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FÖRORD 
 
Utveckling av rättvisa prioriteringar av hälso- och sjukvård handlar i grunden 
om utformning av det demokratiska systemet. Det finns studier som visar att 
folkvalda politiker tappat i legitimitet hos medborgarna. Det får rimligtvis 
implikationer för den demokratiska styrningen av hälso- och sjukvården. Om 
politiker saknar legitimitet att fördela begränsade resurser på ett rättvist och 
ändamålsenligt sätt tenderar fördelningen att ske godtyckligt eller påverkas i allt 
för hög grad av enskilda påtryckningar eller särintressen. I en tid med allt 
starkare efterfrågan på vårdinsatser på grund av ökade behov, ökade 
förväntningar hos allmänheten samt ekonomiska intressen från företag som 
marknadsför sjukvårdstjänster och produkter riskerar vi få en ökad orättvisa.  
 
Eftersom rättvisa inte är ett absolut begrepp kan det endast uppnås genom 
öppenhet och debatt. Det förutsätter i sin tur ett fungerande system för en 
balanserad debatt, men också kanaler som ger information till medborgarna så 
att de fritt och självständigt kan ta ställning till samhällsfrågor. Här spelar de 
etablerade massmedierna en viktig roll. ”Journalistiken är beroende av 
demokratin för sin frihets och oberoendes skull och har därför vissa rättigheter 
som rör just den egna friheten samt tillgången till information om offentliga 
angelägenheter. Samtidigt är demokratin beroende av journalistiken för 
informationsspridningens, debattens och granskningens skull; därmed har 
journalistikens ett ansvar inte bara gentemot aktieägare eller annonsörer, utan 
också gentemot demokratin och medborgarna” (Strömbäck 2003). 
 
Vi som är engagerade i studier och utveckling av metoder för prioriteringar av 
hälso- och sjukvård möter ofta en stor frustration hos politiker, tjänstemän och 
sjukvårdpersonal när det gäller deras syn på hur medierna agerar. Är det fel på 
rapporteringen eller ligger felet hos dem som har ledande positioner i 
sjukvården? Vi har försökt tränga in i denna fråga genom att studera hur det 
första försöket att arbeta mer öppet med prioriteringar i Östergötland 
rapporterats i ett antal dagstidningar. Eftersom vår beskrivning och tolkning av 
resultatet riskerar att färgas av det faktum att vi själva indirekt medverkat i 
landstingets utvecklingsarbete med prioriteringar har vi strävat efter att närma 
oss uppgiften på ett vetenskapligt sätt. Det är givetvis ingen garanti för att vi inte 
kan brista i objektivitet. Förhoppningsvis kan vi med denna studie bidra till att 
öka förståelsen om det komplicerade samspel och symbiotiska förhållande som 
behöver finnas mellan olika aktörer för att åstadkomma en mer öppen diskussion 
kring de svåra frågar som prioriteringar av hälso- och sjukvård innebär. 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna rapport utgör andra delen av två som behandlar prioriteringsprocessen i 
Östergötlands läns landsting hösten 2003. I delstudie ett har vi studerat den 
politiska beslutsprocessen utifrån ett flertal frågeställningar och villkor som är 
viktiga för att en prioriteringsprocess ska uppfattas som rättvis och legitim 
(rimlig och accepterad av flertalet). En viktig del av demokratin är medierna, 
som har en betydelsefull roll som granskare och informationsbärare. 
 
Syftet med denna delstudie var att undersöka vilken roll massmedierna 
(dagstidningarna) spelade under prioriteringsprocessen i landstinget; hur de 
agerade under händelseförloppet och hur de framställde ämnet, samt öka 
förståelsen för på vilket sätt medierna kan tänkas påverka ett skeende.  
 
I materialet ingår länets fyra lokala dagstidningar, fyra stora nationella 
dagstidningar samt två kvällstidningar under perioden augusti till december år 
2003 (Internetupplagan). Artiklarna har klassificerats utifrån variabler i ett 
förbestämt analysschema. Resultatet kan kort sammanfattas i följande punkter: 
 
• Totalt ingick 223 artiklar, varav 198 i länets dagstidningar i materialet. Flest 

artiklar publicerades i direkt anslutning till det politiska beslutet och tiden 
närmast därefter. Kvantiteterna i studien är antagligen något lägre än antalet 
artiklar publicerade i tidningarnas pappersversioner. 

• Nyhetsartiklar var vanligast följt av insändare. Ledare och debattartiklar 
utgjorde en mindre del. 

• Prioriteringsprocessen, eller resultatet av den (besluten om 
utbudsbegränsningar), var artiklarnas huvudämne. 

• Det var ungefär lika stort fokus på själva prioriteringsprocessen som sådan, 
som på resultatet av den, besluten. Debattartiklar var de som till största delen 
fokuserade på processen. 

• Ämnet ”vården” (d v s hälso- och sjukvården i stort, 
systemet/organisationsformen, att höja eller sänka skatter et c) var det 
enskilda ämne som oftast lyftes fram. 

• Politiker från något av majoritetspartierna eller medborgarna själva kom 
oftast till tals.  

• Negativt vinklade artiklar dominerade, men de positivt vinklade artiklarna 
tillsammans med de neutrala och beskrivande var sammantaget något fler än 
de negativa. 

• Knappt hälften av artiklarna såg hinder eller farhågor med öppna 
prioriteringar eller denna specifika prioriteringsprocess. De nationella 
dagstidningarna rapporterade om möjligheter med en ökad öppenhet i 
prioriteringsprocessen, medan kvällstidningarna rapporterade om hinder.  
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• Argument för prioriteringar och den aktuella prioriteringsprocessen 
fokuserade mer på besluten i sig och de mer kortsiktiga effekter de får, medan 
kritikerna som ger argument emot gav uttryck för mer långtgående farhågor 
och såg återverkningar för samhället och hälso- och sjukvårdssystemet i stort. 

• Källor angavs i nyhetsartiklar, men saknas i andra typer av artiklar. 
• Få artiklar hade ett klart positivt tema. Dominerande teman i de mer negativa 

artiklarna uttryckte misstankar om att demokratin hotas och att vården 
nedmonteras och värdeladdade ord används. De mer neutralt hållna artiklarna 
var till största delen beskrivande i sin karaktär. 

 
Sammanfattningsvis är vi övertygade om att den omfattande mediebevakningen 
har bidragit till att uppmärksamma allmänheten på förekomsten av prioriteringar 
som ett ”nytt” fenomen och därmed också öka förståelsen av vad att prioritera i 
hälso- och sjukvården innebär i realiteten. Den relativt negativa och 
fragmentariska rapporteringen i samband med Landstinget i Östergötlands 
prioriteringar har antagligen i det korta perspektivet försvårat utvecklingsarbetet 
med öppna prioriteringar. Att försöka förändra medierna är ingen framkomlig 
väg till att få en mer saklig publicitet om prioriteringsarbetet, utan de som 
arbetar med att utveckla prioriteringsprocessen i landsting och kommuner måste 
själva lära sig kommunicera och lägga ned mycket tid på att utforma ”sitt 
budskap” för att inte bli helt utelämnade till mediernas egna tolkningar och 
rapporteringar. Vikten av en bra informationsstrategi är därför självklar.  
 
För att bemöta mediernas kritiska och fragmentariska rapportering – som delvis 
har sin grund i t ex missförstånd eller okunnighet, bevakning av egenintressen 
som är hotade i sak eller hotade på systemnivå - är det också viktigt att landsting 
och kommuner satsar tid och resurser på både mer och fylligare information till 
de egna medarbetarna. Genom att söka sig andra kommunikationsvägar än via 
medierna, t ex genom direkt medborgardialog, kan företrädare för vårdens 
prioriteringsarbete skapa nya former för att sprida information men också få till 
stånd en djupare dialog kring svåra frågor. 
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Hösten 2003 blev det arbete med öppna prioriteringar som pågått under en 
längre tid i Landstinget i Östergötland mer synligt för allmänheten. För att 
undvika stora ekonomiska underskott skulle landstinget enligt budgetdirektiven 
minska kostnaderna för 2004 med 300 miljoner kronor (motsvarande fyra 
procent av hela budgeten). I ett första steg gav landstingsledningen 
verksamheterna i uppdrag att upprätta vertikala rangordningslistor samt 
konsekvensbeskrivningar av förväntade effekter om en del av de 
sjukvårdstjänster som rangordnats lägst togs bort. Parallellt med detta skedde 
också olika strukturförändringar och effektiviseringsåtgärder i landstinget. 
Huvuddelen av politikernas delaktighet i prioriteringarna tilldrog sig under 
hösten 2003 och benämns fortlöpande i denna rapport som den politiska 
prioriteringsprocessen. 
 
I en tidigare delstudie (Bäckman m fl 2004) har vi studerat den politiska 
beslutsprocessen utifrån flera allmänna frågeställningar och sådana relaterade till 
villkor som är viktiga för att en beslutsprocess skall uppfattas som rättvis och 
legitim (rimlig och accepterad av flertalet). Vi har konstaterat att den procedur 
för prioriteringar som funnits i Landstinget i Östergötland fungerade relativt väl 
och att förutsättningarna för öppna prioriteringar ökat i Östergötland, men att det 
även fanns brister i proceduren som är möjliga att förbättra i ett framtida 
utvecklingsarbete. Detaljerna i hur arbetet gick till beskrivs i rapporten, liksom i 
en rapport från landstinget (Landstinget i Östergötland 2004a).  
 
Ett av huvudresultaten i vår studie var att informationen från landstinget under 
prioriteringsprocessens gång samt efteråt då besluten var fattade, kunde ha 
ägnats betydligt större omtanke än vad som gjordes. Det gäller dels 
informationen inom den egna organisationen men framförallt informationen till 
medborgarna om de förändringar som pågick i landstinget och vad besluten 
innebar för dem. Det är tydligt att ledningen för arbetet med 
prioriteringsprocessen framförallt koncentrerat sig på att utveckla vad som 
Garpenby (2003) benämner som den interna legitimiteten (att säkerställa 
förtroendet för prioriteringar inom hälso- och sjukvårdens egen organisation, 
dels mellan olika funktioner såsom den politiska, den administrativa och den 
kliniska, och dels bland de verksamma i vården), medan den externa 
legitimiteten (att garantera allmänhetens förtroende för prioriteringar inom 
hälso- och sjukvård) fått stå tillbaka.  
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Garpenby menar vidare att om inte intern legitimitet kan säkerställas så minskar 
möjligheterna drastiskt att gå i riktning mot extern legitimitet och att det finns en 
risk att all kraft läggs på att säkerställa intern legitimitet, medan den externa 
legitimiteten ägnas allt för lite utrymme. 
 
Detta bildar bakgrunden till vår studie om massmediernas rapportering av 
prioriteringsprocessen. Massmedierna spelar en viktig roll i förmedlingen av 
bilden av hur landstingsledningar och verksamhetsföreträdare agerar och hur 
prioriteringar sker inom de svenska landstingen. Ofta visas dock ett svalt 
intresse från massmediernas sida när det gäller dess roll som informations- och 
kunskapsförmedlare med undantag för medicinska nyheter. Hagström pekar i en 
studie på att mycket av mediernas bevakning av hälso- och sjukvården går på 
rutin och genom standardiserade nyhetskällor (Hagström 2002). Vidare att 
storstadstidningar gärna tecknar de övergripande och principiella hälso- och 
sjukvårdslinjerna medan lokalpressen står för de händelseinriktade provinsiella 
reportagen med lokal prägel.  
 
Varför fungerar massmedierna som de gör och vad får deras agerande för 
konsekvenser för allmänhetens syn på hälso- och sjukvården och för hur dess 
beslutsfattare agerar? SOM-institutets1 regelbundna mätningar visar att var 
femte svensk menar att han eller hon hyser ett mycket högt förtroende för 
innehållet i den lokala morgontidningen, medan en relativt liten andel av 
allmänheten har ett uttalat lågt förtroende för densamma (Weibull 2004). Knappt 
en tredjedel av allmänheten anger att de har ett ganska eller mycket lågt 
innehållsförtroende för kvällstidningarna. Förtroendet för innehållet i medierna 
är stabilt över de fem åren som studerats, medan förtroendet för medierna som 
institution har tappat kraftigt efter år 2000. Det sistnämnda menar Weibull kan 
bero på en ökning av personinriktad sensationsjournalistik, vilket är en typ av 
innehåll som allmänheten ställer sig mycket kritisk till. Flera faktorer påverkar 
allmänhetens förtroende, såsom om de är användare av mediet, vilken 
utbildningsgrad de har och framförallt om de har ett politiskt intresse2. 
Ytterligare en fråga att ställa sig är vilken bild massmedierna förmedlar och var 
de får sin information ifrån. 

                                                 
1 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför sedan 1986 årligen nationella undersökningar av 
allmänhetens förtroende för ett tjugotal samhällsinstitutioner. Två typer av förtroende studeras: 
institutionsförtroende (förtroende i förhållande till andra nationella institutioner, såsom t ex polisen, riksdagen, 
sjukvården, bankerna eller kungahuset), samt innehållsförtroende (förtroendet för innehållet i de medier man 
använder, ofta med betoning på skillnader mellan olika medier). Se Weibull 2004. 
2 De dagliga morgontidningsläsarna samt de som läser kvällstidningarna minst fyra gånger i veckan anger i 
högre grad ett stort förtroende för lokal morgonpress respektive kvällspress jämfört med dem som bara läser 
dessa mer sällan. Bland högutbildade har storstadsmorgonpress högt förtroende, medan kvällspress har lågt. 
Bland de politiskt intresserade ges högst bedömningar för Stockholms morgonpress och Sveriges Radios 
nationella kanaler (i praktiken P1), medan privata radio- och TV-kanaler och i viss mån kvällstidningarna har 
högt förtroende bland dem med lågt politiskt intresse. Se Weibull 2004. 
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Dessa är några av de frågor som väcktes då vi under hösten 2003 studerade den 
politiska beslutsprocessen i landstinget och följde mediernas rapportering.  
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med att genomföra denna studie var att belysa vilken roll massmedierna 
har i en prioriteringsprocess och hur de kan tänkas påverka ett skeende. Hur 
behandlar massmedierna prioriteringsprocessen och hur skapar de opinion kring 
denna? På vilket sätt bidrar mediebevakningen till förståelsen av prioriteringar i 
stort och av den aktuella prioriteringsprocessen? 
 
Detta studerades genom en analys av hur massmedierna speglade de 
prioriteringsdiskussioner som var och de politiska beslut som togs, under en 
period med omvälvande aktiviteter i Landstinget i Östergötland - hösten 2003. 
 
Följande övergripande frågeställningar identifierades inledningsvis: 

• Hur omfattande är rapporteringen?  
• Vilken genre kan artiklarna hänföras till (typ av artikel)? 
• Vem kommer till tals? 
• Vad handlar artiklarna om? 
• Vilka källor används? 
• Vilken karaktär har artiklarna? 
• Ges exempel på möjligheter med, hinder för eller implikationer av 

prioriteringsprocessen? 
• Hur väl sätts prioriteringsprocessen in i sitt sammanhang? 

 
Dessa frågor omsattes senare i ett flertal variabler utifrån vilka artiklarna 
klassificerades enligt ett på förhand framtaget schema (se kapitel 1.4).  
 
 
1.3 Metod och avgränsningar 
 
Studien är en systematisk kvantitativ innehållsanalys (Nilsson 2000, Nord och 
Strömbäck 2002) där vi räknat antalet artiklar och systematiserat dem i syfte att 
kunna dra generella slutsatser om innehållet, med vissa mer kvalitativa, tolkande 
inslag (Berglez 2000). Artiklarna har analyserats med hjälp av ett 
klassificeringsschema där artiklarna kodats samt registrerats i en sökbar databas, 
se Bilaga 1. Genomgående har vi ett komparativt förhållningssätt där vi jämför 
tidningar och tidningsgenrer (lokala och nationella dagstidningar respektive 
kvällstidningar) sinsemellan och över tid. 
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I analysen har vi avstått ifrån att studera artiklarnas storlek (t ex 
spaltcentimeter), artiklarnas placering (t ex på första sidan, nyhetsplats eller i 
lokaldelen), samt antalet bilder och dess budskap.  
 
1.3.1 Material 
Materialet utgörs främst av länets lokala dagstidningar; Östgöta 
Correspondenten, Norrköpings Tidningar, Motala & Vadstena Tidning samt 
Folkbladet. Även de största dagstidningarna har studerats; Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet, samt 
kvällstidningarna; Aftonbladet och Expressen. 
 
Bortvalda är tidningar vars täckning och upplaga i länet är liten; t ex 
Länstidningen Östergötland och Kinda-Posten. För att begränsa studiens 
omfattning är övriga lokala dagstidningar i landet, facktidningar inom 
ämnesområdet hälso- och sjukvård, samt andra medier (television, radio och 
Internet) bortvalda. 
 
1.3.2 Undersökningsperiod 
Utvalda tidningar har studerats under perioden augusti till och med december 
2003. Detta är den period då de första politiska besluten om prioriteringar och 
begränsningar i vårdutbudet offentliggjordes i Östergötland och diskussioner 
kring prioriteringar som fenomen i princip inleddes i lokala medier. Valet av 
undersökningsperiod möjliggör att dels täcka in den medieaktivitet som var 
innan prioriteringsbeslutet offentliggjordes3 och dels den aktivitet som var i 
medierna en tid efter beslutet. 
 
1.3.3 Urval 
Alla typer av medieinnehåll4 inkluderas; nyhetsartiklar (inrikes och lokala) såväl 
som opinionsmaterial i form av ledare, debattartiklar, krönikor (av anställda eller 
fristående medarbetare) och insändare. Som minimum inkluderas de artiklar där 
prioriteringsprocessen i Landstinget i Östergötland eller resultatet av den (d v s 
de beslutade utbudsbegränsningarna) nämns överhuvudtaget - antingen som 
huvudämne då det dominerar innehållet i hela artikeln, eller som en mindre del i 
ett större sammanhang i artikeln, t ex då artikeln handlar om hälso- och 
sjukvården i stort och prioriteringsprocessen nämns mer kortfattat. 
 
Av praktiska skäl bygger studien på tidningarnas Internetversion och inte på 
pappersversionen av tidningarna. Detta val, eventuella skillnader och 
valideringen av detta beskrivs utförligare i Kapitel 1.5 nedan. 

                                                 
3 Den 2 oktober höll politiker i landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd en presskonferens där innehållet i det 
kommande beslutet presenterades och den 29 oktober togs beslutet formellt i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
4 Fortsättningsvis i övergripande beskrivningar och resonemang används termen ”artiklar” som samlingsnamn 
oavsett vilken typ de utgör.  
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1.4 Klassificeringsschema 
 
För vår analys av artiklarna utarbetades ett klassificeringsschema. De 
klassificerade artiklarna matades sedan in i en sökbar databas. I Bilaga 1 ges en 
mer detaljerad beskrivning av klassificeringsschemats ingående variabler och de 
variabelvärden som sattes för varje variabel.  
 
De huvudfrågor vi ställde oss vid upprättandet av klassificeringsschemat - och 
de variabler de genererade - var: 

1. I vilket medium (vilken tidning) sker publiceringen? (medium) 
2. Vad är det för typ av artikel? (artikel) 
3. Vilken karaktär har artikeln (valens: positiv/negativ vinkling)? (karaktär) 
4. Vem kommer till tals? (aktör) 
5. Vilken vinkling har artikeln (vad lyfts fram)? (vinkling) 
6. Hur stor del av artikeln domineras av ämnet? (dominans) 
7. Vad fokuserar artikeln på och i vilken mån anges sammanhanget? (fokus) 
8. Drar mediet några egna slutsatser? (slutsatser) 
9. Vilka argument ges för/emot prioriteringsprocessen? (argument) 
10. Anges källor? (källor) 
11. Vilken rubrik har artikeln? (rubrik) 
12. Vad handlar artikeln om (dominerande tema)? (tema) 
13. Egna kommentarer? (kommentarer) 

 
För dessa variabler sattes ett antal möjliga variabelvärden (svarsalternativ) upp. 
Dessa konstruerades med målet att vara uttömmande, d v s att läsaren/kodaren 
inte ska finna något i innehållet som inte går att klassificera med hjälp av de 
variabelvärden som står till buds, samt ömsesidigt uteslutande, d v s det bör inte 
vara möjligt att koda mer än ett variabelvärdesalternativ (Nilsson 2000). Dessa 
variabelvärden används fortlöpande i denna rapport, särskilt i analysavsnittet 
(Kapitel 3), och för en förklaring till vad de innebär hänvisas som nämnts 
tidigare till Bilaga 1. Övriga variabler utöver de ovan uppställa (t ex löpnummer, 
datum, kodare) framgår också av Bilaga 1.  
 
 
1.5 Validering 
 
1.5.1 Validering av tidningars Internetversion jämfört med tidningar i 
pappersformat 
Landstinget i Östergötland tillhandahåller via sin hemsida en dagligen 
uppdaterad sammanställd lista över artiklar och nyhetsinslag i massmedier där 
händelser i landstinget omnämns5.  

                                                 
5 Se: www.lio.se/pressklipp. 
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Sammanställningen bygger på artiklar publicerade i tidningarnas 
Internetupplaga, vilka kan skilja både till antal och innehåll gentemot 
tidningarnas papperversion. För att undersöka på vilket sätt sammanställningen 
kan skilja sig från pappersversionen gjordes en jämförelse av hemsidans 
sammanställning av artiklar mot pappersversionen av länets två största 
dagstidningar - Östgöta Correspondenten (ÖC) och Norrköpings Tidningar 
(NT). Jämförelsen gjordes för tre veckor som bedömdes ha hög medieaktivitet: 
vecka 40, 44 samt 45 år 2003.  
 
Via landstingets hemsida identifierades 29 stycken relevanta artiklar under de tre 
veckorna. Genom att gå igenom tidningarnas pappersversion identifierades 
ytterligare 32 stycken artiklar, varav en majoritet utgjordes av en enskild 
tidnings sammanställning av insändare under en dag, 21 stycken. Utöver dessa 
21 insändare fann vi m a o ytterligare elva relevanta artiklar i tidningarnas 
pappersversion som inte kunnat identifieras via Internet. Se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Antal relevanta artiklar funna via landstingets hemsida samt antalet 
ytterligare funna artiklar via tidningarnas pappersversion under tre veckor. 

 Relevanta artiklar via 
landstingets hemsida 

 Ytterligare relevanta 
artiklar via tidningarnas 

pappersversion 
 ÖC NT Totalt  ÖC NT Totalt 
v. 40 7 6 13 0 4 4 
v. 44 6 5 11 241 1 251 
v. 45 2 3 5 3 0 3 
Totalt 15 14 29 271 5 321 
1) Varav en sammanställning av 21 stycken insändare under en dag. 
 
 
Vi har av praktiska skäl valt att använda oss av tidningarnas Internetversioner 
och bedömer att sammanställningen av artiklar vid landstingets hemsida trots 
allt är tillfyllest som underlag för att uppfylla vårt syfte och ge svar på 
frågeställningar i denna studie. Vi gör därmed inte något anspråk på att ha 
genomfört en total analys av samtliga i någon form publicerade artiklar under 
den studerade tidsperioden. Det totala antalet artiklar under perioden, som ingår 
i studien, är antagligen något underskattat. Genomgången visar att insändare är 
en grupp av artiklar som kan vara mindre väl täckt då de inte genomgående 
publiceras i tidningarnas Internetupplaga. Detta kan också tänkas gälla för det 
som brukar benämnas som ”krönikor” och ”kolumner”. Med andra ord är det i 
denna studie mer intressant hur proportionerna såg ut inom de studerade 
variablerna, än de exakta kvantiteterna. 
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1.5.2 Validering av gemensamma klassificeringsnormer 
För att säkerställa att de som läste och kodade artiklarna gjorde det på samma 
sätt, i enlighet med uppsatta definitioner (interkodarreliabilitet) och vidare att 
det rådde konsekvens i en och samma persons kodning över tid 
(intrakodarreliabilitet) (Nilsson 2000), gjordes tre gemensamma klassificeringar 
av ett urval artiklar - vid analysens start, när arbetet kommit igång och vid 
avslutandet.  
 
Vid den första valideringen läste och klassificerade båda läsarna samtliga 
artiklar om prioriteringsprocessen i en dagstidning (Östgöta Correspondenten) 
under en vecka med hög medieaktivitet (vecka 40). Klassificeringen skiljde sig 
åt endast på två punkter av 84 olika ställningstaganden. Efter resonemang 
sinsemellan enades vi kring ett gemensamt synsätt. Mindre justeringar gjordes 
av det uppsatta klassificeringsschemat där vi upptäckte att någon variabel eller 
något variabelvärde saknades. Ytterligare en validering gjordes vid ett senare 
tillfälle, när arbetet kommit en bit på väg, av några slumpvis utvalda artiklar från 
olika månader i studieperioden. Utfallet denna gång blev en helt samstämmig 
klassificering.  
 
Då klassificeringsarbetet för samtliga artiklar slutförts gjordes den sista 
valideringen. Utvalda artiklar som kunde uppfattas som lite svårare än en 
genomsnittsartikel klassificerades. Den nya kodningen jämfördes med den 
tidigare för att se om några skillnader förelåg i kodning över tid. Kodningen 
läsarna sinsemellan jämfördes för att se om samstämmighet i värderingarna 
rådde även i slutet av arbetet. Den nya kodningen jämfört med den gamla (av 
samma läsare) skiljde sig åt på sex punkter av 84 olika ställningstaganden, vilket 
ger en avvikelse på sju procent. En förklaring till att kodningen i några fall 
skiljde sig åt gentemot tidigare kodning kan vara att det gått en längre tid mellan 
den första kodningen och denna och att vi därmed kodat annorlunda. Detta beror 
antagligen på att vi läst betydligt fler artiklar och blivit klarare/tydligare i vår 
uppfattning - ökat vår egen kunskap - om vad som bör innefattas av en variabel. 
Kodningen läsarna sinsemellan skiljde sig åt på två punkter, vilket ger en 
avvikelse på två procent. Sannolikheten att kodningen av två olika läsare ska 
vara helt samstämmig är låg och en skillnad i kodning på två procent måste 
rimligtvis kunna godtas (Nilsson 2000).  
 
Vi har även under arbetets gång löpande diskuterat principer för klassificering 
av artiklarna sinsemellan. De variabler som vi upplevde som svårast att ta 
ställning till gällde dels artiklarnas vinkling (vad är det som lyfts fram i artikeln) 
och dels artiklarnas fokus. När det gäller vinklingen var det svårt att sätta upp 
bra variabelvärden som täckte in alla möjligheter utan att det samtidigt inte blev 
för många så att analysen försvårades.  
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När det gäller artikelns fokus upplevdes det ibland som svårt att dra gränsen 
mellan att säga om artikeln handlade om processen eller resultatet (t ex hur 
mycket får nämnas om processen för att artikeln ändå ska bedömas fokusera på 
resultatet?). Mot bakgrund av dessa tre valideringar anser vi att 
samstämmigheten i läsarnas kodning och samstämmigheten i kodningen över tid 
är tillfredsställande. Tolkningen och kodningen av materialet är dock 
ofrånkomligt färgad av vår förförståelse av ämnet.  
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2. PRIORITERINGSPROCESSEN I ÖSTERGÖTLAND 2003  
 
I denna studie har vi koncentrerat oss på massmediernas bevakning av 
prioriteringsprocessen i Landstinget i Östergötland under dess mest intensiva 
period - hösten 2003 (augusti-december). I den tidigare publicerade delstudien 
om den politiska beslutsprocessen under Östergötlands första 
prioriteringsprocedur (Bäckman m fl 2004) beskrivs komponenterna i 
landstingets prioriteringsprocedur mer utförligt, liksom i en rapport framtagen 
av landstinget (Landstinget i Östergötland 2004a). 
 
Landstingets prioriteringsprocess innehöll några större händelser av central 
betydelse för massmediernas intresse av processen. Dessa händelser är 
markerade på tidsaxeln i Figur 1 nedan (en koppling till dessa görs i analysen i 
Kapitel 3). Tre centrala händelser under våren 2003 finns också medtagna då de 
utgör en grund för och inledning till det fortsatta arbetet; dels två praktiska 
prioriteringsövningar (i mars respektive maj) där politiker tränades i att fatta 
denna typ av beslut och dels det tillfälle i maj då verksamhetföreträdarnas 
sjukdomsgruppsvisa rangordningslistor över sin verksamhet (utifrån fastställda 
principer) lämnades in till landstingets kansli. 
 
Några centrala händelser från hösten 2003 kan nämnas. I augusti fattade Hälso- 
och sjukvårdsnämnden (HSN) respektive Landstingsstyrelsen beslut om vilka 
prioriteringsprinciper som skall gälla för landstingsfinansierad hälso- och 
sjukvård i Östergötland. I september lämnade verksamhetsföreträdarna in 
konsekvensbeskrivningar (utifrån fastställda frågeställningar) för vad en 
kostnadsreduktion på max tio procent inom länssjukvården inom deras 
verksamhetsområde skulle innebära. Medicinska rådgivare gjorde en bedömning 
av de inkomna konsekvensbeskrivningarna och resultatet av bedömningen 
diskuterades sedan med politiker, tjänstemän och verksamhetsföreträdare under 
två heldagsseminarier. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium utarbetade 
därefter ett förslag till beslut om utbudsbegränsningar, vilket presenterades på en 
presskonferens i början av oktober. Landstingsfullmäktige höll också en 
temadebatt om prioriteringar och länssamverkan (d v s de strukturförändringar 
av landstingets vård som pågick parallellt med prioriteringsprocessen). I slutet 
av oktober tog Hälso- och sjukvårdsnämnden det politiska beslutet om 
begränsningar av vårdutbudet. 
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Figur 1. Tidslinje över centrala händelser under 2003 i Landstinget i Östergötlands 
prioriteringsprocedur. 
 
 

Vecka Datum
10 03-03-13 Prioriteringsövning 1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 03-05-19 Prioriteringsövning 2
22 03-05-30 Rangordningslistor lämnas in till Landstingets kansli
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 03-08-20 Prioriteringsprinciper tas i Hälso- & sjukvårdsnämnden
35 03-08-26 Prioriteringsprinciper tas i Landstingsstyrelsen
36 03-09-05 Konsekvensbeskrivningar lämnas in till Landstingets kansli
37
38 03-09-19 Seminarium med politiker & verksamhetsföreträdare
39 03-09-22 Seminarium med politiker & verksamhetsföreträdare
40 03-10-02 Hälso- & sjukvårdsnämnden håller presskonferens om kommande beslut
41 03-10-07 Landstingsfullmäktige håller temadebatt om prioriteringar & länssamverkan
42
43
44 03-10-29 Hälso- & sjukvårdsnämnden tar beslut om utbudsbegränsningar
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3. MEDIERNAS ÅTERGIVNING AV 
PRIORITERINGSPROCESSEN 
 
I följande kapitel presenteras en analys av inkluderade artiklar utifrån våra 
frågeställningar och det uppsatta klassificeringsschemat (se Kapitel 1). Olika 
korsvisa analyser har gjorts för att finna eventuella samband mellan variabler. 
Resultaten presenteras i form av frekvensfördelningar och procentuella andelar. 
 
 
3.1 Hur många artiklar publicerades? 
 
Under den studerade perioden augusti till december 2003 fann vi 223 artiklar 
som matchade våra inklusionskriterier. Merparten fann vi i de fyra lokala 
dagstidningar i länet; Östgöta Correspondenten (ÖC), Norrköpings Tidningar 
(NT), Folkbladet (FB) och Motala & Vadstena Tidning (MVT); 198 stycken. 
Nationella dagstidningar och kvällstidningar stod endast för en mindre andel. Se 
Tabell 2. 
 
Tabell 2. Antal artiklar per respektive medietyp och medium (tidning). 

Medietyp Tidning Totalt 
lokala dagstidningar Östgöta Correspondenten 98 
 Norrköpings Tidningar 59 
 Folkbladet 18 
 Motala & Vadstena Tidning 23 
 Summa 198 
nationella dagstidningar Dagens Nyheter 5 
 Svenska Dagbladet 6 
 Göteborgs-Posten 4 
 Sydsvenska Dagbladet 1 
 Summa 16 
kvällstidningar Aftonbladet 5 
 Expressen 4 
 Summa 9 
 Totalt 223 
 
 
I sammanhanget kan också nämnas att vi fann sammanlagt 51 artiklar i övriga 
landets lokala dagstidningar och 47 artiklar i andra stora facktidningar inom 
hälso- och sjukvårdsområdet (Dagens Medicin, Landstingsvärlden, 
KommunAktuellt och Läkartidningen). Dessa artiklar ingår dock inte i denna 
studie. 
 
Figur 2 visar att antalet publicerade artiklar var ojämnt fördelade över tiden, 
med tre tydliga toppar.  
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Särskilt utmärkande var vecka 36 då verksamhetsföreträdarnas 
konsekvensbeskrivningar lämnades in till landstingets kansli, med efterföljande 
hög publicitet vecka 37; vecka 40 då Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium 
höll en presskonferens där de presenterade förslagen till kommande beslut samt 
vecka 44 (då flest artiklar totalt sett publicerades) när Hälso- och 
sjukvårdsnämnden fattade beslutet om utbudsbegränsningar, med hög publicitet 
även under efterföljande veckor.  
 
 

Figur 2. Totala antalet artiklar per vecka 2003. Centrala händelser markerade. 
 
Tiden innan HSN:s presskonferens publicerades 34 artiklar, mellan 
presskonferensen och HSN:s beslut 31 artiklar och tiden efter beslutet 158 
artiklar. Under elva av höstens veckor var dock antalet artiklar totalt sett fem 
eller färre. 
 
Om man delar upp det totala antalet artiklar över tid i respektive medietyp ser 
man att lokala dagstidningar publicerade artiklar under hela perioden och med 
samma toppar som för det totala antalet sammanslaget (visade ovan), medan 
kvällstidningar snabbt tappade intresset och endast publicerade artiklar samma 
vecka och veckan efter det att HSN fattade sitt beslut. Nationella dagstidningar 
hade också sina första artiklar publicerade samma vecka som beslutet fattades, 
men till skillnad från kvällstidningarna hade de även några ströartiklar 
publicerade en längre tid efteråt. Se Figur 3. 
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Figur 3. Antalet artiklar per vecka, uppdelat på medietyp samt totala antalet. 
 
 
3.2 Vad var det för typ av artiklar? 
 
Det är intressant att ta reda på vilken typ av artiklar som dominerar för att på så 
sätt få veta på vems initiativ artikeln är publicerad. Sett över hela tidsperioden 
dominerar vanliga nyhetsartiklar. De utgjorde 58 procent av samtliga artiklar, 
medan debattartiklar och ledare utgjorde tolv respektive nio procent vardera. 
Insändare utgjorde 21 procent, varav knappa hälften var publicerade under en 
och samma vecka (vecka 44 då mediebevakningen var hög och HSN fattade sitt 
beslut). Nyhetsartiklar, ledare och insändare var som flest under vecka 44, 
debattartiklar däremot hade en mer jämn publicering under främst efterföljande 
veckor. Se Figur 4. 
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Figur 4. Antal artiklar per vecka 2003, uppdelat på artikeltyp. 
 
 
I lokala medier var 57 procent av artiklarna nyhetsartiklar, medan de i nationella 
medier utgjorde 62 procent. Noterbart är att ledare utgjorde en liten del, sex 
procent, i lokala media, men hela 38 procent i nationella dagstidningar. 
Insändare stod för 24 procent av artiklar i lokala dagstidningar, medan nationella 
dagstidningar och kvällstidningar inte hade några insändare i ämnet över huvud 
taget. Se Tabell 3.  
 
Tabell 3. Antalet artiklar per artikeltyp och medietyp. 

 nyhets-
artiklar

debatt-
artiklar

insändare ledare vet ej Totalt

lokala dagstidningar 113 26 47 11 1 198 
nationella dagstidningar 10 0 0 6 0 16 
kvällstidningar 7 0 0 2 0 9 
Totalt 130 26 47 19 1 223 
 
 
3.3 Dominerade ämnet artikeln? 
 
Vårt studerade ämne (prioriteringsprocessen eller resultatet av den, 
utbudsbegränsningar) dominerade artiklarna i 74 procent av artiklarna i de 
lokala dagstidningarna, liksom av det totala antalet artiklar. För nationella 
dagstidningar och kvällstidningar var motsvarande siffror 62 respektive 89 
procent, se Tabell 4. Prioriteringsprocessen eller utbudsbegränsningarna kan 
även utgöra endast en mindre del av artikeln, ibland bara kort omnämnas.  
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Detta är fallet i cirka en tredjedel av de lokala dagstidningarna och sex av tio 
nationella dagstidningsartiklar. 
 
Tabell 4. Antalet artiklar per grad av dominans och medietyp. 

 dominerar minimum vet ej Totalt 
lokala dagstidningar 146 51 1 198 
nationella dagstidningar 10 6 0 16 
kvällstidningar 8 1 0 9 
Totalt 164 58 1 223 
 
 
I Tabell 5 har istället artiklarna delats upp på vilken typ av artikel det är; 
nyhetsartikel, debattartikel, ledare eller insändare. Det visar sig då att bland 
insändarna återfanns högst andel artiklar där ämnet dominerar, 89 procent. Hos 
vanliga nyhetsartiklar utgjorde samma andel 76 procent, medan siffran var lägre 
för debattartiklar och ledare, 46 respektive 53 procent.  
 
Tabell 5. Antalet artiklar per grad av dominans och artikeltyp. 

 dominerar minimum vet ej Totalt 
nyhetsartiklar 99 31 0 130 
debattartiklar 12 14 0 26 
ledare 10 8 1 19 
insändare 42 5 0 47 
vet ej 1 0 0 1 
Totalt 164 58 1 223 
 
 
3.4 Vad fokuserade artiklarna på? 
 
Lokala dagstidningar fokuserade till 52 procent på landstingets 
prioriteringsprocess som helhet och till 41 procent enbart på resultatet av 
processen. I nationella dagstidningar var förhållandet exakt 50 procent vardera, 
medan kvällstidningarna till två tredjedelar fokuserade på resultatet. Se Tabell 6. 
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Tabell 6. Antalet artiklar per fokus och medieltyp. 

 process resultat vet ej Totalt 
lokala dagstidningar 103 82 13 198 
nationella dagstidningar 8 8 0 16 
kvällstidningar 3 6 0 9 
Totalt 114 96 13 223 
 
 
I 63 procent av nyhetsartiklarna låg fokus på prioriteringsprocessen som helhet, 
vilket motsvarar 29 procent av de totalt 223 artiklarna, se Tabell 7. I ledarna och 
debattartiklarna var fokus till största delen, 63 respektive 73 procent, på 
prioriteringsprocessen som helhet, medan insändarna var mer jämt fördelade 
med 47 procent som hade fokus på processen och 36 procent på resultatet.  
 
Tabell 7. Antalet artiklar per fokus och artikeltyp. 

 process resultat vet ej Totalt 
nyhetsartiklar 65 61 4 130 
debattartiklar 19 6 1 26 
ledare 12 7 0 19 
insändare 17 22 8 47 
vet ej 1 0 0 1 
Totalt 114 96 13 223 
 
 
Vid tiden då HSN fattade sitt prioriteringsbeslut (i vecka 44) samt under tiden 
därefter, skedde en förskjutning mot att tidningarna rapporterade mer om 
resultaten än de gjort tidigare, vilket framgår av Figur 5 nedan.  
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Figur 5. Antalet artiklar per vecka 2003, med fokus på prioriteringsprocessen som 
helhet respektive resultatet av den. 
 
Antalet artiklar om prioriteringsprocessen som publicerades i början av hösten 
var relativt få och de rapporterade mestadels om själva processen, då inga 
resultat ännu fanns att presentera. Under fem veckor under hela tidsperioden var 
det fler artiklar som rapporterade om resultaten än om processen och under två 
veckor var det lika många av vardera.  
 
 
3.5 Vad lyftes fram i artiklarna? 
 
Det ämne som dominerade rapporteringen – lyftes fram - var vad som vi i vår 
analys betecknar som ”vården”, d v s hälso- och sjukvården i stort, själva 
systemet, organisationsformen (inklusive budskap som att ”skrota landstingen”, 
höja/sänka skatterna eller införa/avskaffa avgifter). Trettiofyra procent av det 
totala antalet artiklar handlade om detta ämne, följt av artiklar som lyfte fram 
ämnet ”landstingsledningen” (d v s artiklar som handlar om antingen den 
politiska eller den administrativa ledningen) som stod för 15 procent. Se 
Tabell 8.  
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Tabell 8. Antalet artiklar per medietyp och ämne. 

 kvällstidningar lokala  
dagstidningar

nationella 
dagstidningar 

Totalt 

allmänheten 0 29 0 29 
geografiska områden 0 3 0 3 
ledning 0 33 1 34 
patientgrupper 1 27 0 28 
prioriteringar 1 23 0 24 
vården 7 56 14 77 
vårdnivåer 0 12 0 12 
yrkesgrupper 0 3 0 3 
annat 0 12 1 13 
Totalt 9 198 16 223 
 
 
Nationella dagstidningar lyfte nästan uteslutande fram ämnet vården (i 14 av 16 
artiklar), detsamma gäller för kvällstidningar (sju av nio artiklar). 
 
Mer intressant är att i Figur 6 se hur fördelningen ser ut när det gäller de lokala 
dagstidningarna som står för merparten av materialet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Procentuell fördelning av vilka ämnen som lyftes fram i artiklar från lokala 
dagstidningar. 
 
 
Liksom för det totala materialet lyfte merparten av artiklarna fram ämnet vården, 
27 procent. Artiklar som lyfte fram allmänheten (medborgarna, patienterna som 
hel grupp), den politiska eller administrativa landstingsledning, särskilda 
patientgrupper eller prioriteringsämnet i stort stod för ungefär lika stor del i 
lokala dagstidningar, 15, 16, 14 respektive tolv procent. En liten del av 
artiklarna lyfte fram särskilda yrkesgrupper eller geografiska områden, två 
procent vardera. 
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Att det är vården som ämne som dominerar gäller även då materialet delas upp 
på olika artikeltyper, se Tabell 9. Artiklar som lyfte fram särskilda 
patientgrupper återfinns nästan uteslutande bland nyhetsartiklar och stod för 
nästan en femtedel (19 procent) av dem. Bland insändare dominerade de som 
lyfte fram hälso- och sjukvården i stort, följt av allmänheten och 
landstingsledningen, 38, 26 respektive 21 procent. 
 
Tabell 9. Antalet artiklar per artikeltyp och ämne. 

 nyhets- 
artiklar 

debatt- 
artiklar 

insändare ledare vet ej Totalt 

allmänheten 17 0 12 0 0 29 
geografiska 
områden 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

ledning 16 7 10 0 1 34 
patientgrupper 25 1 2 0 0 28 
prioriteringar 18 2 2 2 0 24 
vården 28 15 18 16 0 77 
vårdnivåer 10 1 1 0 0 12 
yrkesgrupper 3 0 0 0 0 3 
annat 10 0 2 1 0 13 
Totalt 130 26 47 19 1 223 
 
 
3.6 Vem kom till tals i artiklarna? 
 
I en fjärdedel av det totala antalet artiklar var det politiker från något av 
majoritetspartierna [(s), (mp) och (v)] som kom till tals (26 procent). Antingen 
genom att själva skriva eller genom att bli intervjuade. Likaså var det i nästan en 
fjärdedel ytterligare (23 procent) allmänheten/medborgarna som kom till tals. 
Den tredje största gruppen var de artiklar där tidningen själv gör sin röst hörd, 
t ex i ledare (tolv procent). Noterbart är också att av artiklarna i de nationella 
dagstidningarna bestod till hälften av artiklar där tidningen själv uttryckte sina 
åsikter, 8 av 16 artiklar. 
 
Politiker från majoritetspartierna kom mest till tals genom vanliga 
nyhetsartiklar, i 75 procent av fallen (vilket motsvarar 33 procent av 
nyhetsartiklarna), men även genom debattartiklar, till 19 procent (motsvarar 42 
procent av debattartiklarna). Detta kan jämföras med politiker från 
oppositionspartierna [(m), (fp), (kd), (c)] som till nästan lika stor del hördes via 
vanliga nyhetsartiklar och debattartiklar, till 40 respektive 50 procent. Se Tabell 
10. 
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Tabell 10. Antalet artiklar per artikeltyp och aktörstyp. 

 nyhets-
artiklar

debatt-
artiklar

insändare ledare vet ej Totalt 

Landstinget i Östergötland       
politiker från majoritet 43 11 3 0 0 57 
politiker från opposition 4 5 1 0 0 10 
både politiker från  
majoritet och opposition 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

landstingsledningen 1 0 0 0 0 1 
tjänstemän 1 0 0 0 0 1 
medicinska rådgivare 1 0 0 0 0 1 
verksamhetsföreträdare 13 0 0 0 0 13 
verksamhetsmedarbetare 10 3 1 0 0 14 
Riksnivå       
politiker 7 0 1 0 0 8 
tjänstemän 11 0 0 0 0 11 
Övriga landet       
politiker 3 0 0 0 0 3 
tjänstemän 2 0 0 0 0 2 
övriga 4 1 0 0 0 5 
Andra       
patientorganisationer 13 1 2 0 0 16 
allmänheten 8 4 39 0 0 51 
tidningen själv 5 1 0 19 1 26 
vet ej 2 0 0 0 0 2 
Totalt 130 26 47 19 1 223 
 
 
Som väntat kom allmänheten mest till tals genom insändare, i 83 procent av 
dem, vilket är 76 procent av det totala antalet artiklar där allmänheten kom till 
tals. Patientorganisationer gjorde i 81 procent av fallen sin röst hörd via 
nyhetsartiklar, vilket motsvarar tio procent av samtliga nyhetsartiklar. 
Verksamhetsföreträdare och verksamhetsmedarbetare kom nästan uteslutande (i 
85 procent av fallen) till tals via vanliga nyhetsartiklar (14 procent av samtliga). 
Än mer ensidigt är det för politiker och tjänstemän på riksnivå som till 95 
procent av fallen uttryckte sina åsikter via nyhetsartiklar (18 procent av 
samtliga).  
 
Artiklar där politiker från majoritetspartierna skrivit själva eller intervjuats var 
till knappt en tredjedel (32 procent) vinklade mot hälso- och sjukvården i stort 
och till knappt en fjärdedel (24 procent) vinklade mot landstingsledningen.  
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Detta kan jämföras med artiklar där politiker från minoritetspartierna kommer 
till tals, där nio av tio artiklar lyfte fram ämnet landstingsledningen. I artiklar 
och insändare där allmänheten uttryckte sina åsikter dominerade ämnet hälso- 
och sjukvården i stort (37 procent), följt av ämnet allmänheten/medborgarna 
(27 procent) och landstingsledningen (20 procent). Journalister kan också själva 
uttrycka sina åsikter i t ex ledare och lyfte i de allra flesta fall fram hälso- och 
sjukvården i stort (73 procent). Till skillnad från aktörsgrupperna ovan så lyfte 
sjukvårdspersonal fram två andra ämnen, nämligen särskilda patientgrupper och 
vårdnivåer, i en tredjedel av artiklarna vardera hos respektive aktör. 
 
Figur 7 visar antalet artiklar uppdelade på aktörstyper i grova grupper (politiker, 
tjänstemän och övriga) och vilken vecka artiklarna publicerades.  
 
 

Figur 7. Antal artiklar per vecka, uppdelat på aktörstyp. 
 
 
Flest antal artiklar, oavsett aktörstyp, publicerades (som redogjorts för tidigare) 
under vecka 44 då Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade sitt beslut. Av artiklar 
där tjänstemän kom till tals publicerades 44 procent denna vecka. Vidare 
publicerades 29 procent av artiklarna där politiker gjorde sin röst hörd och 32 
procent där övriga kom till tals denna vecka.  
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Artiklar där politiker respektive övriga aktörer uttryckte sina åsikter var även 
många under den efterföljande veckan (14 procent vardera) samt vecka 40 (14 
respektive 9 procent) då Hälso- och sjukvårdsnämnden höll en presskonferens 
om förslagen till de kommande besluten. 
 
 
3.7 Vilken karaktär hade artiklarna? 
 
Artiklarna har klassificerats efter vilken karaktär de har, d v s om de har en 
positiv eller negativ vinkling (i analyserande eller propagandistisk/agiterande 
ton) eller är rent beskrivande utan ställningstagande. Artiklars vinkling brukar i 
medieforskning benämnas ”valens”. Figur 8 visar antalet artiklar per vecka 
uppdelade i tre grupper; negativa analyserande och propagandistiska/agiterande 
(107 stycken), positiva analyserande och propagandistiska/agiterande (33 
stycken), samt neutrala analyserande och beskrivande (83 stycken). De negativt 
vinklade artiklarna var under perioden m a o ungefär lika många som de positiva 
och neutrala tillsammans (107 jämfört med 116). 
 

 
Figur 8. Antalet artiklar per vecka grupperande efter karaktärstyp. 
 
 
Alla tre grupperna uppvisade givetvis toppar under vecka 44, men utmärkande 
är att under vecka 40 (då HSN höll presskonferens) skiljer sig kurvorna något åt.  
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Det var dels många artiklar som var neutralt analyserande eller beskrivande i sin 
karaktär och dels negativt analyserande eller propagandistiska. Se Figur 8. 
Tydligt är också att det veckorna efter beslutet togs (vecka 44) skedde en 
nedgång i antalet artiklar totalt, men att det sedan under vecka 47-48 kunde 
noteras ett något högre antal artiklar som var negativt analyserande eller 
propagandistiska. Endast under två veckor var de positivt analyserande eller 
propagandistiska artiklarna flest till antalet, dels vecka 46 och dels vecka 52 
(dock publicerades endast en artikel totalt sett under vecka 52). 
 
Uppdelat på de olika mediatyperna visar det sig att lokala dagstidningar till 50 
procent publicerade artiklar av negativ karaktär, propagandistiska eller negativt 
analyserande (27 respektive 23 procent). Trettiosju procent var artiklar av 
neutral eller beskrivande karaktär och 13 procent var positiva. Artiklarna i de 
nationella dagstidningarna utgjordes till hälften (8 av 16) av analyserande 
artiklar i positiv anda, medan kvällstidningarnas artiklar till två tredjedelar (6 av 
9) utgjordes av neutralt analyserande eller beskrivande artiklar. Se Tabell 11. 
 
Tabell 11. Antalet artiklar per medietyp och karaktärstyp. 

 kvällstidningar lokala 
dagstidningar

nationella 
dagstidningar 

Totalt 

negativt 
analyserande 

 
2 

 
46 

 
4 

 
52 

negativt 
propagandistiska 

 
1 

 
54 

 
0 

 
55 

positivt analyserande 0 17 8 25 
positivt 
propagandistiska 

 
0 

 
8 

 
0 

 
8 

neutralt analyserande 3 25 4 32 
beskrivande 3 48 0 51 
Totalt 9 198 16 223 
 
 
Noterbart är att propagandistiska/agiterande artiklar i positiv anda endast 
återfanns hos de lokala dagstidningarna, där de sammantaget med positivt 
analyserande artiklar utgjorde 13 procent av artiklarna. 
 
I Tabell 12 syns en tydlig skillnad mellan typerna av artiklar och vilken karaktär 
på artiklarna som dominerar gruppen. Vanliga nyhetsartiklar bestod till 38 
procent av artiklar med en beskrivande karaktär, debattartiklar till 35 procent av 
artiklar med en positivt analyserande ton, insändare till 76 procent av negativt 
propagandistisk ton och ledare till 53 procent av negativt analyserande artiklar.  
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Tabell 12. Antal artiklar per artikeltyp och karaktärstyp. 

 nyhets- 
artiklar 

debatt-
artiklar

insändare ledare vet ej Totalt 

negativt analyserande 32 7 2 10 1 52 
negativt 
propagandistiska 

 
11 

 
4 

 
36 

 
4 

 
0 

 
55 

positivt analyserande 11 9 2 3 0 25 
positivt 
propagandistiska 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
8 

neutralt analyserande 26 1 3 2 0 32 
beskrivande 50 1 0 0 0 51 
Totalt 130 26 47 19 1 223 
 
 
Samma förhållande gäller om materialet delas in i större grupper. Nyhetsartiklar 
bestod till 58 procent av neutralt analyserande eller beskrivande artiklar, 
debattartiklar till 50 procent av positivt analyserande eller propagandistiska 
artiklar och insändare samt ledare till 81 respektive 74 procent av negativt 
analyserande eller propagandistiska artiklar. De positivt propagandistiska 
artiklarna återfanns bara hos debattartiklar och insändare. 
 
Artiklar där politiker (oavsett vilka) kommer till tals var till 61 procent neutralt 
analyserande eller beskrivande, medan det rådde en jämnare fördelning mellan 
karaktärstyperna i artiklar där tjänstemännen kommer till tals, se Figur 9. I den 
sammanslagna gruppen med alla övriga aktörer dominerade negativt 
analyserande eller propagandistiska artiklar.  
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Figur 9. Antal artiklar per aktörstyp och karaktärstyp. 
 
 
Artiklar som lyfte fram särskilda patientgrupper eller allmänheten i stort var 
negativt analyserande respektive negativt propagandistiska, 43 respektive 41 
procent av artiklarna i de grupperna. Samma karaktärer hade artiklar som lyfte 
fram olika vårdnivåer eller hälso- och sjukvården i stort, 50 procent negativt 
analyserande respektive 26 procent negativt propagandistiska. Det bör dock 
påpekas att flest positivt analyserande eller propagandistiska artiklar återfanns 
även de bland artiklar vinklade mot vårdnivåer eller hälso- och sjukvården i 
stort. 
 
 
3.8 Drog medierna några egna slutsatser i artiklarna? 
 
3.8.1 Sågs möjligheter eller hinder med prioriteringsprocessen? 
Knappt hälften av det totala antalet artiklar (44 procent) återgav eller gav egna 
exempel på hinder eller på negativa implikationer/farhågor med 
prioriteringsprocessen, se Tabell 13. Fyrtiofyra procent av kvällstidningarnas 
artiklar lyfte fram exempel på hinder för prioriteringsprocessen (d v s var 
söndrande), medan i de lokala dagstidningarna utgjorde denna typ av artiklar 
endast 16 procent. Artiklar som lyfte fram implikationer/farhågor samt artiklar 
där inga slutsatser drogs alls utgjorde ungefär en lika stor andel (29 respektive 
31 procent).  
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Tabell 13. Antal artiklar per slutsatstyp och medietyp. 

  
 

farhågor 

 
 

hinder 

både 
möjligheter 
och hinder

 
 

möjligheter

inga 
slutsatser 

dras 

 
 

Totalt 
kvällstidningar 1 4 0 2 2 9 
lokala 
dagstidningar 

58 31 24 24 61 198 

nationella 
dagstidningar 

4 1 0 8 3 16 

Totalt 63 36 24 34 66 223 
 
 
Hälften (8 av 16) av artiklarna i de nationella dagstidningarna och tolv procent 
av artiklarna i de lokala dagstidningarna gav exempel på möjligheter med 
prioriteringsprocessen (d v s var stödjande). Vidare, i de lokala dagstidningarna 
utgjordes en fjärdedel (24 procent) av antalet artiklar av de som uttryckte både 
möjligheter och hinder eller enbart möjligheter med prioriteringsprocessen. 
 
I artiklar som lyfte fram ämnet prioriteringar i stort såg medierna oftast 
möjligheter med prioriteringsprocessen i Östergötland och gav exempel, medan i 
artiklar om hälso- och sjukvården i stort eller om olika vårdnivåer gav medierna 
oftast egna exempel på negativa konsekvenser eller uttryckte farhågor. Se Tabell 
14 nedan. 
 
Tabell 14. Antalet artiklar per slutsatstyp och ämne. 

  
 

farhågor 

 
 

hinder 

både 
möjligheter 
och hinder

 
 

möjligheter

inga 
slutsatser 

dras 

 
 

Totalt
allmänheten 12 2 1 2 12 29 
annat 2 0 1 0 10 13 
geografiska 
områden 

1 0 0 0 2 3 

ledning 5 7 6 3 13 34 
patientgrupper 11 9 2 0 6 28 
prioriteringar 3 1 6 9 5 24 
vården 24 13 5 17 18 77 
vårdnivåer 4 3 2 3 0 12 
yrkesgrupper 1 1 1 0 0 3 
Totalt 63 36 24 34 66 223 
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Bland artiklar som lyfte fram hälso- och sjukvården i stort (vilket är den 
dominerande vinklingen) återfanns dels flest artiklar där medierna återgav eller 
gav egna exempel på hinder för prioriteringsprocessen (36 procent av artiklar 
klassade att se hinder och sex procent av totala antalet artiklar) och dels flest 
artiklar där medierna gav exempel på möjligheter med prioriteringsprocessen 
(50 procent av artiklar klassade att se möjligheter och 35 procent av totala 
antalet artiklar). Bland samma artiklar utgjorde de som uttrycker negativa 
implikationer/farhågor en stor andel (31 procent) och de utgjorde vidare 38 
procent av alla artiklar där medierna såg och gav egna exempel på farhågor (elva 
procent av totala antalet artiklar). Bland artiklar som lyfte fram särskilda 
patientgrupper eller allmänheten/medborgarna i stort dominerade artiklar där 
medierna lyfte fram farhågor. Artiklar som återgav eller såg egna möjligheter 
utgjorde en ringa del. 
 
I artiklar där politiker från något av majoritetspartierna kom till tals, samt 
politiker (oavsett parti) eller tjänstemän på riksnivå, lyfte medierna till största 
delen fram exempel på möjligheter (var stödjande) alternativt både möjligheter 
och hinder. Motsatsen gäller för artiklar där politiker från något av 
minoritetspartierna kom till tals där medierna lyfte fram exempel på hinder för 
prioriteringsprocessen, se Tabell 15. 
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Tabell 15. Antalet artiklar per slutsatstyp och aktörstyp. 
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Landstinget i Östergötland       
politiker från majoritet 0 6 9 19 23 57 
politiker från opposition 8 1 0 0 1 10 
både politiker från majoritet 
och opposition 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

landstingsledningen 0 0 0 0 1 1 
tjänstemän 1 0 0 0 0 1 
medicinska rådgivare 0 0 0 1 0 1 
verksamhetsföreträdare 3 4 3 1 2 13 
verksamhetsmedarbetare 5 6 1 0 2 14 
Riksnivå       
politiker 2 1 3 0 2 8 
tjänstemän 1 1 0 4 5 11 
Övriga landet       
politiker 1 1 0 1 0 3 
tjänstemän 0 0 0 1 1 2 
övriga 0 3 2 0 0 5 
Andra       
patientorganisationer 6 7 2 0 1 16 
allmänheten 4 22 2 3 20 51 
tidningen själv 5 10 1 4 6 26 
vet ej 0 1 0 0 1 2 
Totalt 36 63 24 34 66 223 
 
 
3.8.2 Vilka argument för eller emot prioriteringsprocessen gavs? 
Som tidigare redogjorts för dominerade negativt analyserande eller negativt 
propagandistiska/agiterande artiklar (107 artiklar). Endast 33 artiklar var positivt 
analyserande eller positivt propagandistiska/agiterande, medan många artiklar 
var neutralt analyserande eller rent beskrivande och belyste både positiva och 
negativa aspekter (83 artiklar).  
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I 66 artiklar gavs argument för prioriteringsprocessen i Östergötland eller 
prioriteringar över huvud taget och i 105 artiklar gavs argument emot detsamma. 
 
Medan argument för prioriteringsprocessen fokuserade mer på besluten i sig och 
de mer kortsiktiga effekter de får, gav argument emot prioriteringsprocessen 
uttryck för mer långtgående farhågor och återverkningar för samhället och 
systemet i stort. Den grupp som presenterade mest argument över huvud taget 
var den politiska majoriteten i Landstinget i Östergötland (55 artiklar), följt av 
allmänheten (51 artiklar) och tidningen själv (26 artiklar).  
 
Argument för prioriteringsprocessen 
De som uttryckte sig mest positiva till prioriteringsprocessen bland de olika 
aktörsgrupperna var representanter från något av de politiska 
majoritetspartierna. De argument för prioriteringsprocessen som oftast gavs av 
dem var att det är positivt med öppna prioriteringar för att det ger möjlighet att 
ge vård där den ger bäst effekt. De har också, tillsammans med representanter 
från andra organisationer på riks- och lokalnivå, tyckt att arbetet med 
prioriteringar är föredömligt och att riktlinjer behövs. I totalt 66 artiklar fördes 
argument för prioriteringsprocessen i Östergötland fram eller för prioriteringar i 
största allmänhet. 
 
De argument som var vanligast förekommande var att det är bra att det är 
politiker som beslutar samt att det är positivt att prioriteringarna görs öppna - 
eftersom de ju ändå förekommer. När det gäller karaktär på artiklarna är dessa i 
vår kategorisering uppdelade i, å ena sidan analyserande negativ, neutral eller 
positiv; mer beskrivande; eller å andra sidan propagandistiska åt det negativa 
eller positiva hållet. De argument för prioriteringsprocessen som förekom i de 
artiklar vi bedömt vara negativt analyserande är att det är ofrånkomligt med 
prioriteringar samt att just öppenheten ändå är något bra. I de mer neutralt 
analyserande argumenterades för att det är ett nödvändigt arbete och i enlighet 
med principer eller beslut. I de artiklar som var analyserade på ett sätt som 
upplevts som positivt angavs återigen att det är föredömligt med öppna 
prioriteringar, med förklaringen att det ger större insyn och främjar demokratin, 
samt att det öppnar för en debatt ur ett större perspektiv när det gäller välfärd 
och det offentliga åtagandet. De artiklar som upplevts som mer beskrivande till 
sin karaktär angav som argument för prioriteringsprocessen att det är bra att de 
med störst behov får företräde.  
 
Några exempel på hur argument för prioriteringsprocessen kan uttryckas 
illustreras genom följande citat. 
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”Öppna och tydliga prioriteringar behövs när resurserna inte räcker till men 
kanske främst för att garantera att de som har de största behoven av hälso- och 
sjukvård, får sina behov tillfredsställda före dem med mindre behov.” 
(Norrköpings Tidningar 2003-11-07) 
 
”Prioriteringslistan har både positiva och negativa sidor. En del vård är onödig 
eller är sådan jag kan betala själv för.” (ÖstgötaCorrespondenten 2003-10-31) 
 
”- Det är bättre att prioriteringarna görs öppet så att alla vet vad som sker. 
Räcker inte pengarna tvingas man prioritera. Vi måste ju klara vårdbehovet av 
de som har det sämst, …” (Svenska Dagbladet 2003-10-30) 

 
I Tabell 16 listas fem-i-topp av aktörer i artiklar som uttryckte argument för 
respektive emot Östergötlands prioriteringsprocess eller prioriteringar som 
fenomen. Intressant att notera är att både allmänheten och tidningarna själva 
återfanns i båda lägren, samt att politiker från något av majoritetspartierna även 
var aktörer i artiklar som gav argument emot arbetet. 
 
Tabell 16. Den fem vanligaste aktörerna i artiklar som uttryckte argument för 
respektive emot prioriteringsprocessen i Östergötland eller prioriteringar som 
fenomen. 

 Argument för antal 
artiklar 

Argument emot antal 
artiklar 

1 politiker från majoritet 25 allmänheten 28 
2 allmänheten 8 tidningen själv 14 
3 tidningen själv 7 patientorganisationer 13 
4 tjänstemän på riksnivå 7 verksamhetsmedarbetare 11 
5 verksamhetsföreträdare 4 politiker från majoritet 9 
 
 
Argument emot prioriteringsprocessen 
Argumenten emot den genomförda prioriteringsprocessen var mer spridda i så 
måtto att argumenten spretar mer å olika håll; det är svårare att hitta ett fåtal 
tydliga spår som i fallet med argumenten för prioriteringsprocessen. Totalt 99 
artiklar innehöll argument emot prioriteringsprocessen i Östergötland eller 
prioriteringar som sådana. Allmänheten är den grupp som mest gav argument 
emot, följt av tidningarna själva, patientorganisationer och 
verksamhetsmedarbetare. 
 
De artiklar som uttryckte argument emot prioriteringsprocessen var mer 
agiterade och talade t ex om diskriminering av svaga grupper och att 
prioriteringar bidrar till ökande klyftor i samhället. Det mest förekommande 
argumentet emot var att ansvaret för behandling bara flyttas runt i vården och 
förs över på andra instanser.  
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I flera fall fördes också uppfattningen fram att prioriteringar innebär att 
medborgarna får betala för vård två gånger med hänvisning till att all vård redan 
är betald genom skattefinansiering. Andra argument hänvisade till lagar och 
principer och hävdade att besluten är ett brott mot dessa, medan ytterligare andra 
menade att det inte är politikers sak att prioritera utan att detta ska ligga på 
professionen eller på medborgarna själva. Argument gavs emot enskilda 
prioriteringsobjekt, saker på rangordningslistorna, t ex emot 
utbudsbegränsningen att finansiera en andra hörapparat eller artroskopi 
(titthålskirurgi) för äldre patienters knäbesvär. 
 
Bland analyserande negativa artiklar framfördes argument emot 
prioriteringsprocessen som att ansvaret bara flyttas runt, samt att 
prioriteringsprocessen är diskriminerande och kommer att leda till sämre 
vårdkvalitet. Under de artiklar som bedömts som analyserande neutrala märks 
argument som att det strider mot lagen samt att kostnaderna bara vältras över till 
andra instanser. Mycket få argument emot prioriteringsprocessen fanns i de mer 
positivt analyserande artiklarna, medan det under beskrivande artiklar återigen 
angavs att det strider mot lagen att prioritera bort vissa grupper.  
 
Det är i de artiklar vi klassificerat som negativt propagandistiska som de mest 
agiterade argumenten emot kom fram; här framfördes t ex kritik mot att betala 
för vård två gånger och farhågor om att prioriteringarna kommer att leda till 
obehag eller till och med psykiska störningar hos patienter. 
 
Några exempel på hur argument emot prioriteringsprocessen kan uttryckas 
illustreras genom följande citat. 
 

”Det låter ju som om man måste vara halvdöd för att få hjälp... Särskilt 
allvarligt tycker jag det är när det gäller barn. Lätt övervikt hos barn, det är väl 
då man ska ta tag i det! Och nattväta, huvudvärk hos barn, sömnsvårigheter, det 
är viktiga grejer. Och åkommor som kan ge svårare sjukdomar senare.” 
(Östgöta Correspondenten 2003-10-31) 
 
”…en prioriteringslista för vilka åkommor medborgarna ska betala två gånger 
för. Först via landstingsskatten och sedan en gång till. En banbrytare i 
nedmonteringen av den politikerstyrda vården.”  
(Norrköpings Tidningar 2003-12-11) 
 
”Har kommunen mark till alla massgravar till alla gamla som dör? Det känns 
som om gamla och sjuka helst inte ska finnas, vi kan lika gärna hoppa utför 
Västra väggar på Omberg” (ÖstgötaCorrespondenten 2003-10-31) 
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3.9 Angavs källor i artiklarna? 
 
Att veta från vem eller var uppgifterna i artikeln kommer är viktigt för att kunna 
bedöma balansen i artikeln, d v s om alla parter/sidor i en fråga har fått lika stort 
utrymme. Källor angavs i 65 procent av artiklarna; i cirka två tredjedelar av 
artiklarna i lokala dagstidningar och kvällstidningar och i något lägre andel (56 
procent) av de nationella dagstidningarna, se Figur 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Antalet artiklar per förekomst av källor och medietyp. 
 
 
Bäst är medierna på att ange källor i vanliga nyhetsartiklar (i 92 procent av 
dem). I debattartiklar angavs endast källor i drygt hälften av fallen (58 procent 
av dem). Se Figur 11. I insändare och ledare angavs endast källor till minde del 
(17 respektive 16 procent av dem). 
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Figur 12. Antalet artiklar per förekomst av källor och artikeltyp. 
 
 
Noterbart är att det är betydligt mer vanligt att källor anges i artiklar som är 
positiva, neutrala eller beskrivande i sin karaktär (78 respektive 83 procent), än i 
dem som är negativt vinklade (48 procent), vilket syns i Figur 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Antalet artiklar per förekomst av källor och karaktär. 
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Angivna källor var av olika slag, varav enskilda personer eller grupper av 
personer i t ex en intervju dominerade tydligt (77 procent av artiklarna). Se 
Figur 13. 
 
 

Figur 13. Antalet artiklar per typ av källa. 
 
 
Andra typer av källor som förekom var t ex att författaren hänvisar till ett 
speciellt dokument, ett politiskt beslut eller en lag (ex Hälso- och 
sjukvårdslagen), likväl som referenser till ett politiskt organ eller dess möte (ex 
Hälso- och sjukvårdsnämnden eller Landstingsstyrelsens debatt dagen innan). 
Det förekom också att en artikelförfattare hänvisar till en tidigare artikel införd i 
ett annat medie (ex ett svar på en insändare eller debattartikel, eller ett 
meddelande från TT).  
 
 
3.10 Vilka teman dominerade artiklarna? 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att några tydliga teman dominerade i 
mängden artiklar. Dessa teman kan sammanfattas i några huvudgrupper, såsom 
mer renodlat negativa, positiva samt neutrala eller både och. Bland de med en 
mer negativ anstrykning lösgör sig ofta betänkligheter i ett större perspektiv; 
artiklarna uttryckte misstankar om att demokratin hotas och att vården 
nedmonteras. Värdeladdade ord såsom ”fördomsfullt”, ”godtyckligt” och 
”segregerande” användes ofta.  
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De patientorganisationer som varit mest flitiga med att skriva insändare och på 
annat sätt kom till tals i analyserande artiklar är HRF (Hörselskadades 
Riksförbund) och PRO (Pensionärernas Riksorganisation), som i ett flertal 
artiklar vände sig mot att åkommor som drabbar de grupper de representerar 
prioriteras bort. Ett annat återkommande tema i den negativa riktningen var 
kritik mot att det är politiker som prioriterar. Representanter från oppositionen 
eller andra som är negativa mot det nuvarande politiska styret använde sig av de 
negativa associationer prioriteringar kan ge för att vädra sina politiska 
ståndpunkter. 
 
Artiklarna som är mer neutralt hållna var till allra största del av beskrivande 
karaktär. De beskrev bakgrunden till, och förväntade konsekvenser av, besluten. 
Många listade besluten och bortprioriterade åkommor utan några mer vidlyftiga 
förklaringar. Det förekom också ett flertal artiklar som var i formen av 
förklaringar eller vidareutvecklingar, eller försök till att utreda missförstånd; 
främst från medlemmar av den politiska majoriteten. Under det negativa eller 
neutrala temat fanns också en del artiklar som byggde på rena missförstånd, 
alternativt artiklar som sökte reda ut missförstånden.  
 
Ett fåtal artiklar hade ett klart positivt tema. Majoriteten av dessa handlade om 
att ordföranden för Sveriges Pensionärsförbund SPF, Barbro Westerholm, 
uttalade sig mycket positiv till Östergötlands prioriteringsarbete. Andra teman i 
positivt ton handlade t ex om att det är positivt med en prioriteringsdebatt. 
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4. SAMMANFATTANDE RESULTAT 
 
Syftet med denna studie var att studera vilken roll massmedier (dagstidningar) 
spelar under en prioriteringsprocess i ett landsting; hur de agerade under 
händelseförloppet och hur de framställde ämnet. Den övergripande 
frågeställningen vi ville belysa var på vilket sätt mediebevakningen bidrog till 
förståelsen av prioriteringar i allmänhet och av den studerade 
prioriteringsprocessen i synnerhet; men vi ville också öka förståelsen för på 
vilket sätt medierna kan tänkas påverka ett skeende. Med slutledning av 
resultaten i föregående kapitel kan vi göra följande konstateranden för att 
besvara våra uppsatta frågeställningar. 
 
223 artiklar publicerade 
Under augusti till december 2003 publicerades totalt 223 artiklar i de studerade 
medierna, varav 198 i länets lokala dagstidningar. Flest artiklar publicerades 
under veckorna 36 - 37 då verksamhetsföreträdarnas konsekvensbeskrivningar 
lämnades in till landstingets kansli, vecka 40 då Hälso- och sjukvårdsnämndens 
presidium höll en presskonferens där förslagen till kommande beslut 
presenterades samt vecka 44 (med hög publicitet även under efterföljande 
veckor) då Hälso- och sjukvårdsnämnden som helhet fattade beslutet om 
utbudsbegränsningar. De lokala dagstidningarna publicerade artiklar under hela 
den studerade perioden, medan nationella dagstidningar och kvällstidningar 
publicerade artiklar i anslutning till tidpunkten då beslutet fattades. 
 
Fler ledare i nationella dagstidningar än i lokala 
Nyhetsartiklar utgjorde den enskilt största gruppen, 58 procent av det totala 
antalet publicerade artiklar under perioden. Insändare var den andra största 
gruppen med 21 procent. I vårt material är antagligen andelen insändare 
underskattad. Ledare utgjorde procentuellt sett en liten del i lokala dagstidningar 
(sex procent), men 38 procent i nationella dagstidningar. 
 
Ämnet dominerade innehållet i artiklarna 
Prioriteringsprocessen eller resultatet av den, utbudsbegränsningarna, 
dominerade i 74 procent av artiklarna. Bland insändare var dominansen högst 
(89 procent), medan den bland debattartiklar och ledare var lägre (46 respektive 
53 procent). 
 
Lika stort fokus på processen som resultatet 
Nationella dagstidningar fokuserade till lika stor del på processen som resultatet 
av den, medan lokala dagstidningar hade något större fokus på processen som 
helhet, 52 procent, och fokuserade enbart på resultatet i 41 procent av artiklarna.  
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Debattartiklar var de som uppvisade störst fokus på processen, 73 procent av 
dem. En förskjutning skedde mot slutet av tidsperioden mot att mer fokusera på 
resultatet av processen. 
 
Hälso- och sjukvården i stort lyftes fram 
Ämnet ”vården” (d v s hälso- och sjukvården i stort, själva systemet, 
organisationsformen, att höja eller sänka skatter och avgifter) lyftes fram i 34 
procent av totala antalet artiklar. På andra plats återfinns ämnet 
”landstingsledningen” med 25 procent av artiklarna. I lokala dagstidningar 
däremot följer, efter artiklar som lyfte fram ”vården”, artiklar som lyfte fram 
”allmänheten” (medborgarna, patienterna) med 15 procent av de lokala 
dagstidningarnas artiklar. En ytterst liten del av artiklarna lyfte fram särskilda 
yrkesgrupper eller geografiska områden. Artiklar som lyfte fram särskilda 
patientgrupper återfanns nästan uteslutande bland nyhetsartiklar (19 procent av 
dem). 
 
Politiker från majoritetspartier samt allmänheten dominerar 
I en fjärdedel av det totala antalet artiklar var det politiker från något av 
majoritetspartierna som kom till tals. Likaså var det i nästan en fjärdedel 
ytterligare (23 procent) allmänheten/medborgarna som hördes. Politiker från 
majoritetspartierna kom till största delen till tals genom vanliga nyhetsartiklar 
(75 procent av fallen och 33 procent av nyhetsartiklarna), medan allmänheten 
gjorde sin röst hörd via insändare (76 procent av fallen och 83 procent av dem). 
Politiker från något av oppositionspartierna förekom till lika stor del via vanliga 
nyhetsartiklar som debattartiklar (i 40 respektive 50 procent av fallen). Knappt 
en tredjedel av artiklarna där politiker från något av majoritetspartierna kom till 
tals var vinklade mot hälso- och sjukvården i stort och knappt en fjärdedel mot 
landstingsledningen. I artiklar där politiker från något av minoritetspartierna 
förekom lyfte däremot nio av tio artiklar fram ämnet landstingsledningen. 
Verksamhetsföreträdare och medarbetare lyfte fram andra ämnen än övriga 
grupper, nämligen särskilda patientgrupper och vårdnivåer. 
 
Negativt vinklade artiklar väger jämt mot positiva och neutrala artiklar 
Negativt analyserande eller negativt propagandistiska/agiterande artiklar 
dominerade som enskild grupp. De positiva och neutrala artiklarna var dock 
sammantaget något fler (116 jämfört med 107). Veckan då Hälso- och 
sjukvårdsnämnden höll presskonferens om kommande beslut var många artiklar 
neutralt analyserande eller beskrivande till sin karaktär. Tre till fyra veckor efter 
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut noterades ett något högre antal artiklar 
som var negativt analyserande eller propagandistiska. I lokala dagstidningar 
återfanns mest artiklar med negativ karaktär (50 procent), medan det i nationella 
dagstidningar fanns flest artiklar med positiv karaktär (50 procent) och i 
kvällstidningar var de flesta artiklarna neutrala.  
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Det fanns en tydlig skillnad mellan typerna av artiklar och vilken karaktär de 
hade. Vanliga nyhetsartiklar bestod mest av artiklar med beskrivande karaktär, 
debattartiklar av artiklar med en positivt analyserande ton, insändare av negativt 
propagandistisk ton och ledare av negativt analyserande artiklar. 
 
Nationella dagstidningar såg möjligheter medan kvällstidningar såg hinder 
Knappt hälften av det totala antalet artiklar (44 procent) såg eller gav egna 
exempel på hinder eller implikationer/farhågor med prioriteringsprocessen. 
Hälften av artiklarna i de nationella dagstidningarna och tolv procent av 
artiklarna i de lokala dagstidningarna lyfte fram exempel på möjligheter med 
prioriteringsprocessen, d v s var stödjande. I de lokala dagstidningarna utgjorde 
artiklar som återgav eller såg egna exempel på både möjligheter och hinder eller 
enbart möjligheter med prioriteringsprocessen en fjärdedel av artiklarna. Detta 
till skillnad mot kvällstidningarna som i knappt hälften (44 procent) av 
artiklarna gav exempel på hinder för prioriteringsprocessen, d v s var söndrande. 
I de lokala dagstidningarna stod denna typ av artiklar endast för 16 procent, 
medan artiklar som uttryckte implikationer/farhågor samt artiklar där inga 
slutsatser drogs alls utgjorde ungefär en lika stor andel vardera (29 respektive 31 
procent). I artiklar där politiker från något av majoritetspartierna kom till tals, 
samt politiker (oavsett parti) eller tjänstemän på riksnivå, gav medierna till 
största delen exempel på möjligheter (d v s var stödjande), alternativt såg både 
möjligheter och hinder. Motsatsen gäller för artiklar där politiker från något av 
minoritetspartierna kom till tals där medierna inte helt överraskande lyfte fram 
exempel på hinder för prioriteringsprocessen. 
 
Kortsiktiga effekter av besluten utgjorde argument för prioriteringsprocessen 
medan långtgående farhågor för samhället var argument emot 
Argument för prioriteringsprocessen fokuserade mer på besluten i sig och de mer 
kortsiktiga effekter de får, medan kritikerna som ger argument emot 
prioriteringsprocessen gav uttryck för mer långtgående farhågor och såg 
återverkningar för samhället och systemet i stort. Politiker från något av 
majoritetspartierna var de som uttryckte sig mest positiva till 
prioriteringsprocessen, med argument som att det är positivt med öppna 
prioriteringar då det ger möjlighet att ge vård där den ger bäst effekt, eller att 
arbetet med prioriteringar är föredömligt och att riktlinjer behövs. Argumenten 
emot prioriteringsprocessen var mer spridda och det är svårare att hitta ett fåtal 
tydliga linjer. De var mer agiterade och handlade t ex om diskriminering av 
svaga grupper, att prioriteringar bidrar till ökande klyftor i samhället, att 
ansvaret för behandling bara flyttas runt i vården och förs över på andra 
instanser, eller att prioriteringar innebär att medborgarna får betala för vård två 
gånger (med hänvisning till att all vård redan är betald genom 
skattefinansiering).  
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Andra argument hänvisade till lagar och principer och hävdade att besluten är ett 
brott mot dessa, alternativt är i linje med vad som sägs i lagar och principer, 
medan ytterligare andra menar att det inte är politikers sak att fatta 
prioriteringsbeslut. 
 
Källor angavs i nyhetsartiklar men saknades i många andra typer av artiklar 
Källor angavs i 146 av de totalt 223 artiklarna (65 procent), i två tredjedelar av 
artiklarna i lokala dagstidningar samt kvällstidningar och i något lägre andel (56 
procent) av de nationella dagstidningarna. Bäst var medierna på att ange källor i 
vanliga nyhetsartiklar (i 92 procent av dem). I debattartiklar angavs endast källor 
i drygt hälften av fallen, medan i insändare och ledare angav endast källor till 
minde del (17 respektive 16 procent av dem). Det är vanligare att källor anges i 
artiklar som är positiva, neutrala eller beskrivande i sin karaktär, än i de som är 
negativt analyserande eller propagandistiska. 
 
Teman - från kort faktabeskrivning till apokalyps 
Dominerande teman i de mer negativa artiklarna uttryckte misstankar om att 
demokratin hotas och att vården nedmonteras och värdeladdade ord såsom 
”fördomsfullt”, ”godtyckligt” och ”segregerande” användes ofta. Artiklarna som 
var mer neutralt hållna var till största del av beskrivande karaktär. De beskrev 
bakgrunden till, och förväntade konsekvenser av, besluten. Ett fåtal artiklar hade 
ett klart positivt tema. 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Mediebevakningen av prioriteringsprocessen i Landstinget i Östergötland hösten 
2003 var mycket omfattande. Det publicerades många artiklar i ämnet och det 
fanns en stor bredd i artiklarna, det gäller både typ av artiklar, vinkling i vad 
som lyftes fram och vilka som kom till tals, artiklarnas karaktär, samt i 
eventuella slutsatser som drogs. Kortfattat kan mediebevakningen beskrivas med 
orden:  

• omfattande 
• allsidig 
• politiker- eller allmänhetsagerande 
• hälso- och sjukvårdssystemvinklad 
• övervägande negativ 

 
Vi saknar tidigare erfarenhet av medieforskning, men dristar oss ändå till att 
skissera några möjliga orsaker till varför mediernas rapportering såg ut som den 
gjorde under hösten 2003. Vi ämnar också ge några förslag på hur 
rapporteringen av öppna prioriteringar skulle kunna utvecklas för att stimulera 
till en dialog mellan vården och allmänheten. 
 
Missförstånd rörande det som ska förmedlas 
Ett skäl till varför medierapporteringen blev övervägande negativ har sin grund i 
rena missförstånd kring ämnet som skulle förmedlas. Det handlar t ex om att 
journalisten eller medborgaren missuppfattat en viss händelse som skett eller att 
de missuppfattat ett budskap som getts av enskilda personer (politiker, 
tjänstemän, vårdföreträdare m fl) eller av landstinget som helhet (ex via 
pressmeddelanden eller hemsidan).  
 
En vanlig missuppfattning i medierna i detta fall var att patienterna själva skulle 
få betala vården för alla de sjukdomstillstånd och dess åtgärder som fanns med i 
det politiska beslutet, när det i själva verket i många fall var frågan om en 
överföring av patienter till en annan vårdnivå (t ex från specialistsjukvård på 
sjukhus till bedömning/behandling i primärvård).  
 

”Hela listan på sjukdomar som landstinget slutar att betala för” 
(Expressen 2003-10-30) 
 
”Drygt 50 diagnoser kommer inte att åtgärdas på länets sjukhus” 
(Motala & Vadstena Tidning 2003-10-30) 

 
Ett annat exempel på missuppfattning av både journalister och medborgare är 
beslutet om att artroskopi (titthålskirurgi) inte skulle utföras på äldre patienter 
med knäbesvär, då det bedömdes ha en begränsad nytta för dem.  
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Många uppfattade detta beslut som att knäoperationer inte skulle utföras på äldre 
patienter över huvud taget. Andra exempel är följande rubriker och texter: 
 

”Skelning och blåskatarr ska inte behandlas” (Aftonbladet 2004-10-29) 
 
”I Östergötland kommer människor fortsättningsvis att själva få bekosta 
operationer av godartade tumörer - och barn med sömnrubbningar får ligga 
vakna om deras föräldrar inte har råd med behandling. Ett 50-tal diagnoser 
ryker ur sjukvårdsförsäkringen.” (Svenska Dagbladet 2003-11-08) 

 
Den allvarligaste missuppfattningen i detta fall var att patienter inte skulle bli 
föremål för en första bedömning av sjukvårdpersonal. Det framgick inte 
tillräckligt tydligt i beslutet att alla fortfarande har rätt till en första bedömning 
och detta ledde till en mängd debattinlägg i ämnet. 
 
Okunnighet om det som ska förmedlas 
En annan felkälla handlar om okunnighet om det som ska förmedlas. Både bland 
allmänhet och bland journalister finns kunskapsluckor om hur hälso- och 
sjukvårdssystemet fungerar; de känner inte alltid till vad prioriteringar innebär 
eller vad som sker i landstinget. Många av landstingets egna medarbetare var 
också okunniga om vad som pågick. 
 

”Vem har satt upp prioriteringarna, är det politiker eller barnläkare. Själv är 
jag barnsjuksköterska, jag jobbar med akut sjuka barn. De här diagnoserna på 
prioriteringslistan är märkliga, jag bara skakar på huvudet, flera av dem 
behandlas inte idag” (Östgöta Correspondenten 2003-10-31) 

 
Om personer som är okunniga om hur verksamheten fungerar bara inhämtar 
information via medierna får de i många fall en felaktig bild, när missförstånd 
eller felaktig information som publicerats i medierna betraktas som sanning bara 
för att de står i tryck. Blir det fel från början och ämnet är laddat tenderar felen 
att fortplanta sig. Uppgiften om att patienter inte hade rätt att bli bedömda var ett 
sådant exempel. 
 

”- Det stämmer inte med intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen att göra en 
administrativ lista som utestänger vissa patientgrupper eller diagnoser.” 
(Östgöta Correspondenten 2003-10-31) 

 
Tidsbrist, brist på utrymme och problem med att finna pålitliga källor är 
medicinjournalisternas största hinder för en informationsmässigt god kvalité på 
medicinsk journalistik, visar Larsson m fl i en studie baserad på 
litteraturgenomgång, fokusgrupper samt intervjuer (Larsson m fl 2003). Många 
journalister känner också att det är svårt att hitta oberoende experter som är 
villiga att bistå dem.  
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Tillgång till pålitlig och uppdaterad bakgrundsinformation om olika ämnen via 
Internet eller tillgång till experter inom olika områden framkom som två 
önskvärda strategier för att förbättra informationsvärdet i reportagen. Ett annat 
sätt som journalisterna ansåg skulle vara värdefullt var att lära sig strategier för 
att förbereda mer informativa reportage som ändå är underhållande och säljande 
(Larsson m fl 2003). 
 
Ansvaret för missförstånd och okunnighet kan bara delvis läggas på dem som 
skrivit artiklarna. För att minimera de problem som missförstånd och okunnighet 
leder till är det viktigt att landsting och kommuner satsar tid och resurser på 
både mer och bättre information om sitt förändringsarbete - till de egna 
medarbetarna, journalister och medborgarna. Hösten 2003 saknade Landstinget i 
Östergötland en utarbetad informationsstrategi om prioriteringsarbetet. 
Gentemot den egna organisationen är en lösning att på ett tidigt stadium starta 
en diskussion med medarbetarna om de bakomliggande skälen till varför 
landstinget/kommunen bör arbeta mer öppet med prioriteringar, berätta hur 
processen är tänkt att genomföras, vilka personer som är inblandade och hur 
tidplanen för genomförandet ser ut. De egna medarbetarna måste vara 
informerade för att de ska kunna agera ambassadörer i sin tur. Beslutsfattare och 
informationsbärare bör också fundera på hur de ska sälja in och motivera sitt 
arbete och sina beslut på ett ändamålsenligt sätt, dels till medierna och dels till 
allmänheten. Om beslut tas i vad allmänheten uppfattar som ”slutna rum” och 
presenteras som allt för komplexa och vetenskapliga, finns det en risk att 
”vanligt folk” inte känner sig delaktiga, och hela prioriteringsprocessens 
legitimitet undergrävs. 
 
Om människor får orsaken till händelsen förklarad för sig och får problemet och 
förslag till lösningar presenterat på ett begripligt sätt, samt att besluten fattas av 
det dessa människor uppfattar som ”rätt personer”, så ökar sannolikheten för att 
de dels ska öka sin kunskap i frågan och dels acceptera de lösningar som 
presenteras. Detta menar bl a Daniels och Sabin som resonerat kring vad som 
menas med rättvisa och legitima procedurer och vilka villkor som ska vara 
uppfyllda för att en beslutsprocedur ska kunna accepteras av allmänheten och 
uppfattas som legitim (Daniels och Sabin 2002). 
 
Informationsavdelningen vid Landstinget i Östergötland gjorde själva en 
genomgång av vad som skrivits om både struktur- och utbudsförändringarna i 
medierna under perioden augusti till november 2003 (Landstinget i Östergötland 
2004b). En huvudfråga var om debatten i medierna försämrat varumärket6 
Landstinget i Östergötland. Slutsatsen var att varumärket har ”fått en ganska stor 
törn” (Landstinget i Östergötland 2004b).  
                                                 
6 Med varumärke definieras det som landstinget vill stå för, d v s trygghet, tydlighet och mån om pengarna 
(Landstinget i Östergötland 2004b).  
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Ett försök att i efterhand visa hur landstingets prioriteringsarbete i praktiken 
genomförts gjordes genom att i januari 2004 anordna en konferens i Stockholm 
med titeln ”Vad har dom för sig i Östergötland” (Landstinget i Östergötland 
2004c). Konferensen, som var välbesökt, riktade sig främst till politiker och 
tjänstemän vid övriga landsting i landet, men även till andra intresserade. 
Rapporteringen i medierna från konferensen var dock liten. 
 
Bevakning av egenintressen som är hotade i sak 
En tredje trolig förklaring till rapporteringens innehåll är bevakning av 
egenintressen som är hotade i sak. Vårdföreträdare agerade för sin specialitet, 
sin klinik eller sitt sjukhus; specialistföreningar och patientföreningar värnade 
om sin specialitet och sin fråga och allmänheten för sina personliga intressen 
och specifika problem. Exempel på bevakning av egenintressen är t ex oro från 
anställda i primärvården att patienter (och kostnader för undersökning och 
behandling) skall övervältras till dem då åtgärden inte skall göras alls, eller 
göras i mindre utsträckning, på sjukhus.  
 

”- Det blir en övervältring av ansvar och arbete på primärvården som är hårt 
ansträngd redan idag. Nu kommer det ut ännu mer patienter från sjukhusen som 
vi inte ska ta emot där och då kommer många att få stå i kö och vänta.  
 - Det innebär senare diagnos vilket kan få medicinska konsekvenser för 
patienten i form av sämre prognoser, (...)” (Norrköpings Tidningar 2003-10-31) 

 
”- Om belastningen på primärvården ökar ännu mer får vi en ohållbar 
arbetsmiljö och riskerar personalflykt.” (Östgöta Correspondenten 2003-10-11) 

 
Ett annat exempel är de nyhetsartiklar och insändare som handlade om beslutet 
att patienter själva får stå för kostnaden för en andra hörapparat (endast 
utprovning bekostas av landstinget). I dessa artiklar var det oftast 
patientföreningar, intresseföreningar och allmänheten som kom till tals. 
 

”- Vilka pensionärer har råd att slänga upp de extra tusenlapparna för en andra 
hörapparat? undrar (...). Konsekvenserna är att de blir utanför och isolerade.” 
(Östgöta Correspondenten 2003-10-30) 

 
”Landstinget bryter i princip mot lagen, (...). Förslaget gör att Östergötland blir 
det sämsta landstinget för hörselskadade, (...).”  
(Norrköpings Tidningar 2003-10-25) 

 
Insändare förmedlade också en oro för hela gruppers välbefinnande, t ex att 
handikappade, barn eller pensionärer missgynnas. Detta gäller åter igen t ex 
borttagandet av en viss typ av knäoperation (artroskopi) på äldre. Ett annat 
exempel är besluten inom barnsjukvården, där ett flertal sjukdomstillstånd/ 
åtgärder ska behandlas i primärvården istället för på sjukhus.  
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Besluten uppfattades som att dessa sjukdomstillstånd/åtgärder skulle man 
framöver inte behandla över huvud taget. 
 

”Ser man på den prioriteringslista som framtagits så är det många av dessa 
sjukdomar som drabbar den äldre befolkningen och den rörelsehindrade 
gruppen.” (Folkbladet 2003-11-27) 
 
”Får inte gamla finnas?” (Östgöta Correspondenten 2003-10-31) 

 
Det är rimligt att denna typ av inlägg förekommer och det är viktigt att föra en 
debatt. Representanter för gjorda prioriteringar bör bemöta dessa genom att med 
bra argumentation vinna gehör för sin sak. Även om människor som känner att 
det egna intresset är hotat inte kommer att dela uppfattningen om rättvisa i vissa 
specifika beslut, så är hypotesen att en öppen process baserad på fakta och brett 
accepterade principer kan bidra till att öka förståelsen för processen i sig och 
leder till en ökad acceptans av enskilda beslut. 
 
Bevakning av egenintressen på systemnivå 
En fjärde närliggande förklaring till negativ kritik vad gäller prioriteringarna är 
en bevakning av egenintressen på systemnivå. Det kan t ex röra sig om de som 
är för institutionella förändringar - är för en förändring av hela hälso- och 
sjukvårdssystemet, t ex företrädare för en annan organisationsform eller 
driftsform (ex privata vårdorganisationer och vårdföretag). Detta gäller på 
makronivå (hälso- och sjukvårdens organisation i landet, på riksnivå), på 
mesonivå (organisationen av sjukvården inom ett landsting, ex synpunkter på 
strukturförändringar som genomförs) samt på mikronivå (organisationen inom 
en centrumbildning eller en klinik). Hit hör också yttringar av dem som 
förespråkar andra sätt att göra besparingar på inom hälso- och sjukvården än 
genom prioriteringar (oftast genom strukturförändringar, effektiviseringar eller 
kvalitetsarbete). Bland denna typ av artiklar finns t ex insändare där författaren 
önskar ”skrota landstingen”. 
 

”Prioriteringarna måste göras. Att det sägs öppet och att avvägningarna mellan 
olika behov diskuteras offentligt är positivt. Det oroande med den 
prioriteringsdiskussion som nu tar fart är dess bakgrund. Landstinget befinner 
sig i kris. Det kan tyda på mod att då säga att resurserna inte räcker och att vi 
måste koncentrera oss på att ge vård till dem som har störst behov. Men det kan 
också vara en alltför enkel utväg, ett sätt att fly undan en ännu större och 
svårare diskussion om hur vi bör organisera vården.” 
(Dagens Nyheter 2003-10-30) 
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”Även kristdemokraterna reagerar mot det senaste sparförslaget. En 
skattehöjning på 40 öre är den enda lösningen på landstingets ekonomiska 
problem, säger Levi Eckeskog som är gruppledare. Enligt honom tar det inte 
bort hela sparbetinget, men minskar det med 200 miljoner kronor. – Man måste 
även noggrant titta på effektivisering och strukturförändringar, säger Levi 
Eckeskog.” (Norrköpings Tidningar 2003-10-04) 

 
Det är svårare att bemöta bevakningen av egenintressen på systemnivå som 
ligger till grund för att medierna rapporterar om prioriteringar på det sätt de gör. 
I detta fall räcker det inte med att diskutera prioriteringar utan argumentationen 
måste antagligen vidgas för att anpassas till situationen.  
 
Resultatet av en systematisk genomgång och analys av The Cochrane 
Collaboration i Storbritannien visar att sju av 20 analyserade studier bevisade att 
massmedier är effektiva i sin påverkan på människors hälso- och 
sjukvårdsutnyttjande. Detta t ex genom att förespråka användandet av effektiva 
insatser och motverka införandet av de med obeprövad eller diskutabel effekt 
(Grilli m fl 2004). Internationella studier visar att medier genom sin rapportering 
kan påverka hälso- och sjukvårdsutnyttjandet, men att de också skulle kunna 
vara ett utmärkt hjälpmedel för allmänheten att göra välinformerade val i hälso- 
och sjukvårdsfrågor (McDaid 2004, Grilli 1999). 
 
Bevakning av politiska intressen 
Bevakning av politiska intressen bidrar till vinklade skriverier. Dagstidningar för 
i sina ledare en argumentation med mer eller mindre tydlig politisk inriktning. 
En rapportering på nyhetsplats kommenteras ofta av tidningens ledarskribent. En 
intervju med en politiker i en nyhetsartikel följs ibland av politiska utspel från 
andra politiker med annan politisk åskådning som antingen vill bemöta det som 
sagts eller presentera sin ståndpunkt. Både politiker som sitter i majoritet, 
politiker i opposition eller koalition samt missnöjespartier (som finns eller vill 
starta), vill bevaka sina politiska intressen. Även andra som inte är aktiva 
politiker, men är för ett systemskifte i hälso- och sjukvårdens styrning, kommer 
också till tals.  
 

”Oppositionspolitikerna i landstinget reagerar olika på det förslag som Hälso- 
och sjukvårdsnämndens presidium presenterade på torsdagen. Centerpartiet är 
kritiskt. – Vi får akta oss för att inte trampa in i den medicinska expertisens 
område. Politikerna kan bestämma att vi satsar pengar på det ena eller det 
andra området, men den medicinska bedömningen får absolut inte politiker 
styra. Det är ett gränsområde som är farligt, säger Sven Eric Nilsson som är 
gruppledare för centern i landstinget.” (Norrköpings Tidningar 2003-10-04) 
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”Före valet 2002 var östgötalandstinget ett av de bästa landstingen i landet vad 
gäller ekonomin, sades det. Ekonomin var i balans och dessutom fanns 200 
miljoner på pluskontot. Det var då, det. Så kom (v)alrörelsen 2002. Många 
löften gav(s). Efter ett år står landstinget med ru(mp)an bar och med minst 300 
miljoner back. En halv miljard kronor har runnit bort på kort tid. Ansvaret vilar 
uteslutande på de partier som sitter i landstingshusets maktkorridorer, 
socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet.” (Folkbladet 2003-11-14) 

 
Genom en allmän politisk debatt kan olika politiska företrädare presentera sina 
ståndpunkter och medborgarna få en bredare belysning av den aktuella frågan 
(t ex beslut om prioriteringar) och bilda sig en egen uppfattning.  
 
Att medierna inte känner någon redovisningsplikt av politiska händelser utan 
anser sin roll vara att sovra bland fakta - inte att vara megafon åt den lokala 
makten - konstaterar flera medieforskare och påpekar samtidigt att politiker 
måste kommunicera mer via andra kanaler än medierna (Johansson 2004).  
 
Intresse av att skapa konflikter i sig 
Till sist, en förklaring till mediernas ibland kritiska rapportering är ett intresse 
av att skapa konflikter i sig. Det går inte att frigöra sig från tanken att medierna 
själva försöker skapa nyheter, att de letar efter en process de kan driva genom att 
skapa konflikter mellan olika parter (t ex politiker från olika partier, 
vårdföreträdare och medborgare). Exempel på detta är den debatt om 
strukturförändringarna i landstinget som pågick parallellt med 
prioriteringsdebatten i Östergötland. Medierna ställde här majoritetspartiernas 
förslag till förändringar (koncentration av olika vårdspecialiteter till olika 
sjukhus samt minskad akutverksamhet på två av tre sjukhus) mot 
oppositionspartiernas alternativ (med bl a krav på tre ”fullvärdiga” akutsjukhus, 
slopandet av landstinget och en bolagisering av sjukvården) samt medborgarnas 
oro för minskad tillgänglighet till sjukhusvård. 
 
Carlsson m fl konstaterar i sin rapport om styrning av hälso- och sjukvården 
(Carlsson m fl 1991) att den s k ”triangelhypotesen”7 är användbar för att förstå 
hur medierna fungerar som aktiv deltagare inom hälso- och sjukvårdens område. 
Aktivitet från medierna leder dels till att enskilda aktörer eller aktörsgrupper 
ändrar sitt beteende och dels till att aktörer tvingas reagera på varandra, vilket i 
sin tur rapporteras i medierna och därmed utlöser nya reaktioner o s v. Medierna 
lägger grunden till hur debatten styrs genom att uttrycka sig på vissa sätt med 
”svarta listan”, ”steg för steg dras vården ner” och ”sjukdomarna du inte får vård 
för”.  

                                                 
7 Ursprungligen presenterad av Eide M och Hernes G, Død og pine! Om massmedia og helsepolitikk. Oslo: 
FAFO.  
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Utifrån dessa antaganden tvingas olika aktörer formera sig, aktörer hänvisa till 
varandra, de tvingas replikera och har i praktiken små möjligheter att föra fram 
alternativa premisser. Sammanhanget bestämmer vem som drar fördel av detta. 
 
Det finns här en risk för snabba politiska ingrepp utlösta av tillfälligt 
uppflammande opinioner i medierna, vilket kan resultera i att beslut fattas på 
dåliga grunder eller att redan fattade beslut snabbt ändras utan eftertanke [jmf 
t ex debatten om dubbla cochleaimplantat på två barn i Jämtlands läns landsting 
(Knutsson 2004)]. Särskilt nyckfullt blir det i valtider då både majoritetspartier 
och oppositionspartier är mer aktiva än annars. 
 
Det finns flera olika sätt som medierna använder för att fånga människors 
uppmärksamhet. Nord och Strömbäck ger exempel på sex olika tekniker (Nord 
och Strömbäck 2002): 
 
1. Tillspetsning ⎯ begränsat utrymme och behovet av uppmärksamhet kräver 

att man fattar sig kort och formulerar sig klart och tydligt, innehållet spetsas 
till. 

2. Förenkling ⎯ begränsat utrymme och tidsnöd kräver att man presenterar en 
nyhet enkelt och koncist, mångfalden i argument och nyanseringar inskränks. 

3. Polarisering ⎯ för att hålla kvar uppmärksamheten är polarisering och 
konflikter en viktig metod, väcker känslor samtidigt som det förenklar. 

4. Intensifiering ⎯ händelser och skeenden som är intensiva i sig (t ex strejker, 
sammanstötningar och ockupationer) ger ett levande och intresseväckande 
reportage och ökar möjligheterna till uppmärksamhet. 

5. Konkretion ⎯ konkreta saker/händelser är lättare att rapportera om och 
lättare att ta till sig än abstrakta fenomen, de fångar uppmärksamheten på ett 
lättare sätt. 

6. Personifiering ⎯ andra människor intresserar läsarna, ett mänskligt ansikte 
på ett problem eller en händelse lockar intresset och uppmärksamheten. 

7. Stereotypisering ⎯ att använda stereotyper spar tid och kraft när ny 
information skall tolkas, det skapar ordning och förenklar, en 
igenkänningseffekt. 

 
Att medierna i sina skapade debatter förmedlar bilden av en viss sak på olika sätt 
genom ordval, positionering, referenser till andra texter och genom att spela med 
innebörder mellan text och bild visar t ex Kroon (1999). Författaren menar att 
enskilda texter inte ska läsas isolerade från sitt sammanhang om man ska förstå 
hur ett budskaps framväxt gått till och att ett budskap förändras allt eftersom då 
det ingår i långa kedjor av kommunikativa händelser (artiklar, TV-inslag och 
radioreportage) (Kroon 1999).  
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Att informationen om landstingets prioriteringsprocess i dags- och 
kvällstidningarna var fragmenterad och i vissa fall ensidigt negativ kan peka på 
att journalister eller redaktioner har en egen ståndpunkt de önskar förmedla. En 
annan tolkning är att tidningen enbart speglat reaktionerna hos allmänheten. 
Troligtvis är det också svårt för journalister att på ett enkelt och i många fall 
kortfattat sätt förklara komplexa resonemang som dessa och belysa olika sidor 
på ett välavvägt sätt.  
 
Frågan är vilken roll medierna spelar i samhället. Det är något som 
medieforskare brukar fundera över; maktfaktor – demokratielement – forum för 
debatt - dagordningssättare och vad det journalistiska uppdraget är; granskare – 
informationsbärare – allmänhetens ombud. I ett demokratiskt samhälle är det 
viktigt att medierna ger en bred belysning av olika samhällsfrågor och att dessa 
artiklar kompletteras med debattartiklar och insändare där olika ståndpunkter 
förs fram. En fördjupning i dessa tankar bör ligga till grund för vidare 
funderingar kring förhållandet mellan medier, hälso- och sjukvårdspolitik, 
sjukvårdens styrning samt prioriteringar - och för hur landstingen ska 
kommunicera sina budskap i framtiden.  
 
Vad är egentligen det journalistiska uppdraget? 
På frågan ”Vad är syftet med journalistik?” ger journalisten Pia Brandelius 
(Brandelius 2001) svaret att mediernas främsta uppgift är att granska makten, då 
främst den offentliga makten, och att i denna granskning alltid stå på den ”lilla 
människans” sida - d v s att företräda allmänheten. Men journalistik handlar 
också om nyhetsbevakning, menar Brandelius, och det som avviker från det 
normala - en förändring - är en nyhet. När medierna bevakar vad som händer i 
hälso- och sjukvården innebär detta att det är undantagen, det icke-fungerande, 
som lyfts fram. Detta beror enligt Brandelius på att i Sverige anses vården 
fungera bra.  
 
Medicinjournalisten Håkan Bengtsson talade på temat ”Prioriteringar i vården ur 
massmedias perspektiv” vid Landstinget i Östergötlands seminarium ”Vad har 
dom för sig i Östergötland” (Landstinget i Östergötland 2004c). Bengtsson 
menar att det journalistiska uppdraget handlar om att informera, att vara ett 
forum för debatt och att granska makten. Vidare att medierna vill vara aktör, 
regissör och initiativtagare som både polariserar, dramatiserar och personifierar.  
 
På frågan Vad gör en nyhet till en nyhet? Menar Bengtsson att nyhetsvärdering 
sker utifrån följande punkter: 
• traditionellt sakområde 
• traditionell källa 
• på nära håll 
• faktisk händelse 
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• sensationellt överraskande 
• enkelt att beskriva 
• handlar om vissa enskilda 
• viktig eller relevant för många 
• utspelas under kort tid 
• är negativ 
 
Både Brandelius och Bengtssons uppfattningar om mediernas uppgift får stöd i 
både 1972 och 1994 års pressutredningar. Den senaste menar att mediernas tre 
viktigaste huvuduppgifter är att informera, granska och att vara ett forum för 
debatt (SOU 1995:37), medan den tidigare angav fyra uppgifter för media, 
nämligen att informera, kommentera, granska, och främja gruppkommunikation 
(SOU 1975:78).  
 
Ytterligare ett par sammanställningar över hur en nyhet värderas refereras av 
Nord och Strömbäck (Nord och Strömbäck 2002). Vidare sammanfattar 
Strömbäck journalistikens syfte på ett sätt som sätter syftet för läsaren i fokus 
(Strömbäck 2003): 
 

”Journalistikens främsta syfte är att så långt som möjligt ta reda på vad som är 
sant och relevant och att rapportera om det på ett sätt som möjliggör för 
människor att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor.” 

 
Grilli menar att medier har en roll inte bara som budbärare av forskningsresultat, 
utan också som representant för olika uppfattningar i samhället och att 
identifiera behov som annars skulle förbli okända (Grilli 1999). Frågor om 
prioriteringar, hälso- och sjukvårdens organisation samt val mellan olika sätt att 
lösa hälso- och sjukvårdsproblem kräver ett ökat deltagande från allmänhet och 
patienter för att hantera valsituationer (som ofta handlar om skilda värderingar) 
på ett lämpligt sätt. Här kan medierna på ett givande och fördelaktigt sätt agera i 
gränslandet mellan forskning och hälso- och sjukvård, genom att verka för 
deltagande, gynna bredare debatter samt representera opinioner och värderingar 
som ofta förbises inom forskarsamhället (Grilli 1999). Men om detta ska lyckas, 
menar Grilli, måste man hitta sätt att uppnå ständig kommunikation mellan 
journalister och hälso- och sjukvårdsföreträdare. Båda parter måste bli bekanta 
med varandras språkbruk och regler och vara mer medvetna om det ansvar de 
delar för att tillförsäkra att patienters och allmänhetens värderingar är 
representerade på ett rättvist och riktigt sätt vid organiseringen och levererandet 
av hälso- och sjukvård.  
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Om journalistikens och demokratins beroende av varandra skriver Strömbäck 
(2003) följande:  
 

”Journalistiken är beroende av demokratin för sin frihets och sitt oberoendes 
skull, och har därför vissa rättigheter som rör just den egna friheten samt 
tillgången till information om offentliga angelägenheter. Samtidigt är 
demokratin beroende av journalistiken för informationsspridningens, debattens 
och granskningens skull; därmed har journalistiken ett ansvar inte bara 
gentemot aktieägare eller annonsörer, utan också gentemot demokratin och 
medborgarna. I det ansvaret ligger att ge människor sådan information att de 
fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, att låta olika åsikter 
komma till tals och att granska makthavarna. Det är, moraliskt sett, det pris 
journalistiken bör betala för sin frihets och sitt oberoendes skull.” 

 
Hur medierna speglat förändringarna inom vården i Östergötland diskuterades 
vid Publicistklubbens debatt i Norrköping i april 2004 (Stenström 2004, Beskow 
Norgen 2004). Debatten kom till stor del att handla om vem som har ansvar för 
vad; landstingets informationsansvar och mediernas ansvar för granskning och 
förmedling till allmänheten. Landstingsstyrelsens ordförande som är (s)-
politiker, menade att medierna borde ha ett ansvar för att kritiskt granska vad 
som sker i landstinget, vara källkritiska och förklara för allmänheten vad 
förändringarna i landstinget skulle innebära för dem. Hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande (också (s)-politiker) tillade att ”med det enorma 
genomslag som massmedier har, måste man kunna ställa krav på saklighet, men 
det har varit lite si och så med det” (citat ur Stenström 2004). Representanter för 
länets fyra dagstidningar menade å sin sida att landstinget brustit i sin 
information till medierna samt att medierna inte ska föra ut vad 
landstingspolitikerna säger, utan göra sin egen tolkning. 
 
Som beslutsfattare i landsting och kommun är lösningen på mediernas egna 
intresse av att skapa konflikter i sig troligtvis inte annan än lösningarna ovan, 
d v s att ge mer och bättre information, att genom bra argumentation vinna gehör 
för sin sak, att föra en allmän politisk debatt samt att ibland avstå från debatt när 
så är lämpligt. 
 
Medierna å sin sida funderar rimligtvis över på vilket sätt de presenterar sin 
nyhet; får olika aktörer komma till tals och ge sin bild, ges en fullgod bakgrund 
till nyheten (så att den lätt kan sättas in i sitt sammanhang), anges vilka källor 
nyheten bygger på (så att läsaren kan bedöma trovärdigheten) och belyses både 
positiva och negativa effekter av nyheten?  
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Vidare bör de överväga om journalisten har tillräcklig kunskap inom området 
för att kunna skildra nyheten på ett rättvist sätt och om det är möjligt att beskriva 
hela Östergötlands prioriteringsprocess på ett intressant sätt - att det inte bara är 
de ”små” enskilda besluten som är resultatet av prioriteringsprocessen, utan att 
detta är en förändring i ett större sammanhang, som i ett långsiktigt perspektiv 
vore intressant för läsarna att få kunskap om. 
 
I detta första fall av öppna politiska prioriteringar avstod medierna, med några 
undantag, från att försöka ge en informativ belysning av de ställningstaganden i 
svåra värderingsfrågor som politikerna ställdes inför vid prioriteringsbesluten. 
En mer omfattande information kunde ha bidragit till att öka förståelsen för 
frågans komplexitet och minskat onödiga missförstånd, samt möjligen öppnat 
upp för en debatt kring t ex vad som bör ingå i det offentliga åtagandet. 
Prioriteringar med tillhörande ransonering blir ju sällan okontroversiellt och 
ointressant. Snarare innehåller prioriteringar i regel en mängd intressanta 
aspekter att diskutera. I stort sett inga artiklar tog upp hur beslutsunderlagen för 
att fatta beslutet om utbudsbegränsningar såg ut (i form av rangordningslistor 
och konsekvensbeskrivningar), vilket borde ha implikationer för förståelsen och 
acceptansen av beslutet hos medborgarna. I vilken utsträckning medierna fick 
någon bakgrundsinformation för att kunna belysa värderingsfrågor och hur 
beslutsunderlagen såg ut vet vi inte. Det finns dock några bra exempel på 
artiklar där medierna lyfte diskussionen och gav en bred belysning av 
prioriteringsarbetet. Att dagstidningar har en roll som informationsbärare 
avspeglar sig i den stora andel neutrala eller beskrivande artiklar vi fann (37 
procent). 
 
Alternativa kanaler 
McDaid (2004) menar att forskare och beslutsfattare inte ska ta för givet att 
medier ska presentera positiva hälsonyheter utan att medier verkar i en annan 
miljö, där en nyhets värde inte innefattar sådana folkhälsomål. För att ge 
allmänheten en allsidig bild av dels behovet av prioriteringar och dels av en 
aktuell och pågående prioriteringsprocess, behöver ansvariga överväga andra 
kommunikationsvägar än dagstidningar. Exempel på sådana vägar är öppna 
telefonlinjer till olika aktörer, öppna medborgarmöten samt möten med olika 
patientorganisationer och pensionärsförbund. Landstinget i Östergötlands egna 
tidningar - ”Hälsotecken” som distribueras till samtliga hushåll i länet och ”E-
Posten” som alla landstingsanställda får - bör också utnyttjas innan, under och 
efter prioriteringsprocessen. Dessa tidningar innehöll artiklar om den studerade 
prioriteringsprocessen under vintern 2003, d v s efter det att besluten var fattade.  
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Resultaten från denna studie samt från andra av PrioriteringsCentrums projekt 
(Bäckman m fl 2004, Garpenby 2001, Broqvist 2002, Garpenby 2002, Broqvist 
2003, Rosén 2005) visar att det är av största intresse att utveckla nya 
kommunikationsvägar mellan sjukvården och medborgarna. Försök med olika 
former av direkta medborgarmöten/samtal är en intressant utveckling som skulle 
kunna bidra till att utveckla arbetet med öppna prioriteringar. 
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6. SLUTSATSER 
 
Rapporteringen av prioriteringsprocessen i Landstinget i Östergötland hösten 
2003 var omfattande. Totalt 198 artiklar publicerades i länets lokala 
dagstidningar (Internetversionen), varav en majoritet vid tiden för Hälso- och 
sjukvårdsnämndens beslut. Att denna händelse engagerade befolkningen i 
Östergötland framgår tydligt av många insändare. Vi ska dock komma ihåg att 
parallellt med beslutet om prioriteringar pågick också omfattande 
strukturförändringar i landstinget, vilka väckte ett betydligt större engagemang. 
 
På riksnivå förekom det inga inlägg från medborgarna i medierna, medan 
mediernas egna rapportering i form av ledare var stort. Det är tydligt att det på 
riksnivå till största delen var tidningarnas redaktioner som förde ut sitt budskap 
(i hälften av antalet artiklar). Totalt sett i rapporteringen var det lika vanligt att 
politiker från något av majoritetspartierna likväl som allmänheten kom till tals. 
Östgötarna lokalt gjorde sin röst hörd via insändare och politiker från 
majoritetspartierna via vanliga nyhetsartiklar genom att bli intervjuade. Politiker 
från något av oppositionspartierna kom däremot lika ofta till tals genom 
nyhetsartiklar som debattartiklar de skrivit själva. Noterbart är att det endast i 
mindre omfattning var medierna själva som förde ut sitt budskap, t ex via ledare. 
 
Vem styrde då debatten och budskapen om prioriteringar i medierna? Till största 
delen var det politiker. Främst lokala politiker, men även politiker på nationell 
nivå. En annan stor grupp var medborgarna, enskilda personer eller via 
patientorganisationer. På delad tredje plats placerade sig vårdföreträdare och 
medierna själva. Detta är den observerbara bilden, medan medierna också kan 
styra indirekt. Exempelvis genom att välja vad de ska rapportera om, vilka de 
ska intervjua och hur de presenterar sin nyhet (via journalistiska grepp i 
föregående kapitel, rubrik- och ingressval, artikelns placering, bilder etc). 
Rapporteringen fick följdverkningar då andra personer uppmanades att eller 
själva valde att replikera. Dessa sätt att styra debatten är för läsaren inte lika 
uppenbart och är heller inte så lätt att avläsa för en utomstående granskare. 
 
Negativt vinklade artiklar dominerar, men de positivt vinklade artiklarna var 
tillsammans med de neutrala och beskrivande sammantaget något fler än de 
negativa. I nationella dagstidningar var t ex hälften av antalet artiklar positivt 
vinklade och i kvällstidningarna var de flesta artiklarna neutrala eller rent 
beskrivande. I lokala dagstidningar var det lika många negativa artiklar som 
positiva, neutrala och beskrivande tillsammans. Det var också en tydlig skillnad 
mellan typerna av artiklar och vilken vinkling som dominerade. Nyhetsartiklar 
var till största delen beskrivande i sin karaktär, debattartiklar var positivt 
analyserande, ledare var negativt analyserande och insändare var negativt 
propagandistiska. 
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Artiklarnas karaktär hänger nära samman med om journalisten ser möjligheter 
eller hinder med prioriteringsprocessen. Vi konstaterar att nationella 
dagstidningar framförallt lyfte fram möjligheter medan kvällstidningarna 
framhöll hinder med prioriteringsprocessen. Detta mönster följer också vilken 
typ av aktör det var som kom till tals i artikeln. Politiker från något av 
majoritetspartierna såg möjligheter med öppna prioriteringar och den pågående 
prioriteringsprocessen och var stödjande, medan motsatsen gäller för politiker 
från något av oppositionspartierna.  
 
Argument för prioriteringar och den aktuella prioriteringsprocessen fokuserade 
mer på besluten i sig och de mer kortsiktiga effekter de får, medan kritikerna 
som ger argument emot gav uttryck för mer långtgående farhågor och såg 
återverkningar för samhället och systemet i stort. Medborgarna å sin sida ger 
med sina negativa argument troligen uttryck för en oro vad gäller en urholkning 
av den sociala välfärden och en nedmontering av vården.  
 
Inledningsvis ställdes frågan: ”På vilket sätt bidrar mediebevakningen till 
förståelsen av prioriteringar i stort och av den aktuella 
prioriteringsprocessen?”. Vi tror att den omfattande mediebevakningen delvis 
har bidragit till att uppmärksamma allmänheten på förekomsten av prioriteringar 
som ett ”nytt” fenomen och därmed också öka förståelsen av vad att prioritera i 
hälso- och sjukvården innebär i realiteten. I det korta perspektivet har antagligen 
den negativa och fragmentariska rapporteringen försvårat utvecklingsarbetet 
med öppna prioriteringar och vi anser att formerna för arbetet måste utvecklas i 
framtiden.  
 
Om syftet är att öka förståelsen och väcka intresset för denna viktiga 
samhällsfråga så krävs mer aktiva insatser av de som arbetar med prioriteringar. 
Att tro att man kan förändra medierna är ingen framkomlig väg till att få en mer 
allsidig publicitet kring prioriteringsarbetet utan de som arbetar med att utveckla 
prioriteringsprocessen i landsting och kommuner måste själva ta ett större ansvar 
för att kommunicera och föra fram sitt budskap samt för att utveckla alternativa 
kommunikationskanaler, t ex medborgardialog. Vikten av en bra 
informationsstrategi är därför självklar.  
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Bilaga 1. 
KLASSIFICERINGSSCHEMA 

 
Klassificeringsschema ⎯ variabler och variabelvärden. 
 
artnr Artikelnummer 
1-X Löpnummer 
 
kod Kod 
.* Artiklar som ingår i någon validering 
A Artiklar framtagna av Anna Carlsson 
K Artiklar framtagna av Karin Bäckman 
 
datum  - Vilket datum publicerades artikeln? 
ÅÅ-MM-DD Artikelns publiceringsdatum 
 
medium  - Vilket massmedie är det? 
ÖC Östgöta Correspondenten 
NT Norrköpings Tidningar 
MVT Motala & Vadstena Tidning 
FB Folkbladet 
DN Dagens Nyheter 
SVD Svenska Dagbladet 
GP Göteborgs-Posten 
SSVD Sydsvenska Dagbladet 
 
artikel  - Vad är det för typ av artikel? 
ledare ledare 
debatt debattartikel underskriven av någon extern person 
artikel vanlig nyhetsartikel av reporter på tidningen 
insändare insändare 
 
karaktär  - Vilken karaktär har artikeln? (valens) 
b beskrivande, ett sakligt referat utan ställningstagande 
a+ analyserande, diskuterande i positiv anda 
a- analyserande, diskuterande i negativ anda 

a/ 
analyserande, diskuterande neutral, både positivt och 
negativt, tar ej ställning 

p+ positivt propagandistisk/agiterande (både saklig & osaklig) 
p- negativt propagandistisk/agiterande (både saklig & osaklig) 
 



 

 

 
aktör1, 
aktör2  - Vem kommer till tals? (aktör) Max två, rangordnade 
pol+ politiker LiO, från majoriteten: s, v, mp 
pol- politiker LiO, från oppositionen: m, fp, kd, c, ev annat parti 
pol+- politiker LiO, både från majoritet och opposition 
tjm tjänstemän LiO 
medr medicinska rådgivare LiO 
vf verksamhetsföreträdare LiO: centrumchefer + klinikchefer 

vm 
verksamhetsmedarbetare LiO: övriga anställda; i vården eller i 
landstinget 

kpol politiker i länets kommuner 
ktjm tjänstemän länets kommuner 
allm östgötaallmänheten, d v s medborgarna, patienterna i stort 
patorg patientorganisationer, patientföreningar 
tidn tidningen själv (ex i ledare) 
rpol politiker, riksnivå 

rtjm 
centrala tjänstemän i staten, centrala myndigheter och 
organisationer, riksnivå 

övrpol 
övriga politiker: lokala politiker (kommun & landsting) i övriga 
landet 

övrtjm 
övriga tjänstemän: lokala tjänstemän (kommun & landsting) i 
övriga landet 

övr 
övriga: t ex verksamhetsföreträdare/medarbetare och 
allmänhet i övriga landet 

vet ej vet ej vem personen är 
 
vinkling  - Vilken vinkling har artikeln, vad lyfts fram? 
geo geografiska områden 
yrkgr yrkesgrupper 
patgr särskilda patientgrupper 
allm allmänheten, medborgarna, patienterna 
vårdnivå vårdnivåer: sjukhus, primärvård, privatvård 
ledning landstingsledningen (både politiskt och administrativt) 
vården hälso- & sjukvården i stort, systemet, organisationen 
prio prioriteringsfrågan i stort, om att prioritera 
annat annat, kan ej klassificera 
 
dominans  - Hur stor del av artikeln handlar om prioriteringar? 

mini 
prioriteringar/utbudsbegränsningar finns endast med som en 
mindre del av artikeln 

maxi prioriteringar/utbudsbegränsningar dominerar artikeln 
 

fokus 

 - Vad fokuserar artikeln på? - Hur väl är prioriteringarna 
satt in i sitt sammanhang med strukturförändringar & 
effektiviseringar? 

process 
fokuserar på prioriteringsprocessen som helhet  
(hela 2003 års arbete, priotänkandet i landstinget i stort) 

resultat 
fokuserar enbart på resultatet av höstens process  
(besluten) (utan koppling till sammanhanget) 



 

 

 
 Då fokus ovan är på resultatet 
sammanhang  - Nämns sammanhanget över huvud taget? 
ja sammanhanget nämns som minimum 
nej sammanhanget nämns inte alls 
 
slutsatser  - Drar mediet några egna slutsatser? 

möjl 
ser & ger egna exempel på möjligheter med detta arbete  
(är stödjande) 

hinder 
ser & ger egna exempel på hinder för detta arbete  
(är söndrande) 

m&h 
ser & ger egna exempel på både möjligheter & hinder med 
detta arbete 

impl ser & ger egna exempel på implikationer/farhågor 
nej inga slutsatser dras 
 
argument 
för  - Vilka argument ges för prioriteringsprocessen? 
xxx ge exempel 
 
argument 
emot  - Vilka argument ges emot prioriteringsprocessen? 
xxx ge exempel 
 

källor1 
 - Anges källor? - Framgår det varifrån journalisten 
hämtat sina uppgifter? 

ja ja 
nej nej 
 
källor2  - Vilken är källan? 
xxx ange källan/källorna kort 
 
rubrik  - Vilken rubrik har artikeln? 
xxx ange artikelns rubrik 
 
tema  - Vad handlar artikeln om? 
xxx artikelns huvudsakliga tema = dominerande ämne, innehåll 
 
kommenter  - Har jag någon egen kommentar till artikeln? 
xxx ge ev extra egna kommentarer (beskriv fritt) 
 
läsare Vem har klassificerat artikeln? 
KB Karin Bäckman 
KL Katrin Lindroth 
 
 



 

 

Bilaga 2. 

FAKTA OM MEDIERNA DÄR ARTIKLAR HAR SÖKTS UT 
 
Fakta om tidningarna är hämtade från www.dagspress.se som är en tjänst från 
Tidningsutgivarna (bransch- och arbetsgivarorganisation för tidningsföretag och 
andra företag i mediebranschen). 
 
 
Lokala dagstidningar i Östergötland 
 
Folkbladet 
www.folkbladet.se 
Politisk färg: socialdemokratisk 
Utgivningsort: Norrköping 
Upplaga: 8 900 
Antal läsare: 26 000 
Hushållstäckning i utgivningsortens A-region: 11 procent 
Hushållstäckning i A-region Linköping: - 
Hushållstäckning i A-region Mjölby/Motala: - 
Hushållstäckning i Finspångs kommun: 36 procent 
 
Motala & Vadstena Tidning 
www.motalatidning.se 
Politisk färg: liberal 
Utgivningsort: Motala 
Upplaga: 12 400 
Antal läsare: - 
Hushållstäckning i utgivningsortens A-region: 32 procent 
Hushållstäckning i A-region Linköping: - 
Hushållstäckning i A-region Norrköping: - 
Hushållstäckning i Finspångs kommun: - 
 
Norrköpings Tidningar 
www.nt.se 
Politisk färg: oberoende moderat 
Utgivningsort: Norrköping 
Upplaga: 49 500 
Antal läsare: 115 000 
Hushållstäckning i utgivningsortens A-region: 65 procent 
Hushållstäckning i A-region Linköping: 1 procent 
Hushållstäckning i A-region Mjölby/Motala: - 
Hushållstäckning i Finspångs kommun: 47 procent 
 



 

 

Östgöta Correspondenten 
www.corren.se 
Politisk färg: oberoende borgerlig 
Utgivningsort: Linköping 
Upplaga: 63 300 
Antal läsare: 154 000 
Hushållstäckning i utgivningsortens A-region: 62 procent 
Hushållstäckning i A-region Norrköping: - 
Hushållstäckning i A-region Mjölby/Motala: 47 procent 
Hushållstäckning i Finspångs kommun: - 
 
 
Större dagstidningar i landet 
 
Dagens Nyheter 
www.dn.se 
Politisk färg: oberoende liberal 
Utgivningsort: Stockholm 
Upplaga: 362 500 
Antal läsare: 915 000 
Hushållstäckning i utgivningsortens A-region: 33 procent 
Hushållstäckning i A-region Linköping: 4 procent 
Hushållstäckning i A-region Norrköping: 3 procent 
Hushållstäckning i A-region Mjölby/Motala: - 
Hushållstäckning i Finspångs kommun: - 
 
Svenska Dagbladet 
www.svd.se 
Politisk färg: oberoende moderat 
Utgivningsort: Stockholm 
Upplaga: 184 900 
Antal läsare: 470 000 
Hushållstäckning i utgivningsortens A-region: 15 procent 
 
Göteborgs-Posten 
www.gp.se 
Politisk färg: oberoende liberal 
Utgivningsort: Göteborg 
Upplaga: 247 000 
Antal läsare: 570 000 
Hushållstäckning i utgivningsortens A-region: 56 procent 
 
Sydsvenska Dagbladet 
www.sydsvenskan.se 
Politisk färg: oberoende liberal 
Utgivningsort: Malmö 
Upplaga: 136 400 
Antal läsare: 320 000 
Hushållstäckning i utgivningsortens A-region: 49 procent 
 



 

 

 
Större kvällstidningar i landet 
 
Aftonbladet 
www.aftonbladet.se 
Politisk färg: socialdemokratisk 
Utgivningsort: Stockholm 
Upplaga: 442 100 
Antal läsare: 1 420 000 
Hushållstäckning i utgivningsortens A-region: 12 procent 
Hushållstäckning i A-region Linköping: 10 procent 
Hushållstäckning i A-region Norrköping: 13 procent 
Hushållstäckning i A-region Mjölby/Motala: 12 procent 
Hushållstäckning i Finspångs kommun: 13 procent 
 
Expressen/GT/Kvällspressen 
www.expressen.se 
Politisk färg: oberoende liberal 
Utgivningsort: Stockholm 
Upplaga: 335 000 
Antal läsare: 1 159 000 
Hushållstäckning i utgivningsortens A-region: 9 procent 
Hushållstäckning i A-region Linköping: 6 procent 
Hushållstäckning i A-region Norrköping: 6 procent 
Hushållstäckning i A-region Mjölby/Motala: 6 procent 
Hushållstäckning i Finspångs kommun: 5 procent 
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