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Sammandrag 

Uppsatsen syftar till att ta reda på dels hur kvinnor upplever kontakten med sina läkare, dels 

vilken effekt internet kan ha då dessa kvinnor uppsökt vården på grund av hypotyreos eller för 

symptom snarlika dem vid hypotyreos. Den syftar också till att få en uppfattning om vilken 

roll internet kan tänkas ha när det gäller sjukdomen, som är en typisk kvinnosjukdom. Det 

sker genom att studera diskursen i två bloggar samt ett internetforum där patienterna 

medverkar. Diskursen är en social handling och via analysen av denna, och genom att 

beskriva texter och deras funktion, kan man hitta dolda meningar och budskap. Jag använder 

mig därför av kritisk diskursanalys, Critical Discourse Analysis (CDA) eftersom kritiska 

angreppssätt till diskursanalysen syftar till att söka spår av fördomar vilka kan härröras till 

inbördes maktrelationer.  

Resultaten visar att kvinnorna blir bemötta med fördomar och att internet har en 

betydande roll i deras strävan efter att bli friska.  De visar också tecken på inbördes 

maktobalanser mellan kvinnorna, även om forumen till största del är till godo för kvinnorna.   

 

Nyckelord: blogg, internetforum, läkare-patient, kritisk diskursanalys, samtalsanalys  
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1Inledning  

Idag tillbringar vi stor del av vår tid på internet. Det är där vi betalar våra räkningar och 

handlar våra kläder, skor och bilar. Det är också där vi möter våra partners och kommunicerar 

med vänner, oftast via Facebook. Idag kan vi till och med söka bot och lindring för våra 

krämpor via olika sajter med medicinsk inriktning.  Det tycks som att många av oss använder 

internet som en alternativ vårdcentral där vi finner diagnoser på olika tillstånd istället för att få 

dem hos vår familjeläkare.  Eftersom jag själv är diagnosticerad med knölstruma – en 

sköldkörtelsjukdom – har jag under en tid med intresse följt sidor på internet med anknytning 

till sköldkörtelproblematik. Där har jag också lagt märke till att det råder en debatt beträffande 

sjukdomen hypotyreos, underproduktion av sköldkörtelhormon. Sjukdomen, vars 

diagnosticering och behandling idag är ett kontroversiellt ämne, tycks vålla stora bekymmer 

både för läkarkåren och för dess patienter.                                           

 Traditionellt finns det i relationen mellan läkare och patient en naturlig obalans som kan 

härröras till läkarens gedigna utbildning och yrkeskunskaper och att de i och med dessa har en 

något högre rang än sina patienter, åtminstone vad beträffar professionen. Icke desto mindre 

tycks det numera finnas tendenser till ”obalanser i obalansen” då man nämligen kan skönja en 

viss förändring i relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Det verkar som att läkarna i 

högre grad blir ifrågasatta på grund av att parterna inte alltid är överens om diagnosticeringen 

och/eller där patienten inte nödvändigtvis är tillfreds med den vård som erhålls. En tänkbar 

förklaring till att patienterna har blivit mer krävande kan enligt Maurizio Gotti och Françoise 

Salager-Meyer (2006:11) vara att de idag har mer medbestämmande vad gäller den egna 

vården.  

  En annan trolig förklaring till att patienterna har börjat ställa högre krav kan i mångt och 

mycket bero på all medicinsk information som finns tillgänglig på internet. En del forskare 

har hävdat att det finns ett samband med de konflikter som uppstår mellan läkare och patient, 

dels med de nya forum med medicinsk inriktning som dyker upp internet, dels mellan de nya 

forskningsrön som publiceras. Det har på senare tid visat sig i att patienterna har börjat samla 

på sig kunskaper, mer eller mindre vetenskapligt beprövade, som de i sin tur presenterar för 

sina läkare i hopp om att få prova. Det kan till exempel röra sig om ett nytt läkemedel eller 

önskemål om provtagningar som inte används som praxis. Interaktionen mellan läkare och 

patient har, i och med att patienten kräver mer, förändrats och säger dessutom något om hur 

dessa patienter ser på sina läkare. Genom att be om att få prova alternativa 
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behandlingsmetoder och att presentera ny information för sina läkare kan de då insinuera att 

de ifrågasätter läkarens kunskaper.  

 Eftersom hypotyreos är i allra högsta grad en sådan sjukdom som bidrar till 

kontroversen och fenomenet med den förändrade balansen mellan läkare och patient ska jag 

genom att använda mig av kritisk diskursanalys som teoretisk grund, analysera interaktionen 

mellan patienter som är diagnosticerade eller tror sig lida av hypotyreos.   

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnor upplever kontakten med sina läkare. Det 

som intresserar mig är att finna tecken på osunda maktobalanser mellan läkare och patient. 

Jag vill också se hur patienter motsätter sig dessa och kommer därför dels att studera två 

bloggare, dels interaktionen mellan patienter i ett av alla de forum som finns på internet med 

medicinsk inriktning.  Mina frågeställningar lyder: Upplever patienterna, som främst består av 

kvinnor, att de blir mötta med fördomar? I sådana fall, hur yttrar sig fördomarna? Jag vill 

också undersöka vilken roll internetforumet kan tänkas ha för roll i kontakten med läkarna. På 

vilket sätt bidrar forumen till patienternas ökade mod att ifrågasätta sina läkare?  I både 

bloggar och i forumet, där patienter interagerar sinsemellan för att finna bot och lindring för 

sina symptom, ska jag studera fenomenet genom att analysera diskursen. Jag kommer att 

lägga störst vikt på de diskussioner som rör kontakten med läkarna i samband med sjukdomen 

eller symptom som kan härröras till denna.  
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2 Forskningsbakgrund 

Många studier har genomförts för att undersöka effekterna av vårt språkbruk och jag börjar 

med att beskriva olika metoder som använts inom språkforskning samt förklara en del av 

begreppen som används inom diskursanalys. Sedan kommer en kort beskrivning av den 

medicinska diskursen. Vidare finns flertalet undersökningar från det senaste årtiondet där man 

studerat diskursen i internetbaserade kontexter. Några av dessa står att läsa närmare om under 

rubriken Internetbaserat underlag.  

2.1 Teoretisk bakgrund 

Diskurs är en term som används inom lingvistiken för att beskriva de regler och konventioner 

som används i en längre text, talad eller skriven. Att analysera diskurs har varit populärt inom 

flera forskningsområden såsom till exempel lingvistik, kommunikation och kulturella studier.  

 Den samtalsanalys
1
 som på engelska kallas Conversation Analysis (CA), utvecklades ur 

sociologin av forskare som kände sig otillfredsställda med de dominerande metoder som 

användes vid sociologiska experiment under 1960-talets början (Norrby 2004:32). 

Utvecklandet av CA syftade till att ta reda på hur samtalet är organiserat och har varit den 

vanligaste metoden för att studera den medicinska diskursen och där har också störst fokus 

varit förlagd på interaktionen mellan läkare och patient men intresseområdet har utökats för 

att omfatta även andra konstellationer och kontexter (Bowles 2006:43).  

 Diskursanalysen (DA) kan förutom att syfta till att behandla samtalet, även handla om 

analys av ”skrivet språk, om icke-interaktionell monolog eller om mänsklig aktivitet inom ett 

visst verksamhetsområde” (Norrby 2004:30). Norman Fairclough (1995) ser diskursen som en 

social handling där man genom analysen av den har målet att undersöka hur den fungerar i en 

sociokulturell praktik. Enligt Fairclough och Ruth Wodak (1997:271–80) är en av 

komponenterna i all interaktion maktrelationer och att genom att analysera diskursen kan vi få 

en ökad förståelse för diskursen som sådan, förutom att vi ges tillfälle att kunna tolka inbördes 

maktrelationer hos de samtalande.  

 Den teoretiska utgångspunkt som jag utgår ifrån i uppsatsen är kritisk diskursanalys, 

Critical Discourse Analysis (CDA). CDA utvecklades av Fairclough och sedermera av 

Wodak, Ludwig och Van Dijk. Enligt Wodak och Ludwig (1999) kan man genom att använda 

                                                           
1
 Ibland översätts CA även till konversationsanalys (Norrby 2004:32). 
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sig av CDA hitta spår av asymmetriska relationer vilket ger en del av de medverkande i en 

interaktion övertaget över andra. Detta används ofta i studiet av politiska, ideologiska 

diskurser och är även av intresse då det gäller genusperspektivet. För att kunna göra en studie 

av den här arten förutsätts en studie om relationen mellan diskurs, makt och dominans, sociala 

olikheter och positionen hos diskursanalytikern i en sådan relation.  

 Det institutionella samtalet, såsom till exempel samtalet mellan läkare och patient, har 

varit föremålet för en rad undersökningar och karakteriseras av en viss asymmetri där den ena 

parten har ett överläge gentemot den andra då det gäller vederbörandes kunskaper, 

yrkesskicklighet och erfarenhet. Språkbruket vidmakthåller denna auktoritet. Wodak 

(2006:681) menar att av den anledningen ”bör det institutionella samtalet bli transparent 

eftersom man i en institution manifesterar sociala strukturer, maktfördelning och hierarkier 

betyder tillgång till ställningar/positioner och information, och de definierar samhället i deras 

underkategorier av arbete”.  Själv har jag valt att utgå ifrån CDA som den definieras av Van 

Dijk: 

Critical discourse analysis is a type of discourse analytical research that addresses social problems 

and primarily studies the way social power abuse, dominance, and inequality are enacted, 

reproduced, and resisted by text and talk in the social and political context. With such dissident 

research, critical discourse analysts take explicit position, and thus want to understand, expose, and 

ultimately resist social inequality. (Van Dijk, 1987:352)    

 

Det jag vill lyfta fram är vilken roll diskursen har när det gäller motstånd av ett upplevt 

maktmissbruk hos dominerande grupper med fokus på, som Van Dijk uttrycker 

det:”[…]discourse in the (re)production and challenge of dominance” (1993:249). Van Dijk 

klargör också att användare av CDA vill ta reda på vilka strukturer och strategier som använts 

i det skrivna, talade eller verbala samspelet som har betydelse i reproduktion av bland annat 

dominans. Han definierar dominans som ett slags bruk av social makt som återfinns hos eliter, 

institutioner eller grupper, vilket resulterar i sociala orättvisor, och inkluderar diskriminering 

på grund av politisk tillhörighet, kultur, klass, etnicitet, ras och kön. Han gör en distinktion 

när det gäller begreppet maktmissbruk då det annars kan råda en förvirring kring det. 

Lagöverträdelser av människor i maktpositioner bör skiljas från legitimt och acceptabelt bruk 

av makt och använder sig därför av termen dominans när det gäller det sistnämnda 

(1993:251). Han nämner också att man måste ha en medvetenhet om sambandet mellan 

dominans och social makt, om vilket han säger:  

…while focusing on social power, we ignore purely personal power unless enacted as an 

individual realization of group power, that is, by individuals as group members. Social power is 
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based on privileged access to various genres, forms of contexts of discourse and communication is 

also an important power resource. (Van Dijk 1993:251)  

 

Jag vill även lyfta fram några av Barbara Johnstones (2008) tankegångar kring 

kommunikation online. Enlig Johnstone frigörs de samtalande från stereotypa uppfattningar 

om varandra och från den diskriminering som annars kan ske i ett samtal ansikte mot ansikte 

Genom att samtala online ser man inte heller varandra och man behöver inte ge ut sina riktiga 

namn eller information om ålder, kön, social status eller auktoritet. I och med det agerar man 

inte utifrån sina bilder av sin samtalspartner varpå interaktionen demokratiseras (2008:223). 

Vidare kan man enligt Johnstone genom att jämföra en tryckt text med en text konstruerad 

elektroniskt skönja att där finns en viss växelverkan och att de medverkande tilldelas olika 

roller (2008:151). Man visar också sin autenticitet som medlem av en grupp genom att delta i 

jargongen och visa att man kan den (2008:69). 

2.2 Studiet av den medicinska diskursen 

Enligt Gotti och Salager-Meyer (2006:10–11) är tillfredsställande läkarvård och behandling 

beroende av interaktionen mellan läkare och patient samt relationen dem emellan. De hävdar 

också att det de senaste trettio åren har skett en stor förändring i relationen mellan läkare och 

patient i och med de tekniska framstegen inom medicin samt patientens medbestämmande då 

det gäller beslutsfattande kring sin egen vård.  

2.2.1 Internetbaserat forskningsunderlag 

Om man tidigare har studerat interaktionen där en viss naturlig asymmetri råder, ser man nu 

även tendenser till en förflyttning av forskningen till att gälla interaktionen mellan patienter. 

Det som möjliggör denna interaktion är en annan arena än institutionen, nämligen internet. 

Liknande studier som min egen har genomförts tidigare och då inte bara inom den medicinska 

sfären. Vid de medicinska diskurserna har dock tyngdpunkten legat på analys av diskussioner 

mellan patienter som återfunnits i olika medicinskt inriktade forum på internet. Kitty Grace 

(2010), studerade under en fyraårsperiod kvinnor som drabbats av sjukdomen polycystisk 

ovarian syndrome
2
, (PCOS), även denna en svårupptäckt sjukdom. Syftet med 

                                                           
2
 PCOS drabbar äggstockar och övriga fortplantningsorgan vilket förutom att försvåra möjligheterna till 

graviditet även innebär svåra smärtor(Grace 2010).  
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undersökningen var att studera gränserna mellan den personliga och den offentliga sfären där 

fokus låg på att ta reda på hur dessa gränser suddades ut. Teoretiskt grundades studien med 

Habermas sfärteori som enligt Grace går ut på att den tekniska sfären koloniserar den 

personliga vilket i sin tur skulle inskränka förmågan att utöva demokrati. Av den anledningen 

ville hon pröva teorin på internet som är en sådan arena där fenomenet står att finna. Grace 

gjorde ett flertal upptäckter. Bland annat fann hon att kvinnorna skapade sig en identitet via 

sin sjukdom och att de blev bekanta med medicinska termer som de sedan använde sig av i ett 

eget språk som de utvecklade tillsammans.  

 I en annan språkanalytisk studie utförd av Guise, McVittie och McKinlay (2010), 

kartlade man de upplevelser som patienter drabbade av kroniskt trötthetssyndrom (CT) hade i 

sina kontakter med läkarna. Undersökningen genomfördes med hjälp av data insamlade från 

ett internetbaserat forum, där medlemmarna blev uppmanade att beskriva och diskutera sina 

upplevelser. Sedan fokuserade forskarna på hur patienterna konstruerade sina beskrivningar 

samt den funktionella betydelsen av dessa konstruktioner i dess kontext. Man använde sig av 

klassisk samtalsanalys, CA, men analysen byggde också på insikter från diskursiv psykologi 

och man fann i resultatet att patienterna i första hand var intresserade av sjukdom och 

identiteter. Sex gruppmedlemmar deltog i undersökningen varav endast en av deltagarna, en 

kvinna, delgav sitt missnöje med sin läkare och återgav en negativ bild av sina upplevelser. 

De övriga som medverkade i undersökningen – alla män – var nöjda med sin vård.  

 2.3 Hypotyreos: en bakgrund 

Man måste känna till kontexten för att kunna göra en diskursanalys. Därför krävs en 

uppfattning av komplexiteten kring sjukdomen och av den anledningen ska jag redogöra för 

några av de problem som förekommer rörande hypotyreos och samtidigt förklara en del 

centrala begrepp som förekommer i mitt material.    

Hypotyreos är ett tillstånd som kännetecknas av låg ämnesomsättning till följd av 

minskad produktion av sköldkörtelhormon som behövs för basala kroppsfunktioner. Enligt 

Fass karakteriseras sjukdomen av ett ”[s]uccessivt insjuknande som brukar ta flera år” och att 

patienten oftast upplever ”ospecifika symtom; något är fel” (2011). Då hypotyreos drabbar 

kvinnor i huvudsak, oftast i samband med förlossning, anses det vara en typisk 

kvinnosjukdom men majoriteten av de som drabbas är kvinnor i medelåldern (Encyclopedia 

of Public Health 2011). Många kvinnor erfar också en påverkan på talet samt korttidsminnet 
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och kognitiva funktioner. Andra symtom är depression, viktökning, förstoppning, låg 

kroppstemperatur, svårigheter att bli gravid och muskel- och ledvärk och en förlamande 

trötthet och en känsla av att gå på sparlåga (Fass 2011).         

Det man först och främst är intresserad av vid diagnosticeringen av hypotyreos är halten 

av sköldkörtelstimulerande hormon, kallat TSH
3
, en substans som produceras i hypofysen och 

som ger signal till sköldkörteln att tillverka mer eller mindre ämnesomsättningshormon, först 

och främst hormonerna T4 och T3
4
 (Fass 2011). När det råder en underproduktion svarar 

hypofysen med att producera mer TSH, vilket den sedan sänder till sköldkörteln. 

Behandlingen av hypotyreos är livslång och Levaxin, ett syntetiskt framställt T4 hormon, är 

det läkemedel som huvudsakligen används i Sverige. Ibland kompletteras behandlingen med 

Liothyronin, T3 (Dina mediciner 2011).  

2.3.1 Problem med dagens diagnosticering och medicinering      

Debatten om vården av hypotyreos och vad som anses vara adekvat behandling är ett globalt 

fenomen, vilket märks framför allt på internet som också har haft en framträdande roll då det 

gäller att framföra meningsutbytet. Intresset är dock stort även i annan media såsom TV och 

vecko- och dagspress där aktörerna är många och spänner allt ifrån läkare och experter inom 

den traditionella skolmedicinen till läkare inom alternativ medicin. I Storbritannien har det här 

pågått i några års tid där en patientförening skrivit en petition till General Medical Council 

(GMC), för att förbättra vården för dessa patienter. Tony Weetman, brittisk endokrinolog
5
, är 

en av de läkare som motsätter sig petitionen och skriver i en artikel i Medscape Today där han 

diskuterar otillfredsställda sköldkörtelpatienter. Weetman är en bland många fler av dem som 

erkänt den inverkan som internet har och han undrar varför så många patienter upplever 

missnöje och misstro mot de sedvanliga råd patienterna erhåller. Han förklarar det delvis med 

att: 

Den mängd information som patienterna kan ta del av på internet har ökat medan man inom har 

hälsovård flyttat fokus från healing till snabba diagnoser och behandling. Patienterna får symptom 

och vill ha en förklaring till dem, men i brådskan att uppfylla mål har de flesta läkare för lite tid att 

bilda sig en uppfattning om både patienten och deras upplevelser, vilka har lett till läkarbesöket till 

en början, ett mer komplext beteende än vi normalt är medvetna om. (Weetman 2006)   

                                                           
3
 Från engelskans thyroid stimulating hormone. 

4
 Dessa hormoner behövs för basala kroppsfunktioner och är olika kombinationer av jonatomer, där siffran står 

för antalet atomer och bokstaven T för tyroxin, det hormon som bildas i sköldkörteln. 
5
 Endokrinologer är läkare, specialiserade på kroppens hormonsystem. 
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Det han med detta uttalande insinuerar, är att patienterna egentligen inte är sjuka utan hittat 

förklaringar till sina tillstånd på internet och nu vill få dem bekräftade. Svårigheterna att 

diagnosticera och att antalet som säger sig lida av besvär, typiska för hypotyreos, tycks ha 

ökat, har medfört en livlig debatt om diagnosticeringen och behandlingen av sjukdomen, 

vilken har pågått framföra allt på internet sedan några år tillbaka. Det råder idag dock 

oenighet mellan en del läkare inom kåren om att det kan finnas andra tecken att ta hänsyn till 

än avvikande blodprover och vissa läkare hänvisar till att man för några årtionden tillbaka tog 

patientens symtombeskrivning och de fysiska fynd man gjorde som grund för en diagnos.   

 Samtidigt råder det en kritisk hållning gentemot att rationalisera patienternas symtom 

och ge dem diagnoser på andra sjukdomar, såsom CT eller fibromyalgi. En del läkare menar 

att det oftast finns sociopsykosomatiska skäl till att patienterna mår dåligt. Att sjukdomen är 

svår att upptäcka betyder också att patienterna ofta söker vård innan tillståndet upptäcks, men 

då de inte finner några mätbara tecken på sjukdomen kan det i vissa fall föranleda läkarna att 

ifrågasätta patientens mentala hälsa. Det som kan hända är att patienterna kan få ett recept 

utskrivet på psykofarmaka, ibland litium, vilket är ett medel som påverkar sjukdomen 

negativt. Det som tycks råda är en allmän uppfattning att patientens besvär har andra orsaker 

än hypotyreos. 

 Nina Oksa, ordförande för Sköldkörtelföreningen ifrågasätter det rådande 

förhållningssättet och ger sin syn genom att kommentera artikeln ”Trötthet och 

pseudodiagnostik” publicerad i Läkartidningen:  

Författarna till artikeln »Trötthet och pseudodiagnostik« menar att förlamande trötthet skulle bero 

på »samhällets snabba föränderlighet med massiva sinnesintryck som överstimulerar individen till 

att bli mentalt och kroppsligt utmattad« då man inte hittat några kroppsliga fel i »en bred 

medicinsk undersökning«. Detta har dessutom pågått i århundraden, säger man. Artikelförfattarna 

frångår då att forskning inte visat samband mellan förlamande trötthet och snabba 

samhällsförändringar, men söker stöd för denna tes i en nyutgiven bok av en professor i idé- och 

lärdomshistoria. (Oksa 2011) 

2.3.4 Hypotyreosdiskursen på internet 

De internetforum som har dykt upp i Sverige är ett bevis på att hypotyreos har fått ett ökat 

intresse och att människor är mera välinformerade om den. Sådana forum har fått stor 

genomslagskraft, framför allt i Storbritannien och USA och det är inte svårt att föreställa sig 

hur man hittar till dessa på internet. Några enkla ordslingor i sökrutan av typen trött, svullen 

eller viktuppgång ger dig förslag på sidor med rubriker som: ”Känner du dig frusen och trött”? 

Eller ”Har du gått upp i vikt utan anledning och samlar du på dig vatten”? Det gemensamma 
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för dessa forum är att de riktar sig till patienter som diagnosticerats av eller tror sig lida av 

sjukdomen. De är till hjälp och stöd för människor som vill ha snabba svar, då det ofta 

framgår i dessa forum att de inte får det stöd de behöver av sina läkare. Det finns dock en risk 

med detta naturligtvis - all kunskap eller information är inte av godo. June Forkner-Dunn 

(2003) menar att läkarkåren har utvecklat ett starkt motstånd mot sjuk- och hälsovård som står 

att finna på internet och Shactman har kartlagt vad som sätter läkarna i trångmål: e-post från 

patienter, utskrifter från okända eller tvivelaktiga källor på internet, och det faktum att 

hälsorelaterad information på internet kan vara opålitlig eller icke trovärdig. 

3 Metod och material 

För att grunda min undersökning teoretiskt använder jag mig som tidigare nämnts av kritisk 

diskursanalys eftersom sjukvård i mångt och mycket är en viktig politisk fråga. Att jag valt att 

göra en kvalitativ undersökning beror till största del beror på att den lämpar sig bäst för 

beskrivning, och att dessa ”tenderar att bygga på detaljerade och ingående beskrivningar av 

händelser eller människor, vare sig det handlar om betydelser eller beteendemönster” 

(Denscombe 2000:205).  Min intention är att studera den skrivna interaktionen mellan 

patienter med besvär kopplade till hypotyreos i forum med samma inriktning. Valet att samla 

in materialet från internetbaserade forum kan dels härröras till att jag har följt liknande sidor i 

flera års tid och finner dem intressanta eftersom de visar prov på revolt av upplevda 

missförhållanden och att de genomsyras av en stark solidarisk anda bland de deltagande. 

Dessutom drivs jag av en fascination av internet som har blivit en sådan betydande del av våra 

liv och att det är till denna som en del människor tycks sätta sin tillit, och speciellt i det här 

fallet när det gäller hypotyreos. En annan betydande anledning till att använda internet som 

källa är lättillgängligheten: det är där som materialet och fenomenet står att finna i första 

hand.  

I min analys observerar jag förekomsten av undermeningar och insinueringar, jag tittar 

på ordval såsom bruket av värdeladdade ord och tittar på stilen, kunskaper om ämnet och den 

genomgående känslan som kvinnorna har gentemot läkarna. Jag har av den anledningen gjort 

ett urval av texter som alla har gemensamt att läkarna nämns på ett eller annat vis.  

 Inledningsvis skickade jag en inbjudan till medlemmarna i Thyroid.se att delta i min 

undersökning. Thyroid.se är ett låst forum med nästan 900 medlemmar. Att ett forum är låst 

betyder att man måste betala medlemskap och att man tilldelas ett eget konto att logga in på. 



14 
 

Jag uppmanade medlemmarna att delta i en tråd speciellt skapad för att diskutera sina 

erfarenheter av vården. Frågeställningen löd: ”Hur blir du som patient bemött av din läkare”? 

Samtidigt uppmanade jag dem att skicka in berättelser om sina upplevelser i kontakten med 

vården. Intresset för att delta var dock lågt och endast två kvinnor ville dela med sig av sina 

erfarenheter vilket de gjorde genom att länka till sina respektive bloggar. Jag kombinerade 

därför studien med en dold undersökning av ett antal samtalstrådar i ett annat forum.         

 Jag har gjort ett urval av texter som alla har gemensamt att läkarna nämns på ett eller 

annat vis. Mitt slutliga material består av dels tre trådar som jag följt under några veckors tid i 

ett forum med inriktningen hypotyreos, dels två bloggare som båda har hypotyreos och 

skriver om det i sina respektive bloggar. I trådarna förekommer inlägg gjorda av män, men det 

framkommer inte om dessa lider av sjukdomen. Deras inlägg handlar om att ge medicinsk 

information. Av den anledningen har jag valt att inte fästa någon vikt vid deras inlägg.  

Till nackdel kan vara att jag själv är en kvinna med sköldkörtelproblematik och att 

undersökningen av den anledningen kan färgas av mina värderingar och åsikter.   

Beträffande reliabilitet kan man aldrig garantera att en text utlagd på internet är utlagd 

av den personen som utger sig för att ha gjort det och att det som står är tillförlitligt. Å andra 

sidan måste jag, med tanke på forumets art, utgå ifrån att det alltid föreligger någon slags 

sjukdomsbild hos de människor som vistas i nätverk av den här typen och att de inte skulle ha 

lagt ut förfalskad information.  

 När det gäller validiteten kan nämnas att jag dels har en öppen undersökning med ett 

uppenbart mål och frågeställning, dels en dold undersökning där jag tittar på samma fenomen.  

 3.1 Forumet 

Det forum jag valt att studera har en underförgrening med hypotyreos som inriktning där jag 

valt ut tre trådar som på något vis innehåller kvinnors upplevelse av vården och tankar kring 

läkarna. Här skapas en tråd av deltagare som oftast har en specifik fråga beträffande sin vård 

och besvaras av de andra deltagande och hålls på så vis levande under kortare eller längre tid. 

En sådan tråd är skapad av en kvinna, här kallad Lena som tror sig lida av bristande 

sköldkörtelfunktion då hon har symtom som tyder på det. Hon har ett barn i småbarnsåldern 

vilket kan tolkas genom att hon nämner att varit i kontakt med sin läkare via barnets besök på 

barnavårdscentralen. Anna och Karin är de som flitigast besvarar hennes frågor och Anna 

förekommer även i den tredje tråden. Den andra tråden startades av Stina, en 
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småbarnsmamma med tidigt diagnosticerad hypotyreos. Att hon är relativt besvärsfri relaterar 

hon till att sjukdomen upptäcktes tidigt, men ifrågasätter ändå kontakten med läkare. Den 

tredje tråden skapades av en kvinna som har frågor beträffande medicineringen och 

behandlingen av hypotyreos.  

3.2 Egna berättelser 

De egna berättelserna består av bloggar som drivs av kvinnor med hypotyreos. Eva är en av 

dem är Eva och blogginlägget jag har valt ut till analys har titeln ”Vad är en diagnos?” 

Blogginlägget redogör för tiden kring diagnos och är ett av hennes första blogginlägg.

 Den andra bloggaren är Kicki som driver sin blogg sedan januari 2011.  Jag har valt att 

analysera ”Första läkarbesöket september -09”.  

3.3 Etiska överväganden 

Jag har följt regler som stöds av webbplatsen CODEX (2011). Enligt Amy Bruckman (2002) 

kan man använda sig av material från diskussionsgrupper på internet utan informanternas 

samtycke om materialet finns på en offentlig sida som varken kräver medlemskap eller 

inloggning för att få tillgång till arkivet. Beträffande anonymisering har jag valt att inte 

namnge forumets namn eller dess trådrubriker. För att skydda de deltagande har jag också valt 

att utelämna inlägg skrivna av personer som har lagt ut en tydlig profilbild. Då deltagarna i ett 

sådant forum blir uppmanade att använda sig av fingerade namn betyder det att de skyddas av 

en dubbel anonymisering i och med att jag i min tur tilldelar dem ytterligare ett namn. Med 

anledning av det ser jag inga som helst indikationer på att informanterna skulle komma till 

skada. Därav ställs också kravet på medgivande åt sidan åt sidan. Undersökningsformen 

rättfärdigas med att de deltagande inte kan komma till skada samt att om de deltagande hade 

varit medvetna om sin medverkan hade min närvaro kunnat påverka resultatet. Jag kringgår 

också observatörens paradox
6
 i och med att jag inte i förväg går ut med mina avsikter. De som 

valt att använda sina bloggar har informerats om att de när som helst kan begära att material 

                                                           
6
 Enligt Labov är det intressanta för en språkforskare att ta reda på hur människor samspråkar med varandra 

när de är omedvetna om att de är iakttagna, och att man borde försöka skapa situationer som de som blir 
observerade känner sig hemma vid (Lars-Gunnar Andersson 2008:53).  
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som berör dem själva kan tas bort samt att de har möjlighet att ta del av forskningen och var 

den kommer att publiceras.  
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4 Resultat 

4.1Trådarna   

Det som framkom i trådarna kommer att presenteras under respektive rubriker, och följer 

ingen kronologisk ordning beträffande trådarnas eller inläggens uppkomst i forumet.  

4.1.1 Stilen 

Stilen hos de olika skribenterna varierar både vad gäller ordval och karaktär. Hos en del 

karakteriseras den av det talspråkliga: ”Besvikelse. [H]an var såååå [sic!] förstående när jag 

berättade. [S]en efter provtagningen såg jag att det bara var TSH och sockret som dom [sic!] 

testat”. Förkortningar av typen skk för sköldkörteln och till exempel neuro istället för 

neurolog förekommer samt ett fåtal stavfel såsom ”härnest” och ”syptom”. Överlag 

formulerar sig kvinnorna väl men det är en del som utmärker sig med mera välformulerade 

texter. Många använder sig av ett medicinskt register med termer såsom TPO-ak, 

tyreoperidoxa antikroppar
7
, och ferritin

8
 som kan vara svåra för en icke insatt att ta del av.  

Här ger Anna ett exempel på det:  

Levaxin hjälper inte alltid mot viktuppgång, för vissa kan det till och med orsaka viktuppgång 

tyvärr. Enligt vad jag läst så är det T2 som hjälper till att minska vikten, har du problem med att 

konvertera T4 (Levaxin) till de andra fraktionerna så hjälper inte Levaxinet.  

Ett annat genomgående mönster vad beträffar ordval, är att läkarna diskuteras och tilldelas 

negativa omdömen såsom ”dumbommarna” och ”tröga” och att de inte är särskilt kompetenta: 

”Det bästa du kan göra är att läsa på ordentligt så du kan förklara för läkaren, för de kan 

nästan ingenting om sköldkörteln”. Eller som en kvinna beskriver specialisten: ”De kan inte 

särdeles mycket heller men de kan lite mer om sköldkörteln iaf”. 

Den syntaktiska stilen kan kopplas till bruket av emotioner, utropstecken och kapitalisering av 

bokstäver. För att uttrycka emotioner är det endast ett fåtal som använder sig av smileys men 

de förekommer efter meningar som såsom ”Lycka till!!” med en blinkande smiley, eller som: 

”Härligt att äntligen bli betrodd!” med en glad smiley. Den sistnämnda, Lena, återkommer 

                                                           
7
 Antikroppar som angriper sköldkörteln vid autoimmunt betingad sköldkörtelsjukdom(Internetmedicin 2011). 

8
 Järnvärde 
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senare med tre arga smileys med orden ”så här känner jag mig nu” efter att ha blivit nekad 

ytterligare blodprover. Ord skrivna med genomgående stora bokstäver är vanligt för att 

markera missnöje och ilska eller för att ge emfas: ”…syndromet p[å]verkar HELA kroppen”. 

Utropstecken hade samma funktion: ”Men jag hoppas hoppas!!!” eller  ”Jag tröttnat på 6 års 

behandling med Levaxin utan något positivt resultat!!!” Deltagarna använde sig också av 

värdeladdade ord för att ge utryck för emotioner, såsom de tidigare nämnda ”tröga” och 

”dumbommarna”. Det markerar också tillhörighet, det är vi mot ”dumbommarna”. Och här 

ytterligare en som är hoppfull, Pia: ”Får se om han ringer idag. Håll tummarna!” 

4.1.2 Insinueringar  

Förutom värdeladdade ord, finns det ett mönster av att markera att läkarna är inkompetenta 

genom att använda sig av insinueringar. Ett sådant implicit sätt är att markera sina tvivel på 

läkarna och att de behöver lite hjälp på traven, är att de deltagande uppmanas att ta med sig 

utskrifter till sina läkare. Dessa utskrifter från internet med nya forskningsrön som skulle 

kunna komma läkaren till nytta och därmed också patienten. Ett annat exempel på hur man 

implicit uttrycker tvivel är att såsom en av de deltagande säger: ”Men det finns utmärkta 

forum på nätet där du kan få råd och tips om vidsynta läkare!” Genom den här typen av 

kommentar säger man inte explicit att läkarna man stött på är inkompetenta, vilket är 

undermeningen genom att insinuera att även om du som patient inte har fått den hjälp du 

behöver tidigare finns det andra som är mer kompetenta och kan tillgodose dina behov. 

Samtidigt lyfter man fram att hjälp står att finna och ingjuter hopp hos de deltagande. 

 Det finns även tecken på att dessa patienter själva måste hålla koll på sina provsvar. 

Anna skriver:  

När du sen får resultatet, kräv en skriven lista med referensvärden, inte bara en kommentar från 

läkaren. Ibland händer det att de tycker allt ser ok ut fastän värdena är helt fel. De på vc är 

nämligen inga experter på sköldkörteln, ofta kan de väldigt lite. Om de protesterar så ska du veta 

att du har full rätt att få allt utskrivet. 

Att själva behöva påtala vad som eventuellt fattas patienterna, betyder implicit att läkarna 

försummar sina patienter, och möjligtvis bidrar det också till uppfattningen att läkarna är 

inkompetenta.  
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4.1.3 Kunskaper 

Kvinnorna tycks ha en hel del kunskaper. De är pålästa och hänger med i och dialogen kring 

behandlingen av hypotyreos och det som sker inom medicinsk forskning. Det gemensamma 

för de trådar som observerats är att de alltid tycks innehålla resultat på tagna blodprover, där 

TSH, T4 och T3 ingår genomgående, oftast i en lista med ett sammanställt laboratorieresultat. 

Den skickas vanligtvis in självmant för att man vill ha hjälp att tyda dem och gemensamt 

hjälps man åt komma fram till förklaringar till det dåliga måendet: ”Är det någon som kan 

hjälpa tyda?”. Anna har oftast svar: ”Allt är bra förutom[…]” eller Susanne som frågar: ”vad 

hade du i T4 och TSH initialt?”  Det visar både prov på att man litar på andras kunskaper och 

att man gärna delar med sig av dem. Ytterligare ett exempel på hur man tillskaffar sig 

kunskaper är genom frågeställningar såsom följande där Pia skriver:  

Idag ringde dr. och jag skall lämna nya prov. Han påstår att det inte fanns något som heter fritt T3 i 

hans val av prov, att han inte kan beställa ett sådant. För ett fT3 prov så behöver jag remiss till 

endokrinologen. Kan set [sic!] vara sant? 

Hon får svar ganska omgående av Johanna som påstår att det är ”skitsnack” och Karin som 

håller med och dessutom tillägger: [E]ller så är det en glimt ur den moderna vården av 

hypotyreos!”      

 Andra tecken på att kvinnorna har läst på visar Johanna prov på: ”Vanliga läkare anser 

inte att [TSH] skall pressas. Lite mer insatta läkare säger att det skall/kan pressas och att 

"normala" TSH-värden inte kan appliceras på redan sjuka”.   

 Förenat med kunskap är också kvinnornas kännedom om symptombilden. Ett av 

symptomen är just depression, och kännedom om det kan ge dem ett övertag: Anna skriver: 

Remiss till neuro[log] är inte helt fel men nöj dig inte med fibro eller depressionsdiagnos. Detta är 

"slask"diagnoser som många [med] hypo[tyreos] får eftersom detta är symptom på hypotyreos. Får 

du diagnos på karpaltunnelsyndrom eller liknande så bör du veta att många med hypo får såna 

[sic!].  

4.1.4 Upplevda fördomar 

Kvinnornas nya kunskaper ger dem en chans att ifrågasätta läkarens diagnoser. Med dessa kan 

de också avslöja eventuella fördomar som läkarna kan tänkas hysa för kvinnorna. De godtar 

inte läkarnas diagnoser som helt självklara. En av trådskaparna undrar hur hon ska lägga upp 

problemet under sitt läkarbesök. Hon berättar att läst om hypotyreos på flera sajter: ”[...]och 
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jag misstänker starkt att jag kan ha myxödem
9
....men kan jag tala om mina misstankar utan att 

bli stämplad som hypokondriker som letar sjukdomar på nätet?” 

Karin svarar:  

Risken att bli stämplad som hypokondriker är stor, men det är egentligen inte svårare än att du 

söker dig till en annan läkare tills du får träff. Du kan bli stämplad som deprimerad också, men 

såvida du inte absolut samtycker till diagnosen och medicineringen så se till att den inte hamnar i 

din journal, åtminstone inte utan att det antecknas att du starkt motsätter dig detta. Kolla att det blir 

gjort genom journalkopia. 

Med anledning av täta läkarbesök finns det förutom att klassas som hypokondriker, en annan 

risk som patienten utsätter sig. Det är inte utan förvåning som patienterna blir erbjudna 

antidepressiva. Att diagnosticeras med depression som tidigare nämnts, är en sådan risk, 

vilket också kan kopplas till upplevelsen av att bli bemött med fördomar.  

 En annan fördom som kvinnorna tycker sig vara utsatta för är att de skulle ha osunda 

matvanor och att de skulle vara dåliga på att motionera regelbundet:”[...]Fick en känsla av att 

´Ja, ja hon håller nog inte reda på vad hon äter´". Lena skriver beträffande ett besök hos 

endokrinolog och dennes syn på saken: ” Nä, jag är visst bara fet och lat och lite motion och 

[en] kostomläggning kommer fixa allt”.  

4.1.5 Dominans  

I texterna ser man tecken på hur dominans möts av dominans. Ur ett semantiskt synsätt är den 

signalerad genom positiv självpresentation och negativ presentation av andra (Van Dijk 

1993). Dominansen som man ser spår av i texterna är ofta knuten till negativ presentation av 

andra, det vill säga kvinnornas presentation av läkarna (se 4.1.2). Kvinnorna ger också en bild 

av vårdpersonalens dominans gentemot kvinnorna. Många av dem känner sig marginaliserade 

och har en erfarenhet av att bli nonchalerade. Stina skriver: ”Så frågade jag om det är några 

mineraler/vitaminer som är extra viktiga att få i sej, men på det svarade hon tvärt ´ Nej! Det 

har inget med det här att göra!´” Här ger Stina uttryck för den auktoritet som hon upplever att 

hennes läkare besitter.      

 Ytterligare ett exempel är Lena (se 4.1.1) som skriver:  

Har precis pratat med läkaren och han VÄGRAR ta andra prover än de vi tagit, han ser ingen 

mening med dem, det finns ingen grund för dem! OCH han visste inte hur vi skulle gå vidare..men 

                                                           
9
 Den äldre beteckningen för hypotyreos. 
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när han frågor om jag har några funderingar på prover vi kan ta...och föreslår antikroppar...tvärnej! 

Inget att diskutera, så jobbar inte han! Så här känner jag mig nu!!! 

Det sistnämnda efterföljs av tre smileys som tidigare nämnts. Anna svarar: “Att känna sig så 

är inte ovanligt när man har med läkare att göra, en del är helt omöjliga”.  

4.1.6 Dominans möter dominans 

Förutom den dominans som kvinnorna upplever sig bli utsatta för kan den dominans som de 

själva använder ses som ett slags motkraft till den. Van Dijk menar att många former av 

dominans är gemensamt producerad genom invecklade former av socialt samspel, 

kommunikation och samtal. Ett sådant kontrasätt att motsätta sig den dominans de blir utsatta 

för är just genom att skriva och berätta om sina upplevelser. Många av de som figurerar på 

forumen har dåliga erfarenheter av vården: ”Man får kämpa som attan för att bli hörd när man 

har problem med sköldkörteln”. Dessutom uppmanas ofta de övriga skribenterna att förbereda 

sig inför läkarbesöken genom att ta med sig anteckningar över symptom och att ge stöd och 

uppmuntran bestående av tips och råd: ”Men du måste fortfarande kunna argumentera för din 

sak när du väl får träffa läkaren. Googla på ´egenremiss´ så får du tips om hur du formulerar 

dig...”. Man uppmanas att ställa krav: ”Annars gäller att om du inte är nöjd med vad läkaren 

säger så går du till en annan och en annan och en annan”.  

4.1.7 Övriga fynd 

Det råder ett slags ödmjukhet hos de deltagande i forumen, där man inte helt tvärsäkert slår 

mynt om det man tror och öppet erkänner att man inte kan: ”Men jag är inte säker” eller ”jag 

har ingen anng” [sic!] Vid ett tillfälle hamnar dock Stina i konflikt med Britta då denne 

föreslår alternativa diagnoser och bland annat resolut hävdar: ”Jag säger bara candidas
10

!” 

Lena känner sig till slut ”klappad på huvudet” och en kontrovers utbryter. Ett annat fynd är att 

kvinnorna har olika roller: läkaren eller den som lär ut, och patienten eller den som lär sig. 

Förekomsten av att tyda varandras laboratorieresultat är ett tecken på det, men även 

kunskapsnivån hos en del av de deltagande och alla de råd de delar med sig av, (se 4.1.4 och 

4.1.7).   

 

                                                           
10

 En typ av jästsvamp som alla bär normalt men som under vissa förutsättningar skapar infektion. 
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4.2 Evas blogg 

Inlägget ”Vad är en diagnos?” i Eva´s blogg återger de upplevelser Eva har inom sjukvården i 

samband med sjukdomens utbrott. Hon redogör för turerna hos läkarna fram till diagnos och 

tiden efter. Evas berättelse skiljer sig inte nämnvärt från trådarna vad beträffar 

marginaliserande av patienters symptom. Ett exempel på det är då hon efter att ha svimmat av 

smärta i ryggtrakten hamnar hos en ortoped som ger henne rådet: “Tänk på att böja på knäna 

när du lyfter”. Ett annat exempel på marginalisering: ”Äh, det är bara ischias! Ta en ipren, det 

gör jag, sa [d]istriktssköterskan”. Om när hon till slut hamnar på akuten säger hon: “Tradolan 

(morfinliknande värktabletter) fick jag där – i kombination med en ryckning på axlarna”. I sin 

övertygelse om att någonting är fel då hon känner sin kropp väl, ber hon sköterskan på 

företagshälsovården om att ta prover: ”även om hon log och sa att hon trodde att jag oroade 

mig i onödan”. Här beskriver hon detaljrikt vad och hur det sägs. ”Förbluffad” över 

upptäckten ringde sköterskan upp henne varpå hon började sin medicinering, 50 mikrogram 

Levaxin: 

Det stod antagligen inte i instruktionsboken att man måste höja försiktigt. Hjärtat började rusa och 

pumpa så det dunkade i hela mig. Kramp i vänster arm, ända ner i ringfingret. I ett halvår var jag 

rejält orolig för mitt hjärta, innan det lugnade ner sig. Läkaren förstod inte. Såg att han snarare 

trodde att jag drabbats av ångest.    

     

Elva månader senare begär Eva att få nya prover. “Läkaren trodde att jag snarare behövde 

antidep[ressiva]. Jag satt ju där och grät – av trötthet och för at[sic!] han inte trodde på mig. 

Medan han såg det som ett utslag av depression”. Gång på gång blir Evas problem 

nonchalerade, och hon utsätts för läkarnas fördomar. Senare visar det sig att hon hade rätt och 

att hennes T4 hade sjunkit varpå hon fick höja sin Levaxindos.   

 Det som kännetecknar Evas stil är att det sker detaljrikt och med tydlighet visar hon den 

nonchalans som hon blir utsatt av inom sjukvården då hon återger sjukvårdspersonalens 

kommentarer. Eva visar att kunskap kopplad till övertygelse kan ge bra resultat. Även Eva 

möts av fördomar då hon bemöts med skepsis och blir kategoriserad som depressiv. 

 

 



23 
 

4.3 Kickis blogg 

Namnet på Kickis blogg är Kicki thyreodit – vägra slaskdiagnoser! vilket syftar på de 

diagnoser som ställs av läkare i brist på avvikande blodprover för hypotyreos. Redan med 

namnet redogör hon sin ställning till rådande omständigheter kring vården av 

hypotyreossjuka. I blogginlägget ”Första läkarbesöket september -09” beskriver Kicki 

känslosamt om hennes sjukdomsdebut. Hösten -09 får hon allvarliga ´besvär av febertoppar 

“tillsammans med yrsel, heshet och olustkänsla i kroppen. [Hennes] ögon kändes stirriga och 

var rödsprängda”. Hon berättar att hon har diagnosen hypotyreos sedan -93 men känner nu att 

något inte stämmer i kroppen och att hon har god kroppskännedom då hon styrketränar. Alla 

prover är dock bra enligt läkare. Hon blir ändå sjukskriven för feber som ska utredas. 

Omfattande läkarundersökningar och inläggning visar det samma, alla prover är bra. Hon 

fortsätter:    

Innan sommaren -10 blev jag skickad till [psykiatrin], då kände jag...ok det är psykiskt jag godtar 

det...bara jag blir bra. I samma veva krävde jag att få alla provsvar hemskickat. DÅ SÅG JAG, att 

första gången jag sökte[,] alltså sept[ember] -09 hade jag ett TPOak på 137. Det hade hela tiden 

ökat, undertiden jag blev sämre, när jag fick provsvaren hemskickade låg mitt TPOak på 908. 

VARFÖR HAR INGEN SAGT NÅGOT TILL MIG!!! 

Här ser vi hur hon nästan faller för trycket att godta en diagnos som hon innerst inne inte tror 

på. Hon blir i vilket fall som helst utsatt för fördomen av att lida av depression och hennes 

besvär marginaliseras. Hon sätter emfas både genom kapitalisering, och flertalet utropstecken 

när det visar sig att hon haft rätt hela tiden. Ett värde på 137 av TPO-ak är högt redan -09 men 

-10 ligger de ovanligt högt. Om dessa höga värden säger hon ironiskt att “[e]nligt VC där jag 

bor är det ingenting att bry sig om, enligt läkare i Motala är det psykiskt”. Kicki presenterar 

inte läkarna negativt rent explicit, den negativa presentationen sker relativt indirekt genom 

insinueringar om försummelse och benägenhet att rationalisera bort besvären med att de 

skulle vara psykiskt betingade. Hon uppmanar sina läsare i slutet av brevet: “Jag hoppas att 

alla som får diagnoser som [t]rötthetssyndrom, [f]ibromyalgi, [d]epression mm tar reda på 

sina sköldkörtelprovsvar där KAN svaret finnas!!!”. Här refererar de olika 

sjukdomstillstånden tillbaka till slaskdiagnoser och att man inte alltid ska tro på vad läkarna 

säger.         

 Hon använder sig av ett känslomässigt register vilket rent retoriskt manar till sympati. 

Förväntan uttrycks så här: ”Jag var överlycklig när jag fick remiss till sjukhuset” vilket visar 
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ganska explicit strävan efter att bli frisk, vilket också kan kopplas till läkarnas brist på 

förståelse.  

5 Diskussion 

All kunskap är makt. Sett ur ett CDA-perspektiv och som tidigare nämnts är kunskap också av 

stor betydelse då den utövas i grupp. Det är också kunskap som orsakar den störda relationen 

med läkaren. Vad gäller de undersökta kvinnornas situation kan grupptillhörigheten stärka 

och ge dem social makt trots att de har ett underläge i och med sina sjukdomar.  Det är 

nämligen via sina sjukdomar som de visar sin autenticitet som medlemmar av en grupp (se 

Johnstone), och i det här fallet i egenskap av personer som lider av hypotyreos. Det gör de 

genom sitt språkbruk som visar att de dels är en i gänget och dels att de kan jargongen.  Det 

som kan stärka känslan av grupptillhörighet ytterligare är att texterna är kontextberoende där 

orden är inbäddade i ett sammanhang där alla känner igen sig. Även om språket kan ses som 

en maktsignal, använder deltagarna språket och de kunskaper som kan kopplas till språket, 

med en slags ödmjukhet. Språket missbrukas inte, åtminstone inte gentemot de som deltar i 

trådarna. I de fall där kvinnorna visar sin dominans genom negativ presentation av läkarna 

tycks det enbart stärka känslan av ett vi som en grupp hypotyreossjuka mot dem, de ”tröga 

läkarna”. Talspråkligheten jämfört med välformulerade texter ses inte som någon nackdel, det 

är istället när man stöter på kategoriska uttalanden som det blir konflikt. De forum som finns 

till buds är till stor hjälp, vilket besvarar en av frågeställningarna jag hade beträffande 

forumens roll.     

 Den andra frågeställningen jag hade med mig kan besvaras med att kvinnorna upplever 

att de möts av fördomar beträffande sin vikt, där en övervikt enligt läkarna tros bero på dålig 

mathållning och brist på motion, trots att de som berör ämnet säger sig leva sunt. De känner 

sig även misstrodda när det gäller den mentala hälsan trots att ett av symtomen hos 

hypotyreos är just depression. Läkarna ser det som en snabb lösning att sätta in antidepressiva 

istället för att göra en grundligare undersökning. Kopplat till det har vi de andra diagnoserna 

som ställs i brist på avvikande blodprover, såsom fibromyalgi och CT.  

 Andra fynd som jag gjort är att det finns en önskan att komma fram till en lösning 

snabbt. Att bli överlycklig över en sådan banal sak som att få gå till läkaren säger något om 

deras desperation att bli friska. Det är svårt att jämföra sjukdomsbilder men det tycks som att 

de kvinnor som mår sämre skriver slarvigare texter med många stavfel i sin iver att bli friska 

och att det då kan tänkas vara mindre intressant att skriva högklassiga texter. De förkortningar 
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som förekom säger antagligen mer om samtalsformen som sådan eftersom elektroniska texter 

är förknippade med snabbhet. Forumen syftar inte i första hand till att göra vänner, utan fokus 

ligger på att bli frisk. Andra upptäckter är förekomsten av både sunda och osunda hierarkier, 

där en del av de deltagande i och med sina kunskaper kunde påta sig rollen som 

läraren/läkaren och där andra karakteriserades av patienten. Det betyder med andra ord att det 

fanns en obalans även här, men är inget störande inslag förutom i fallet med det kategoriska 

uttalandet.       

 Existensen av de forum jag undersökt kan sägas vara ett bevis på att vården av 

patienterna med sjukdomen hypotyreos inte fungerar tillfredsställande och att en stor grupp 

kvinnor blir åsidosatta och marginaliserade. Att de måste söka bot och lindring för sina besvär 

på egen hand säger också något om kvaliteten på den vård de erhåller. Paradoxalt nog kan det 

vara just snabbheten och lättillgängligheten i kombination med kvinnornas interaktion på 

internet som skapar turbulensen mellan läkare och patient. Den yrkesgrupp som hittills har 

haft en betydande roll för oss människor sätts följaktligen på prov när en del patienter börjar 

tvivla på devisen att läkaren vet bäst.  
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6 Avslutning 

Det som framkommer av den kritiska diskursanalysen är att forumen och bloggarna fyller en 

stor funktion i kvinnornas liv och kan bokstavligt talat ge livet tillbaka till dem som drabbats 

av hypotyreos. Att det råder en turbulens runt sjukdomen hade jag vetskap om innan jag 

påbörjade min undersökning och jag hade mina aningar om hur forumen påverkar relationen 

mellan läkare och patient. Förutom att en del av inläggen kan bidra till den rådande 

kontroversen, kännetecknas forumen av uppmuntran och stöd, där de inblandade byter 

information med varandra i hopp om att bli friska. Att bli friska är det kvinnorna strävar efter 

framför allt men även att sjukdomen ska bli tagen mer på allvar, oavsett vad blodproverna 

visar. De vill också slippa bli klassade som hypokondriker eller psyksjuka, vilket är en av 

fördomarna de blir utsatta för. Kvinnorna är redan i en utsatt situation i och med deras 

sjukdom.       

 För framtida undersökningar vore det intressant att ställa sjukdomen i ett 

genusperspektiv och genom CDA jämföra diskussionsforum där patienterna med en typisk 

manlig sjukdom såsom diabetes typ 2
11

 interagerar, med de forum med hypotyreos som fokus. 

Ändamålet skulle då vara att ta reda på hur de manliga patienterna uppfattar att de blir 

bemötta inom vården.   

 

 

 

  

                                                           
11

 Diabetes som äger rum på cellnivå (Fass 2011).  
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