappet mellan det 

säkerställda och det möjliga definiera risker och effekter, orsaker och ansvar (Beck, 

2000:42, Breck, 2002:11, 18f). Detta kan dock också bero på mediernas logik – en politiker 

kanske inte är lika attraktiv som källa i artiklar som kändisar och läkare.  

I detta fall är en sammanfattning av den mest framträdande bilden av diabetes 

(och svar på min tredje frågeställning) som sådan: I de flesta fall är det forskare, läkare, 

kändisar och privatpersoner som agerar tillsammans på arenan för debatten kring bilden av 

diabetes effekter och orsak, och dessa återfinns oftast i kvällstidningarna. Dessa aktörer har 

uttalanden som är förankrade i vetenskaplighet eller individuell expertis. Detta resulterar i 

kommunikation av en riskbild ackompanjerad av kost- och hälsoråd som 

individen/mottagaren själv har ansvar att tolka och göra verklig för sin egen hälsas skull. 

Individens roll i insjuknandet och som ansvarstagare för sjukdomen överskuggar 

samhällsfaktorer och deras roll, och det har blivit ett naturligt synsätt i och med att ideologin 

inte sagts emot. Detta kan påverka mottagarens benägenhet att lägga ansvar hos sig själv 

eller hos något slags politisk auktoritet (Ibid. s.364).  

Enligt gestaltningsteorin kommer attribut och skeenden som förekommer i 

samband med ett begrepp eller en sakfråga i medierna också att förekomma i allmänhetens 

beskrivningar och uppfattningar om den (Shehata i Karlsson & Strömbäck, red. 2015:366). 

Då medierna tycks underrapportera om samhälleliga och strukturella villkor som leder till 

diabetes – och överrapporterar om individens eget ansvar och skuld – kommer detta kunna 
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reproducera det moderna, individualiserade hälsoparadigmet. Genom att inte motsätta sig 

dessa grundläggande föreställningar och vedertagna perspektiv blir man själv en del av 

ideologin om individuellt ansvar.  

Men det ska understrykas att det finns glimtar av motstånd i de uttalanden som 

görs av olika individer ibland annat detta urval. Dessa lyfter just den problematik som 

genererat denna studie. Att rapporteringen kring diabetes och förväntningarna på 

diabetesdrabbade ser ut som de gör lyfts redan upp i den offentliga debatten, och kan i 

längden påverka definitionerna av sjukdomen, dess orsaker och effekt. Det kan även i 

längden ha verkan på politiken och forskningens benägenhet att agera mot föreställningarna 

och roten till den växande folksjukdomen. 
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Förslag till vidare forskning 
 

I denna studies introduktion nämns det att diabetesframställningen i medier och särskilt i 

filmbranschen har fått kritik för felaktiga framställningar av diabetikers livssituationer. 

Detta menar man kan skapa negativa fördomar kring diabetiker. Därför hade en 

innehållsanalys av filmer och serier kunnat påvisa vilken gestaltning som framgår tydligast.   

Åsiktsmaterial analyserades inte i denna studie eftersom att det inte är lika 

strikt hållet av professionalitet och journalistiska och pressetiska regler. I exempelvis en 

insändare eller debattartikel har privatpersoner producerat en text utifrån egna teser och 

föreställningar om världen. Då jag i denna studie valde att fokusera på tidningarnas 

representation av diabetes, har jag bara med hjälp av teorier kunnat spekulera i vad det har 

för effekt på allmänheten och opinionen. För att stärka denna förståelse, och koppling 

mellan mediernas representation och allmänhetens dagordning, hade det behövts en 

effektstudie – för att i stil med Maxwell McCombs och Donald Shaw (1972) kunna se om 

allmänhetens uppfattning av diabetes matchar svenska mediers gestaltning av det. 

Pressmaterial från de sex dagstidningarna undersöktes för att se hur medierna 

bidrar till en viss gestaltning av diabetes. Skulle man däremot vilja få fram hur allmänheten 

uppfattar sjukdomen, skulle en effektstudie som nämndes ovan kunna genomföras. Ett sätt 

att komma åt detta på bästa sätt i ett modernt kommunikationsläge är att undersöka 

plattformar så som forum på internet, kommentarsfält eller sociala medier, där en större del 

av befolkningen har möjlighet att göra sina röster hörda och bidra till bilden av sjukdomen. 

Även om en studie av detta slag undersöker allmänhetens uppfattningar och framställning, 

snarare än professionaliserade mediers, skulle det vara av stor vikt utifrån de teoretiska 

perspektiven som denna uppsats har. Det skulle bidra till förståelsen av fenomenet i ett 

historiskt sammanhang. Jämte denna uppsats tillsammans med bland annat den 

nordamerikanska Gollust (2008) och Rock (2005) undersöks då effekterna av bland annat 

individualisering, självdisciplinering och gestaltningen av en välfärdssjukdom.  

 Denna studie omfattade ett års rapportering för att studien skulle kunna bli 

genomförbar men med ett resultat som är djupgående och tillförlitligt. Hade det däremot 

gjorts ett slumpmässigt urval av ett större antal artiklar från en längre period, exempelvis 

tio år, hade man kunnat få en övergripande bild och större uppfattning av mediers 

gestaltande av diabetes över tid. Huruvida det skett någon stor skillnad i gestaltningen av 

diabetes före och efter de politiska sanktionerna av en hälsofrämjande strategi, jämte 

avregleringen på marknaden, skulle man kunna analysera genom att undersöka material före 

och efter denna tidsperiod runt mitten på 1980-talet.  
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Bilagor  
 

Variabler och variabelvärden 
 

Artikel-ID 

 

1. Tidning  

11. Dagens nyheter 

12. Svenska Dagbladet 

13. Göteborgs-Posten 

14. Sydsvenskan 

15. Aftonbladet 

16. Expressen 

2. Artikelns tema/vinkel.  

21. Samhällsinformativ  

22. Kost-/hälsoråd  

23. Forskning/vetenskap/vårdutveckling  

24. Expertis  

25. Konflikt/case  

26. Personporträtt  

3. Typ av diabetes  

31. Typ 1 

32. Typ 2 

33. Båda 

34. Benämns endast ”diabetes” 

4. Roll i texten 

41. Diabetes är ett huvudsakligt ämne  

42. Diabetes är ett biämne 

 

5. Dominant gestaltning av ORSAK till diabetes (negativ syn/bakåttittande): 

51. Tematisk gestaltning till ORSAK (Samhällsfokus) 

52. Episodisk gestaltning till ORSAK (Individfokus)  

53. Balanserad gestaltning 

54. Framgår ej/naturlig uppkomst 

 

6. Dominant gestaltning av ANSVAR för diabetes (positiv syn/framåttittande): 
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61. Tematisk gestaltning till ANSVAR (Samhällsfokus) 

62. Episodisk gestaltning till ANSVAR (Individfokus) 

63. Balanserad gestaltning 

64. Framgår ej 

 

7. Argumenten – effekterna/orsakerna av och på diabetes 

71. Makro: Diabetes är en orsak till samhälls-/kultur-/resurs-/ekonomiska faktorer 

(påverkar)  

72. Makro: Diabetes är en effekt av samhälls-/kultur-/resurs-/ekonomiska faktorer 

(påverkas av) 

73. Mikro: Diabetes är en orsak till problem i det fysiska och/eller det psykiska  

74. Mikro: Diabetes är en effekt av problem det fysiska och/eller det psykiska  

75. Frånvarande 

76. Genetik som orsak. 

 

8. Aktörer med dignitet 

81. Forskare/professor  

82. Dietist, läkare/sköterska  

83. En kändis/sportstjärna/artist/författare 

84. Privatperson 

85. Politiker 

86. Myndighet/organisation eller representant 

87. Producenten bakom texten/Journalister 

88. "Expert"/"kändisläkare" 

89. Övrigt/frånvarande 
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Kodschema 
 

Artikel-ID: Eftersom att alla är från samma år sorteras artiklarna upp efter datum. Exempelvis 

artikeln ”Kickstarta 2017 med nya dieten” av Expressen är publicerad 2017-01-02, får kodnummer 

0102. Hade det funnits fler artiklar från den dagen hade koden blivit 0102-01 och nästa artikel i 

publiceringsordningen enligt mediearkivet blir 0102-02, och så vidare. Först i Artikel-ID läggs 

siffror till som visar vilka datum som artiklarna kodats, 1, 2, 3…  

 

Formatet hos artikel-ID blir alltså: Kodardag – publiceringsdatum – nummer i 

publiceringsordningen från dagen (2-0905-02).  

 

Kodardatum: 

• Kodning 1: 2018-01-24 

• Kodning 2: 2018-02-05 

• Kodning 3: 2018-02-06 

• Kodning 4: 2018-02-08 

• Kodning 5: 2018-02-09 

• Dubbelkodning: 2018-02-14 

• Kodning för ny variabel 2 och reviderad variabel 8: 2018-02-16 

”Koppling till diabetes” är ex. diabetes, diabetiker, insulin, blodsockerfall, hypoglykemi, 

blodsocker.  

 

1. Tidning. Vilken tidning artikeln är publicerad i. Förekommer dubbletter av artiklar (skrivna av 

nyhetsbyrå till exempel) används endast den första i ordningen.  

 

11. Dagens nyheter 

12. Svenska Dagbladet 

13. Göteborgs-Posten 

14. Sydsvenskan 

15. Aftonbladet 

16. Expressen 

2. Artikelns tema/vinkel. Den valda utgångspunkten för artikeln, vad handlar artikeln om, vad är 

dess innehåll. Kan kodas för flera gånger. 

 

21. Samhällsinformativ – redogör för sådant som rör allmänheten i stort, 

exempelvis samhällsekonomi, kostnad/besparingar, politiska beslut, 

vårdavdelningar som drabbats av nedskärningar osv.  
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22. Kost-/hälsoråd – handlar om hur man lägger upp kost/motion för att ta hand om 

sig själv. Ger handfasta tips på vad du själv kan göra för att förbättra dina chanser 

till ett långt/friskt liv eller att bli av med sjukdom/smärta/ohälsa. Dieter och 

kostscheman. 

23. Forskning/vetenskap/vårdutveckling – fokus på läkemedel/forskning, texter som 

endast redogör för något skeende inom forskningsvärlden, utveckling av 

vården/medicinen.  

24. Expertis – Till skillnad från variabelvärde 23 så är detta en längre redogörelse 

för hur någonting fungerar, går på ”djupet” av något. Informativ och 

kunskapsinriktad, utbildar läsaren i hur något fungerar. Forskare/professor 

kommenterar och förklarar, ger utlåtanden kring forskning och rapporter. Kan vara 

mellanting mellan Forskning/vetenskap och Kost-/hälsoråd. 

25. Konflikt/case – handlar om en eller flera personer som varit med om något 

särskilt och aktuellt, artikeln berättar om vad som hänt. Aktuell nyhet/case.  

26. Personporträtt – berättar om en persons liv, fördjupande.  

3. Typ av diabetes som förekommer i texten (ej djur). Nämns minst en gång.  

 

31. Enbart diabetes typ 1 

32. Enbart diabetes typ 2 

33. Båda 

34. Benämns endast ”diabetes” (om ingen annan benämning förekommer i texten). 

 

4. Roll i texten. Vilken roll har diabetes i texten? 

 

41. Diabetes är ett huvudsakligt ämne (Artikeln handlar uppenbart om diabetes eller 

på något med koppling till diabetes, nämns i rubrik/ingress/första stycket i 

brödtexten alternativt förekommer i längre stycke långt bak i artikeln. En vinkel i 

artikeln/texten är uppenbart riktat på diabetes eller diabetiker.) 

42. Diabetes är biämne (Artikeln handlar uppenbart inte om diabetes, dyker upp 

senare i texten, redogörs för i kortare ordalag. Förekommer i längre sammanhang än 

att det endast räknas upp som ensamt ord, dessa artiklar sorteras i så fall bort.) 

 

5. Dominant gestaltning av ORSAK till diabetes (negativ syn/bakåttittande): (Vem/vad har 

påverkat insjuknandet? Den tydligt framkommande orsaken till diabetes som beskrivs i texten, 

uttryckt ordagrant eller att det är uppenbart. Oavsett om diabetes i texten kopplas till samhälle eller 

individ.) Mäts i textutrymme gestaltningarna får, antal spaltrader. Kodas en gång. 
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51. Tematisk gestaltning till ORSAK (Samhällsfokus, makroperspektiv, på 

tendenser i exempelvis långvarig samhällsutveckling, kultur, social miljö, 

arbetsmarknaden, utbildning, forskning/medicin, matindustrin, taxering). 

52. Episodisk gestaltning till ORSAK (Individfokus, mikroperspektiv. Personers 

egna livsstilar, fysiska form, ålder, kön, kost, psykologisk/fysisk händelse i livet 

som utlöser sjukdomen) 

53. Balanserad gestaltning (jämn fördelning av båda gestaltningar). 

54. Framgår ej/naturlig uppkomst – genetik. Även om variabelvärden 72 och 74, 

som anger orsaker till diabetes, kodas för kan artikelns dominanta gestaltning anses 

vara Framgår ej/naturlig uppkomst. Detta om variablerna 72 och 74 anges i korta 

ordalag för något som inte är fokus i artikeln. 

 

6. Dominant gestaltning av ANSVAR för diabetes (positiv syn/framåttittande): (Hur 

förbättras situationen/hur löses det/vem tar ansvar? Den tydligt framkommande placeringen av 

ansvar till att förhindra att diabetes uppkommer/ta hand om sjukdomen, som beskrivs i texten, 

uttryckt ordagrant eller att det är uppenbart. Oavsett om diabetes i texten kopplas till samhälle eller 

individ.) Mäts i textutrymme gestaltningarna får, antal spaltrader. Kodas en gång. 

 

61. Tematisk gestaltning till ANSVAR (Samhällsfokus, makroperspektiv. 

Tendenser i långvarig samhällsutveckling, livsstil på ett samhälleligt plan, 

forskning, matindustrin, taxering) 

62. Episodisk gestaltning till ANSVAR (Individfokus, mikroperspektiv. Personers 

egna livsstilar, fysiska form, kost, medicinering, operation, blodsockerkontroll) 

63. Balanserad gestaltning (jämn fördelning av båda gestaltningar). 

64. Framgår ej 

 

7. Argumenten – effekterna/orsakerna av och på diabetes. (Denna kan kodas för flera gånger i 

samma text, dock endast en av varje kod per text oavsett hur många gånger något förekommer.) 

 

71. Makro: Diabetes är en orsak till samhälls-/kultur- (tankesätt/fördomar)/resurs-

/ekonomiska faktorer (påverkar omgivningen. Ej närmaste familjen/sociala 

kretsen), Ex. "folksjukdom" "epidemi" 

72. Makro: Diabetes är en effekt av samhälls-/kultur-/resurs-/ekonomiska faktorer 

(påverkas av utomstående faktorer i samhället som inte individen själv bestämmer 

på ett direkt plan). Ex. arbetsmarknaden, sociala skyddsnät, läkemedelsindustrin, 

kulturmönster osv. 

73. Mikro: Diabetes är en orsak till effekter i det fysiska 

(kroppen/utseende/smärta/dödsfall/kost/krav på medicin) och/eller det psykiska 
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(välmående/syn på sig själv/social förmåga) 

74. Mikro: Diabetes är en effekt av det fysiska (kroppen/utseende/smärta/kost) 

och/eller det psykiska (välmående/syn på sig själv/social förmåga).  

75. Frånvarande  

76. Genetik som orsak anges tydligt (släktingar/anlag/genetik). 

 

8. Aktörer som tillskrivs dignitet i uttalanden kring diabetes (kopplade till diabetes, uttalar sig 

om eller nämns om i diabetes-sammanhang. Bidrar till samtalet om diabetes. Ej i övriga 

sammanhang p.g.a. avsaknad av koppling. Om någon passar in på två eller fler punkter kodas för 

alla de punkterna. Om två aktörer får ungefär lika utrymme i texten kodas för båda.) 

 

81. Forskare/professor (Vetenskaplig koppling, forskar om hälsa/vård/annat) 

82. Dietist, läkare/sköterska (Medicinsk koppling, arbetar inom hälsa/vård, även 

chefspositioner inom vård) 

83. En kändis (ex. programledare/sportstjärna/artist/författare) 

84. Privatperson (drabbad/anhörig) 

85. Politiker 

86. Myndighet/organisation eller representant (exempelvis Livsmedelsverket eller 

SCB, Diabetesförbundet, Hjärt- Lungfonden, fackligt involverade) 

87. Producenten bakom texten/journalister/medieproducenter 

88. "Expert"/"kändisläkare" (mindre professionaliserad roll i artikeln, större 

kändisskap än roll som läkare/dietist men ändå ”kunnig” inom området) 

89. Övrigt/frånvarande 
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Artiklar i urvalet, tidning och datum 
 

Totalt 112 av dessa användes i analysen. Artiklar märkta med (x2) har dubbelkodats. 

Artiklar märkta med (Z) har inte analyserats.  

 
Artikel-ID & -namn    Tidning  Publiceringsdatum           

(-) Byt namn på typ 1 diabetes - de som…   Sydsvenskan  2017-01-02 (Z) 

1-0102, Kickstarta 2017 med nya dieten.   Expressen  2017-01-02 (x2)  

(-) Framtids-planen för Lasse Stefanz.  Expressen  2017-01-04 (Z) 

1-0105-01, Tidigare upptäckt har lett till…..   SVD 2017-01-05 (x2) 

(-) Tidigt test ger färre diabetiker.   SVD  2017-01-05 (Z) 

1-0105-02, Expert: "Skrota mellanmålet".   SVD  2017-01-05 (x2)  

1-0107, Välj rätt metod - rasa i vikt.   Expressen  2017-01-07 (x2)  

(-) Mer forskning om diabetes.   Expressen  2017-01-07 (Z) 

1-0208, Kosten som är rena medicinen.  GP  2017-01-08 (x2)  

1-0109, Diamydstudie släpps i USA.   SVD  2017-01-09  

1-0112-01, Repliken från Magda efter Ferrys utspel.  Expressen  2017-01-12 (Z)  

1-0112-02, Prisad immunforskning hopp för…  DN  2017-01-12  

1-0115, Frys dig smal.    GP  2017-01-15  

(-) Torrfoder kan ge diabetes.   Sydsvenskan  2017-01-18 (Z)  

(-) Torrfoder kan orsaka katt-diabetes.   Expressen  2017-01-18  

1-0122, "Mirakelmaten" - finns den egentligen?  Sydsvenskan  2017-01-22 (x2)  

1-0123, Rasa 20 kilo med nya unika metoden.  Aftonbladet  2017-01-23  

(-) Hon vågar inte bo ensam - men får inget….  DN  2017-01-23 (Z)  

1-0125, Stjärnkocken vill bli en bättre lyssnare.  Sydsvenskan  2017-01-25  

(-) Sonen vill inte förstå att han behöver banta.  Aftonbladet  2017-01-25 (Z)  

(-) ”Jag jobbar på att få ännu mer tålamod”.   GP  2017-01-25 (Z)  

(-) ”Det ska smälla till i käften” .   DN  2017-01-26 (Z) 

1-0128, Bjarne blev stor hjälte i skidliften.    Expressen  2017-01-28  

1-0129-01, Hammars diabetesutspel väcker ilska.  Expressen  2017-01-29  

1-0129-02, Viktor, 12, räddades i skidlift med macka.  Expressen  2017-01-29 (x2) 

(-) Vi kan hoppas att Filip Hammar läser på.  Expressen  2017-02-01 (Z) 

1-0207-01, Snus ökar risken för typ 2-diabetes.  Sydsvenskan  2017-02-07  

1-0207-02, Halv dosa om dagen funkar fint som snus.  Aftonbladet  2017-02-07  

1-0207-03, Professor prisas för...  Sydsvenskan  2017-02-07  

(-) Snus ökar risken för typ 2-diabetes.   Sydsvenskan  2017-02-07 (Z) 

1-0211, Hasses ilska efter diabeteskritiken.   Expressen  2017-02-11 

1-0213, 'Jag mådde illa varje dag av sockret'.  Aftonbladet  2017-02-13 (x2) 
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1-0217, Diabetessjuk man frias för skadegörelse.  Sydsvenskan  2017-02-17  

1-0218, Så slipper du pirret i benen.   Aftonbladet  2017-02-18  

1-0219, 40 är det nya 60 - när det gäller….   Aftonbladet  2017-02-19  

(-) Att raljera om diabetes är inte alls okej, Filip. Expressen  2017-02-20 (Z) 

2-0220, Håll koll på vikten & undvik diabetes.  Aftonbladet  2017-02-20  

2-0313, Ta hand om dina kärl - och bromsa åldrandet. Aftonbladet  2017-03-13 (x2) 

2-0319-01, Gluten minskar risk för typ 2-diabetes.  Sydsvenskan  2017-03-19  

2-0319-02, Forskare varnar för ny fastediet.  GP  2017-03-19  

2-0320, Håll formen - och slipp få diabetes.   Aftonbladet  2017-03-20  

2-0411, Jihde har kapat håret - visar upp nya… Expressen  2017-04-11  

(-) Finns det något som hjälper mot mina gallbesvär?  Aftonbladet  2017-04-19 (Z) 

2-0419-01, Bra va' - du mår bättre med java.  Aftonbladet  2017-04-19 (x2) 

2-0419-02, Så skyddar du dig mot demens.   Aftonbladet  2017-04-19  

2-0423, Ögonscreening kan anpassas för diabetessjuka.  Sydsvenskan  2017-04-23  

2-0426-01, Så kan du undvika att utveckla diabetes.  DN  2017-04-26  

(-)  Salva för varje del av kroppen - kan barn ärva… Aftonbladet  2017-04-26 (Z) 

2-0426-02, Så luras du att dricka stora…  Aftonbladet  2017-04-26  

2-0501, Söte tid - vilket frosseri.   Aftonbladet  2017-05-01 (x2) 

2-0509-01, Årets diabetesteam finns i Kungsbacka.  GP  2017-05-09  

2-0509-02, Diabetiker förbättrade sjukdom och rasade...  SVD  2017-05-09  

2-0510, 10 steg som ger dig 10 extra år…   Aftonbladet  2017-05-10  

2-0512, Ny studie: Snus ökar inte risken för cancer.  Expressen  2017-05-12 

(-) En avgrund skiljer bäst och sämst.   Sydsvenskan  2017-05-14 (Z)  

2-0515, Fick inte ha diabeteshund i köpcentrumet.  Aftonbladet  2017-05-15 (x2)  

2-0519-01, Jens-Ola, 61, fick fel råd av vården – dog.  Expressen  2017-05-19  

2-0519-02, Tvingad svarva ner sina tänder.   Aftonbladet  2017-05-19  

2-0521, Att undvika solen kan förkorta livslängden….  SVD  2017-05-21  

2-0523, "Biggest loser"-Zandras tårar vid beskedet...  Expressen  2017-05-23  

2-0530, Nya råd för diabetesvård.   SVD  2017-05-30 (x2)  

(-) Det finns andra sjukdomar än cancer att forska på.  DN  2017-06-16 (Z) 

2-0619, Deltagänget-skådis död.   Aftonbladet  2017-06-19  

2-0624, Rasade 60 kilo med bara bönor.   Aftonbladet  2017-06-24  

2-0629, Diabetesforskare på GU prisas.   GP  2017-06-29  

(-) Övertygande debattinlägg som sätter igång...  Aftonbladet  2017-06-30 (Z)  

3-0702, TV3 sänder diabetesgala.   Sydsvenskan  2017-07-02  

3-0713, Multisjuka Emmas, 21, hjälptimmar blir färre.  Expressen  2017-07-13 (x2)  

3-0729, Molly Sandéns stora ilska efter filmen… Expressen  2017-07-29  

3-0819, - Man blir ju bara äcklad.   Aftonbladet  2017-08-19  
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3-0822, Larmet: Allt fler barn får diabetes.   Aftonbladet  2017-08-22  

(-) Prioritera diabetesforskning.   Aftonbladet  2017-08-23 (Z)  

3-0825, Runar Sögaards dolda sjukdom - berättar nu.  Expressen  2017-08-25  

3-0827, Runar stoppades av läkarna.   Expressen  2017-08-27 (x2)  

3-0830, Sänk blodsockret - utan mediciner.   Aftonbladet  2017-08-30  

3-0902, Framgång i USA för Novo Nordisk.  Sydsvenskan  2017-09-02  

3-0908, Peter Jihdes Kritik mot Coop…   Expressen  2017-09-08  

3-0913, Sänk blodsockret - och vikten.   Aftonbladet  2017-09-13  

3-0916, Robotarna lösningen på den svenska...  SVD  2017-09-16 (x2)  

3-0920, Ja'va bra det är - för diabetiker.   Aftonbladet  2017-09-20  

3-0924, Blodsockret åker inte berg - och dalbana.  GP  2017-09-24  

3-0928-01, Peter Jihde nära döden – räddades…   Expressen  2017-09-28  

3-0928-02,'Min fru räddade mitt liv'.   Aftonbladet  2017-09-28  

3-1001, Ilskan efter Molly Sandéns nya tatuering...  Expressen  2017-10-01 (x2)  

3-1004, "Nu mår kroppen bra igen”.   Aftonbladet  2017-10-04  

3-1006, Så farligt är det att söta utan socker.  GP  2017-10-06  

3-1008, Tung som baby - fet som vuxen.   GP  2017-10-08  

3-1012, Svenska hälsobolag ska bli världsledande.  DN  2017-10-12  

4-1014, SVT profilen dog ensam.   Aftonbladet  2017-10-14 (x2)  

4-1016, Amanda och Erik möttes på sjukhus...   Expressen  2017-10-16  

(-) Sockerchocken.    Aftonbladet  2017-10-22 (Z) 

4-1022, Diabetessjuke Hugo fick busskjuts hem.  Aftonbladet  2017-10-22  

(-) Vi måste se till att inte fler barn får diabetes.  DN  2017-10-25 (Z) 

(-) Framtidens hälsa handlar om verktyg och kunskap...  Expressen  2017-10-30 (Z) 

4-1030-01, Det här är diabetes.   Aftonbladet  2017-10-30  

4-1030-02, 15 tecken på att du kan ha…   Aftonbladet  2017-10-30 (x2)  

4-1030-03, Så upptäcker du diabetes i tid.  Aftonbladet  2017-10-30  

4-1031, Hedrar brodern med pris på diabetesgala.  Aftonbladet  2017-10-31  

4-1103, Sjuksköterskan Monica, 73, har jour dygnet runt.  Expressen  2017-11-03  

4-1104, Operationen fick ställas in - fem gånger.  DN  2017-11-04  

4-1108-01, SÅ MINSKAR DU RISKEN FÖR...  Expressen  2017-11-08  

4-1108-02, Medicinen som får dig att rasa i vikt.  Aftonbladet  2017-11-08 (x2)  

(-) Tips från tv-tidningen.    Aftonbladet  2017-11-09 (Z) 

4-1109, Jihde: Jag vill ta en överdos i tv.   Aftonbladet 2017-11-09  

(-) Hugo, 9, räddades av busschauffören.   Aftonbladet  2017-11-10 (Z) 

4-1111-01, Anna, 4, skickades hem utan röntgen...  Expressen  2017-11-11  

4-1111-02, Nu drar sig Kvinnaböske tillbaka.  Expressen  2017-11-11  

4-1111-03, Peter Jihde överväger lämna...   Expressen  2017-11-11  
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4-1112-01, Anna, 4, dog av cancern som ingen...  Aftonbladet  2017-11-12 (x2)  

4-1112-02, Bo fick diabetes - av sin medicin.  Expressen  2017-11-12  

(-) Epidemin som ingen talar om.  Expressen  2017-11-13 (Z)  

4-1113-01, Diabetes kan skydda din aorta.   Aftonbladet  2017-11-13  

4-1113-02, Så minskar du risken för åldersdiabetes.  Expressen  2017-11-13  

4-1113-03, Laul möter PETER JIHDE.   Aftonbladet  2017-11-13  

4-1114-01, Han vill samla miljoner till...   Sydsvenskan  2017-11-14 (x2) 

4-1114-02, Peter Jihde leder Diabetesgalan.   Sydsvenskan  2017-11-14  

4-1114-03, Diabetes tog Kristers ben.   Expressen  2017-11-14  

(-) På tv i kväll.     Aftonbladet  2017-11-14 (Z) 

4-1114-04, 'Jag blev så trött på all okunskap'.  Aftonbladet  2017-11-14  

4-1114-05, Medicin kan ge lika långa liv som hos friska.  Sydsvenskan  2017-11-14  

4-1114-06, "Det är en jättesorg för hela familjen".  Sydsvenskan  2017-11-14 (x2)  

4-1114-07, 'Måste få ha mina laster'.   Aftonbladet  2017-11-14  

(-) Därför är det helt rätt att låta Peter Jihde...  Aftonbladet  2017-11-14 (Z) 

4-1114-08, Om någon blir medvetslös - gör så här:   Aftonbladet  2017-11-14  

4-1114-09, Emma vill sprida…  GP 2017-11-14 

4-1115-01, Dödliga sjukdomen ökar i hela världen.  Aftonbladet  2017-11-15  

4-1115-02, Så minskar du risken för...   Aftonbladet  2017-11-15 (x2) 

4-1115-03, Jihde stoppad -familjens krav i...   Expressen  2017-11-15  

4-1115-04, 'Gick upp i vikt - av allt insulin'.  Aftonbladet  2017-11-15  

4-1115-05, Högt tryck i Nordstan på...   GP  2017-11-15  

5-1118, Svaret på hockeystjärnans viktras...   DN  2017-11-18  

5-1123, Dominiques hemska upptäckt i kistan  Expressen  2017-11-23 (x2) 

5-1127, Danny Saucedos kärleksgest till Molly.  Expressen  2017-11-27  

5-1128, Johansson om nya livet med sjukdomen… Expressen  2017-11-28  

5-1201-01, Björn Frantzéns dotter fick diabetes.  Expressen  2017-12-01  

5-1201-02, Dubbel anledning att fira för Johansson.  DN  2017-12-01  

5-1210, Här är brödet som håller dina blodkärl friska.  Aftonbladet  2017-12-10 (x2)  

5-1211, Din kropp är full av klockor - det gäller att...  SVD  2017-12-11  

5-1212, Ny metod avslöjar hjärt-kärlsjukdom.  Aftonbladet  2017-12-12  

 

 


