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Abstract 

Våren 2009 drabbades Mexiko av en okänd smitta. Många människor insjuknade snabbt och 

man misstänkte att smittan hade sitt ursprung i ett virus, som tidigare endast upptäckts hos 

grisar. Av den orsaken kom smittan att gå under namnet svininfluensa. Smittan spreds hastigt 

i stora delar av världen. I maj, cirka en månad efter de första utbrotten i Mexiko, bekräftades 

det första fallet av svininfluensa i Sverige. Den 11 juni 2009 klassade 

Världshälsoorganisationen (WHO) influensan som en pandemi.  

Allmänhetens behov av snabb och tillförlitlig information växte i takt med svininfluensans 

framfart och de svenska medierna och myndigheterna slet hårt för att uppfylla sin roll som 

informationskanaler. Den här kandidatuppsatsen behandlar hur förhållandet mellan 

dagspressen och myndigheter fungerade i samband med rapporteringen om svininfluensan 

under fyra tidsperioder 2009. Studien är uppdelad i två delar med en större kvantitativ 

innehållsanalys och en mindre kvalitativ textanalys och bygger på 76 artiklar från Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet och 60 texter från Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen. 

Artiklarna och texterna från dagspressen och myndigheterna fungerade som underlag i vår 

strävan efter att studera samarbetet mellan de båda parterna. För att studera förhållandet har vi 

tittat på hur de liknar eller skiljer sig från varandra i sin rapportering om svininfluensan till 

allmänheten. Dessutom har vi studerat hur rapporteringen och förhållandet förändrades under 

fyra tidsperioder 2009. Som teoretiskt perspektiv har vi använt Roland Nordlunds idealmodell 

”Triangeldramat” i vår undersökning. Modellen visar hur kommunikationen mellan sändare, 

förmedlare och mottagare bör fungera i demokratiskt samhälle. 

Resultatet av vår undersökning visar bland annat att dagspressen och myndigheterna främst 

skiljde sig åt under de två första tidsperioderna och liknade varandra under de två sista 

tidsperioderna i sin rapportering om svininfluensan. Resultatet visar även att de båda parterna 

var mindre samarbetande under den andra tidsperioden och mer samarbetande under den 

fjärde tidsperioden. Utifrån detta resultat kan man dra slutsatsen att förhållandet mellan 

dagspressen och myndigheterna förändrades från ett splittrat förhållande i början av de fyra 

tidsperioderna till ett mer samspelt förhållande i slutet av de fyra tidsperioderna.  

Nyckelord:  

Dagspress, kriskommunikation, myndigheter, pandemi, svininfluensa, triangeldrama 
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1 Inledning 

A(H1N1)–viruset, även kallat svininfluensan, fick sitt första utbrott i Mexiko i början av 2009. 

Sjukdomsförloppet liknar en vanlig influensa med symptom som feber, hosta, muskelvärk och 

diarée.
1
 Influensan visade sig vara mycket smittsam och de första dödsfallen var snart ett 

faktum.
2
 

I samband med utbrottet av svininfluensan i Mexiko april 2009 började de svenska medierna 

rapportera om den nya influensan. Den 26 april skrev Dagens Nyheter om svininfluensans första 

utbrott i Mexiko och USA. Rubriken löd ” Hela världen mobiliserar mot svininfluensan”. Dagen 

efter, den 27 april, publicerade Svenska Dagbladet sin första artikel om svininfluensan med 

rubriken: ” Vi vet för lite om sjukdomen”. Även flera av de svenska myndigheterna 

kommenterade utbrottet av den nya influensan. Den 27 april gick Smittskyddsinstitutet ut med 

information om utbrotten av svininfluensan i Mexiko och USA på sin hemsida. De poängterade 

också att inga fall ännu hade rapporterats utanför Mexiko och USA, något som skulle kunna 

komma att ändras. Vid den här tidpunkten var läget ännu oklart om hur allvarliga 

konsekvenserna av influensautbrottet skulle kunna komma att bli, hur den smittades och spreds 

och om en pandemi var att befara. Smittskyddsinstitutet skrev: 

Det finns inga rapporter om bekräftade fall utanför dessa två länder. WHO och övriga officiella 

instanser understryker dock alla att det finns en stor risk för ytterligare spridning av det nya 

viruset, men att det ännu är oklart hur allvarlig sjukdom det orsakar. Det är dock helt klart att 

sjukdomen som orsakas av det nya viruset inte är lika allvarlig som den som orsakas av 

fågelinfluensan H5N1.
3
  

Dagen efter sammankallade Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap till presskonferens den 29 april med anledning av den nya 

influensan. Presskonferensen gick under rubriken: ”Den nya influensan - vad händer och hur ser 

Sveriges beredskap ut?”  Presskonferensen inleddes med en lägesbeskrivning av den gällande 

                                                           
1
 Vårdguiden. Svininfluensa.  

2
 Carina Bergfeldt, Caroline Olsson och Robert Triches, ”Tusentals smittade”, Aftonbladet, 28 april 2009.  

3
 Smittskyddsinstitutet. Svininfluensa A/H1N1 i Mexiko och USA. 
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influensan dessutom presenterades ett antal åtgärder inför ett eventuellt utbrott av den nya 

influensan i Sverige.
4
 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att granska dagspress och myndigheter i deras roller som 

informationskanaler till allmänheten i kristider med fokus på svininfluensan. Vi ska undersöka 

om det går att urskilja likheter och skillnader i dagspressens rapportering om svininfluensan och 

myndigheternas information om svininfluensan och hur rapporteringen om svininfluensan 

förändrats under de fyra tidsperioderna 2009. I avsnitt 6.2 presenterar vi de fyra tidsperioderna 

som vi baserar vår undersökning på. Vi kommer också att titta på deras förhållande, om 

dagspressen och myndigheterna samarbetar eller förhåller sig kritiskt till varandra och på vilket 

sätt myndigheterna används som källa i dagspressens artiklar om svininfluensan. 

- Vilka likheter och skillnader går att urskilja i dagspressens rapportering och myndigheternas 

information om svininfluensan? 

- Hur förändras rapporteringen om svininfluensan i myndigheternas information och 

dagspressens rapportering under de fyra tidsperioderna 2009?  

- Hur förändras dagspressens och myndigheternas roller som med- och motspelare under de fyra 

tidsperioderna vi valt att titta på under 2009? 

3 Bakgrund 

Ett influensavirus kommer ursprungligen från djur som bär på ett virus som sedan kan överföras 

till människor. Grisar har en benägenhet att lättare infekteras av virus från andra djurarter än 

människan och fungerar därför som en virusvärd. Svininfluensan har gener med ursprung i olika 

svinvirus och eftersom grisarnas immunsystem och cellfunktioner liknar människans sprids 

smittan därför till människor.
5
 Innan april 2009 var A(H1N1) viruset, den så kallade 

svininfluensan, inte känt för att drabba människor. I april 2009 bröt svininfluensan ut i 

                                                           
4
 Socialstyrelsen. Detta hände på presskonferensen om den nya influensan H1N1. 

5
 Smittskyddsinstitutet. Sjukdomsinformation om Den nya influensan A(H1N1). 
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Nordamerika och spreds snabbt världen över. I juni 2009 benämnde WHO svininfluensan som en 

pandemi. Vid den tidpunkten hade smittan spridits till 74 länder. Cirka ett år senare, februari 

2010, hade fall av svininfluensan rapporterats från nästan samtliga länder i världen.
6
 

3.1 Vad är en pandemi? 

En pandemi är en världsomfattande spridning av en tidigare okänd sjukdom. När ett nytt 

influensavirus uppstår kan följderna bli allvarliga på grund av att många människor saknar 

immunitet mot den nya typen av smitta. När smittan sedan sprids runt om i världen uppstår en 

pandemi. De virus som kan utveckla en pandemi kommer vanligtvis från djur som bär på 

smittan. En influensapandemi liknar säsongsinfluensa i många hänseenden till exempel att de 

drabbar människor i alla åldersgrupper och i många fall tillfrisknar de flesta utan någon 

medicinsk behandling. Ytterligare en likhet är att antalet allvarligt sjuka varierar. Skillnaden är 

dock att säsongsinfluensa orsakar fler dödsfall bland äldre och människor med medicinsk 

bakgrund medan A(H1N1)-pandemin orsakar fler dödsfall bland yngre, oavsett medicinsk 

bakgrund. A(H1N1)-pandemin orsaker även flera fall av viral lunginflammation än 

säsongsinfluensan. Säsongsinfluensa och pandemisk influensa bryter vanligtvis ut under 

influensaperioder, dessa influensaperioder varierar beroende på inom vilket område influensan 

bryter ut. Till exempel i tempererade klimatzoner förekommer influensaperioden vanligen under 

vintermånaderna. När det gäller A(H1N1)-pandemin kan man urskilja ovanliga epidemiologiska 

mönster, vilket innebär att ett stort utbrott kan ske när som helst under året och inte enbart under 

en vanlig influensaperiod.
7
 

WHO har upprättat en sexgradig skala för att underlätta bedömningen av hur stor risk det finns 

för en smitta att spridas internationellt. Skalan fungerar som ett verktyg som har som syfte att 

konkretisera och integrera rekommendationer och strategier gällande beredskap och åtgärder vid 

en världsomfattande smittospridning. Fas 1-3 innebär internationella förberedande åtgärder och 

beredskap och förmågan att utveckla och aktivt planera hur samhället ska agera. Fas 4-6 

signalerar att det förekommer ett tydligt behov av insatser och riskreducerande satsningar. 
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Perioden som följer efter den första pandemiska vågen ska vara väl utarbetad och för att 

underlätta återhämtning ska det finnas tydliga förberedelser inför en eventuell andra våg.  

1. Fas 1 – Det aktuella influensaviruset förekommer och smittas endast mellan djur. Det 

finns en risk att viruset utvecklas till ett pandemiskt virus men i denna fas finns inga 

rapporter om människor som blivit smittade av djur som bär på influensavirus.  

2. Fas 2 – Det aktuella influensaviruset har överförts via tama eller vilda djur till ett fåtal 

människor. I denna fas kan influensaviruset betraktas som ett potentiellt pandemiskt hot. 

3. Fas 3 – En grupp eller flera grupper av människor har blivit smittade av influensaviruset 

av djur som bär på smittan. Ingen eller begränsad smitta människor emellan. 

4. Fas 4 – Influensaviruset smittar nu mellan människor. De länder som drabbas bör 

konsultera med WHO för att få kontroll över situationen. I denna fas finns en ökad risk 

för en pandemi, men det behöver inte betyda att en pandemi är ett faktum. 

5. Fas 5 – Influensaviruset sprids mellan människor i minst två olika länder. Även om 

många länder inte kommer att drabbas av smittan, är risken för en pandemi överhängande 

och det är tid för att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken med att smittan 

sprids ytterligare. 

6. Fas 6 – Influensaviruset sprids hejdlöst mellan människor i flera olika länder. En global 

pandemi har nu brutit ut.
8
  

3.2 Medierna och myndigheternas roller 

De svenska myndigheterna har olika roller i samhället och vi har valt att presentera 

Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutets uppdrag i samhället eftersom det är dessa myndigheter 

som vi har med i vår undersökning. Medier däremot har en gemensam roll i samhället och 

presenteras generellt. Vi anser att det är viktigt att utröna vad Socialstyrelsen och 

Smittskyddsinstitutet samt media har för roll i samhället för att kunna förstå deras förhållande till 

varandra. 
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 Världshälsoorganisationen. Current WHO phase of pandemic alert for Pandemic (H1N1) 2009. 
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Smittskyddsinstitutet är den myndighet som arbetar och ansvarar för smittskyddet i Sverige. 

Deras arbete ska också innehålla kunskaps- och beslutsunderlag. Myndigheten ska fungera som 

rådgivare och stöttepelare till verksamhetsansvariga inom landsting och kommuner.
9
 Dessutom 

inkluderas viss forskning i Smittskyddsinstitutets arbetsuppgifter. I oktober 2009 sammanställde 

regeringen en proposition som tydliggör Smittskyddsinstitutets huvudsakliga uppgifter i landet. 

Smittskyddsinstitutet ska ha ansvar för följande delar när det gäller smittskyddet i landet: 

kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning, beredskap, övervakning, diagnostik och 

uppdragsverksamhet, stöd till kvalitets- och metodutveckling, ge råd och stöd till 

verksamhetsansvariga inom landsting och kommuner.
10 Socialstyrelsen arbetar med landets hälsa 

och välfärd och strävar efter att alla ska ha samma förutsättningar att få bästa möjliga vård och 

omsorg. Socialstyrelsen är en myndighet med flera viktiga arbetsuppgifter där smittskydd, 

hälsoskydd och epidemiologi är några av de största ansvarsområdena.
11 

Medierna har en roll som innebär både granskning och förmedling av myndigheternas 

information. I en pressutredning från 1975 förklaras mediernas roll i samhället enligt följande: 

”tre centrala politiska funktioner hos svensk dagspress: informationsförmedling, forum samt 

kommentar och granskning” Detta innebär att medierna i allmänhet ska fungera som förmedlare, 

ge utrymme för diskussion, återge angelägna händelser i samhället samt fungera som granskare 

av den information som ges ut av makthavare.
12

 Att förhålla sig till samtliga av dessa punkter 

och tjäna allmänheten som informationskanal kan ses som ett mycket komplicerat uppdrag. 

Därför kan man anta att det förekommer en del tolkningar, tillspetsningar och sållningar av 

källor och källmaterial.
13

  

3.3 Risk- och kriskommunikation 

En risk kan vara alltifrån naturkatastrofer, överlevnadsproblem till farsoter. I dagens samhälle är 

de flesta risker och hot oförutsägbara, främmande och osynliga, vilket gör att den enskilda 

individen har svårare för att påverka situationen och förbereda sig inför en risk eller ett hot. När 

                                                           
9
 Smittskyddsinstitutet. Om smittskyddsinstitutet. 

10
 Smittskyddsinstitutet. SMI:s nya verksamhet och organisation. 

11
 Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsen. 

12
 Strömbäck, 2003, s. 5. 

13
 Ghersetti & A.Odén, 2010, s. 28. 
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det finns en överhängande riskfara måste den enskilda individen sätta sin tillit till samhällets 

kapacitet att värdera, informera, behandla och minimera faran med risken.
14

 En kris kan 

definieras både på individuell och kollektiv nivå. I det här sammanhanget handlar det dock 

primärt om samhällskriser, vilka innebär att samhällets grundläggande värden hotas samt att 

makt- och ansvarsförhållanden ifrågasätts.
15

 Kriskommunikation är den kommunikation som 

uppstår när en allvarlig händelse inträffar. Vid en sådan allvarlig händelse spelar kommunikation 

en viktig roll eftersom informationsbehovet från allmänheten ökar. Kriskommunikation 

inkluderar inte enbart informatörer och journalister utan hela samhället.
16

 

 

Vid kris eller hot ska myndigheterna först och främst vara snabba med att ge ut information till 

allmänheten om risken och hur allmänheten kan skydda sig. Ett sätt att nå ut med information 

snabbt är att upplysa om riskerna med krisen via hemsidor på internet. Myndigheterna använder 

sig också av medier för att nå ut med information. Att myndigheter samarbetar med medier i 

krissituationer är vanligt eftersom det är ett effektivt sätt att nå ut till så många människor som 

möjligt. Det är ett effektivt tillvägagångssätt då allmänheten ofta vänder sig till media för att ta 

del av information som rör samhället. Kriskommunikationen mellan myndigheter, media och 

allmänheten är viktig för att samtliga parter ska vara delaktiga i vad som sker.
17

 Informationen 

från myndigheterna vid en kris skall bland annat vara: 

- trovärdig 

- tillförlitlig 

- begriplig 

- snabb 

- rättfärdig
18

 

Vid kriser och hot har medierna en central roll eftersom rapporteringen som sker ofta påverkar 

allmänhetens tolkning och kännedom om vad som sker i samhället. Mediernas uppgift till 

                                                           
14

 Nordlund i Lidskog, Nohrstedt & Warg (Red.), 2000, s. 127. 
15

 Nohrstedt i Lidskog, Nohrstedt & Warg (Red.), 2000, s. 185. 
16

 Lundin & Nohrstedt i Larsson & Rosengren (Red.), 1995, s. 195-196. 
17

 Ghersetti & A. Odén, 2000, s. 28-29. 
18

 Nohrstedt i Lidskog, Nohrstedt & Warg (Red.), 2000, s. 194. 
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allmänheten består av att både granska och informera. Denna uppgift kan ändras alltefter hotets 

eller riskens karaktär. Mediernas rapportering vid kris kan ofta skilja sig från den information 

som myndigheterna anser vara väsentlig och betydelsefull eftersom medierna utgår från 

nyhetsvärderingen och därmed har andra intressen i vad som blir en nyhet eller inte. Ett av 

mediernas viktigaste uppdrag är att nå ut med information snabbt till allmänheten vilket kan leda 

till att det uppstår slitningar mellan myndigheter och media då de ska vara oberoende och 

samtidigt kritiskt granska informationen som myndigheterna tillhandahåller. Medierna har också 

andra intressen i sin rapportering. Ett viktigt mål för medierna är att locka så många som möjligt 

att ta del av nyheten. Ett sätt att fånga publiken är att förstora och dramatisera nyheter vilket kan 

innebära att en risk eller ett hot kan framställas värre än vad det egentligen är i verkligheten. 

Allmänheten har en tendens att dras till nyheter av sensationell karaktär vilket i sin tur föder 

mediernas dramatisering och överdrift.
19 

4 Tidigare forskning 

Härmed presenteras tidigare forskning som vi funnit vara relevant för vår studie. Den tidigare 

forskning som vi studerat behandlar risk- och kriskommunikation, mediernas rapportering vid 

epidemier och förhållandet mellan myndigheter och medier. Samtliga studier har genomförts på 

uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) eller av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB). Detta skulle kunna bidra till att vi fått ensidig information. Men efter att ha 

tittat närmare på de tre studierna fastslog vi att så inte var fallet eftersom studierna presenterar 

flera olika aktörers perspektiv. Vi har även funnit internationella studier, men ingen av dessa 

studier behandlar det område som vi har undersökt. Till exempel fann vi en undersökning utförd 

på begäran av European Commission, Directorate-General health and consumers. 

Undersökningen är organiserad av The Gallup Organization och samordnad av Directorate-

General communication. Studien är en analytisk rapport som undersöker den allmänna opinionen 

om svininfluensan 2009 och bygger på telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda medborgare i 

EU-medlemsstaterna (samt Norge, Schweiz och Island). Syftet med undersökningen är att 

studera hur allmänheten uppfattade svininfluensan. I analysen studerar man bland annat hur 
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 Ghersetti & A. Odén, 2010, s. 31-32. 
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allmänheten tycker att medier har behandlat svininfluensan, hur informationen om 

svininfluensan till allmänheten har fungerat samt om allmänhetens förtroende till 

informationskällor.
20

 Denna undersökning är intressant, men den fokuserar främst på 

mottagarna/medborgarnas åsikter kring rapporteringen om svininfluensan 2009 medan vi främst 

fokuserar på förhållandet mellan förmedlare och sändare i vår undersökning. 

4.1 Hot på agendan 

I en rapport av Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, och Jesper 

Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk 

kommunikation, som handlar om nyhetsförmedling om risker och kriser behandlas den 

redaktionella nyhetsprocessen i samband med risker och kriser.
21

 För att få en inblick i hur 

medierna bildar opinion bör man studera hur medierna förhåller sig till olika hot och risker som 

kan drabba samhället menar Nord och Strömbäck. Analysen består av tre steg som kan förklara 

mediernas opinionsbildningsprocess i den moderna demokratin. Stegen innehåller en analys av 

mediernas förhållningssätt till hot och risker i samhället, hur medierna bedömer de hot och risker 

som uppmärksammas och hur medierna framställer kriser i sin gestaltning och dramaturgi.
22

 

Förhållandet mellan medier och källor beskrivs som en win-win-situation där båda parter drar 

nytta av varandra. Medierna är beroende av källorna för att få information och källorna är 

beroende av medierna för att få uppmärksamhet. 

Relationen mellan källan och journalisten är därför en dragkamp; medan källorna 

försöker påverka nyheterna och själva hamna i centrum, försöker journalisterna 

samtidigt påverka källorna för att få fram den information de önskar. 
23

 

Nyhetsvärderingen när det gäller risker, hot och kriser skiljer sig något från värderingen av 

vanliga nyheter. På grund av att nyheter som innehåller risker och hot fyller de krav som 

nyhetsvärderingen vanligtvis ställer på vardagliga nyheter är det högst relevant att testa 

kriterierna för nyhetsvärdering på nyheter som innehåller risker och hot. Journalistik som 

innehåller risker, kriser och hot är vanligtvis mer tillspetsad och mindre välarbetad än den 
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vardagliga journalistiken.
24

 Enligt Nord och Strömbäck får nyheter som innehåller hot mer 

utrymme om hotet har uppseendeväckande karaktär än de hot som förmodas vara av mindre 

intresse för publiken.
25

 Rapporten tar också upp betydelsen av fria medier i en demokrati. I en 

demokrati är det viktigt att medierna utför egna uppskattningar om vad som är en nyhet. För att 

behålla en god kvalité på den demokratiska debatten bör medierna akta sig för att endast återge 

myndigheternas bild av en inträffad händelse i samhället.
26

 

4.2 När hoten kommer nära 

I en studie av medieforskarna Tomas Andersson Odén, Marina Ghersetti och Ulf Wallin 

undersöks medierapporteringen kring tre olika farsoter med huvudfokus på fågelinfluensan. 

Studien understryker bland annat mediernas viktiga funktion när det gäller myndigheternas 

kommunikation med allmänheten.
27

 Undersökningens syfte är bland annat att redogöra för hur 

medierna rapporterar vid medicinska hot som kan komma att drabba allmänheten, vilka 

tankegångar medierna har kring sin rapportering och hur myndigheternas beredskap har sett ut.
28

 

I sin studie kommer de fram till att när fågelinfluensan drabbade människor i Sydostasien 

rapporterade medierna mer intensivt och alarmerande om hotet om en världsomfattande 

pandemi. När smittan senare når Europa avtar mediernas rapportering om hotbilden av en fruktad 

pandemi märkbart. Den slutsats som de kommer fram till är att ju närmre smittan kommer desto 

mindre alarmerande blir mediernas rapportering. Ju större det geografiska avståndet är desto mer 

alarmerande rapportering.
29

 

Ungefär vid samma tidpunkt som medierna rapporterade om fågelinfluensan, sker ett mindre 

utbrott av tbc i Sverige. Tbc-utbrottet får dock inte samma genomslagskraft i medierna, vilket 

enligt undersökningen kan bero på att tbc är en tidigare känd farsot som de flesta har kännedom 

kring. Fågelinfluensan däremot är en ny och okänd smitta och därför får den mer utrymme i 

medierna.
30

 Vid rapporteringen om fågelinfluensan kom såväl svenska som utländska 
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myndigheter till tals. Två av de svenska myndigheterna som kom till tals var Socialstyrelsen och 

Smittskyddsinstitutet. De uttalade sig främst om beredskapen inför ett epidemiutbrott, 

vaccinfrågan samt smittoläget i Sverige. Enligt Andersson Odén, Ghersetti och Wallin kritiseras 

myndigheternas beredskap, tillgången till läkemedel och vaccin i media. Mest kritik riktas dock 

till medierna själva. Kritiken mot medierna berör främst mediernas överdrift och tillspetsning av 

fågelinfluensan och att medierna misslyckats med att vara sakliga i sin rapportering.
 31

 

4.3 Pandemin som kom av sig 

I en rapport av medieforskarna Marina Ghersetti och Tomas A. Odén behandlas mediernas 

rapportering och myndigheternas arbete med att nå ut med information om svininfluensan till 

samhället.
32

 Syftet med deras undersökning är bland annat att studera myndigheternas kontakt 

med media i anknytning till svininfluensan. Ett annat syfte är att undersöka om medierna har 

uppfyllt sin roll som samhällsgranskare och informationsspridare och hur några av de berörda 

myndigheterna såg på mediernas rapportering om svininfluensan. Undersökningen har utförts 

med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys samt en mindre kvalitativ studie.
33

 

Till en början använde myndigheterna benämningen svininfluensa på A(H1N1)-viruset. 

Medierna var snabba med att fånga upp svininfluensan som benämning och fortsatte att kalla 

smittan för svininfluensan trots att myndigheterna i ett tidigt skede valde ett annat namn. 

Myndigheterna introducerade en annan benämning på grund av att WHO för djurhälsa, Office 

International des Épizooties (OIE), ansåg att benämningen svininfluensa var missvisande då 

viruset även innehöll genetiska komponenter från andra djur så OIE kom med förslag att kalla 

smittan för Nordamerikanska influensan. Efter att den europeiska smittskyddsmyndigheten 

ECDC presenterade namnet Novel Influenza på smittan tog de svenska myndigheterna, 

Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen, efter och översatte namnet till den nya influensan. 

Trots myndigheternas försök till namnbyte fortsatte medierna att använda benämningen 

svininfluensa vilket ledde till att namnet spred sig snabbt till allmänheten . Detta gjorde att 

myndigheterna nu blev tvungna att använda båda benämningarna.
34

 I sin avsikt att öka 
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nyhetsvärdet och stärka tillspetsningen av en nyhet för att locka publik används ofta dramatiska 

ord i mediernas rapportering. Därför förekom begrepp som hot, risk, kris och katastrof ofta i 

mediernas rapportering om svininfluensan.
35

 

Ghersetti och A. Odén kommer fram till att ämnesområdena vaccination, smittspridning och 

drabbade personer dominerade i medierna.
36

 När det gäller uttalanden om svininfluensan i 

medierna var det främst myndigheter och läkare som fick mest utrymme. Framför allt var det 

Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen som dominerade som källor i medierna.
37

 De kommer 

också fram till att larmen om svininfluensan var kraftigare än vid fågelinfluensan i medierna och 

att andelen alarmerande inslag och artiklar i medierna var avsevärt fler vid rapporteringen om 

svininfluensan.
38

 Medierna fokuserade främst på hot och risker vilket ledde till att 

myndigheternas information om åtgärder och råd om hur allmänheten kunde skydda sig mot 

smittan kom i skymundan.
39

 

Vid intervjuer med aktörer på Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen framkom det att 

myndigheterna överlag var nöjda med mediernas rapportering av svininfluensa. Den kritik som 

förekom handlade främst om mediernas arbetssätt. Mediernas intensiva jakt efter information 

kunde dock i vissa situationer störa myndigheterna i deras arbete med svininfluensan.
40

 

Myndigheternas främsta mål var att nå ut med information om svininfluensan till allmänheten 

och att få människor att vaccinera sig. I och med detta var myndigheter beroende av media och 

Ghersetti och A.Odén menar att medierna troligtvis medverkat till allmänhetens vilja att 

vaccinera sig.
41

 Rapporten visade att den kritik som kom fram i medierna sällan ledde till vidare 

granskning av myndigheterna. Medierna skötte sin roll som informationskanal bra, men lyckades 

inte lika bra med att uppfylla sin roll som granskare. Avslutningsvis drar Gershetti och A. Odén 

slutsatsen att såväl myndigheter och medier främjades av samarbetet under rapporteringen om 

svininfluensan under 2009. Myndigheterna främjades genom att behålla sin trovärdighet som 
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informatör till samhället. Även medierna främjades genom att stärka sin trovärdighet som 

nyhetsförmedlare.
42

 

Ghersetti och A. Odéns studie om svininfluensan liknar vår undersökning i den bemärkelsen att 

även de har studerat myndigheterna och media i samband med svininfluensan. Ghersetti och A. 

Odéns studie behandlar även hur medierna har uppfyllt sin roll som samhällsgranskare och 

informationsspridare. Genom att intervjua tjänstemän på de berörda myndigheterna studerade de 

myndigheternas åsikter och reflektioner kring mediernas rapportering om svininfluensan. I vår 

undersökning har vi endast granskat texter för att titta på förhållandet mellan myndigheterna och 

dagspressen. Dessutom har Ghersetti och A. Odén, förutom Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet, analyserat Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Expressen, Rapport, Nyheterna (TV4) och 

Ekot. Vi har analyserat artiklar från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och texter från 

Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen. 

5 Teori 

I det här kapitlet presenterar vi den teori som vi har använt i samband med vår studie.  Eftersom 

vi har haft för avsikt att studera myndigheternas och dagspressens förhållande har vi valt en teori 

som behandlar kommunikationen mellan myndigheter, medier och medborgare.  

5.1 Triangeldramat 

För att illustrera hur samhällskommunikationen i en demokrati bör fungera har Roland Nordlund, 

tidigare forskare vid Styrelsen för psykologiskt ansvar, konstruerat en modell som kallas 

”Triangeldramat”. Modellen är en idealtyp för hur det kommunikativa samspelet ska fungera i ett 

demokratiskt samhälle. I vardera hörn kan man se samhällskommunikationens tre huvudaktörer: 

sändare, förmedlare och mottagare. Som sändare räknas till exempel myndigheter, som 

förmedlare menar man främst press, radio och tv och medborgaren fungerar i sin tur som 

mottagare. Det finns två viktiga poäng med Nordlunds triangel. Dels ska triangeln behålla sin 

liksidighet och inte påverkas av yttre faktorer. Det som kännetecknar den här typen av 

demokratiskt tankesätt är att mottagaren hela tiden är varse om vem som är sändare och vem som 

är förmedlare och att sändaren och förmedlaren hyser ömsedig respekt till varandras roller. Den 
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andra viktiga aspekten som triangeln förmedlar är att det ska finnas en öppen kommunikation 

mellan sändare, förmedlare och mottagare. Mottagaren ska ha förtroende för den information, 

budskap och besked som sändaren och förmedlaren lämnar ifrån sig.
43

 

    Mottagare 

 

 

 

                                                      

        

 

     

Sändare                                             Förmedlare 

Figur 5.1 ”Triangeldramat”.
44

 

Mottagarens roll i triangeldramat kan se ut på många olika sätt eftersom tidigare erfarenheter, 

förkunskaper, känslomässiga och etiska värderingar varierar från person till person. Detta är 

något som framför allt förmedlaren bör ha i åtanke i sin roll som informationskanal.
45

 Människor 

i allmänhet utgår från vad som sker här och nu och därmed anser de sig stå utanför det som inte 

ses som ett direkt hot mot dem själva för stunden. Speciellt om sannolikheten för att de ska 

påverkas är liten. Vid en eventuell kris, som skulle komma att påverka mottagaren, är 

trovärdigheten för sändare och förmedlare viktig. Det är viktigt att mottagaren får ta del av 

varningar i form av information om krisen och efterföljande konsekvenser.
 46

 Om mottagaren 

inte får information om krisen i god tid kan förtroendet för förmedlaren ge vika. Det är också 
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viktigt att informationen som mottagaren erbjuds är heltäckande och tydlig för att inte masspanik 

ska uppstå.
47

 

Sändaren ska ha kännedom om att mottagarens förkunskaper oftast inte är av samma natur som 

sändarens egna förkunskaper. Detta är framför allt viktigt vid en kris av okänd karaktär som 

mottagaren utan egen vilja utsätts för. Förhållandet mellan mottagare och sändare bygger på 

ömsesidighet när det gäller förståelse, förtroende och samförstånd.  Sändaren ska tillhandahålla 

tillämpningsbara råd och anvisningar och bidra med korrekt information vid en kris. Det är också 

viktigt att mottagaren känner förtroende till att sändaren är väl förberedd och har god beredskap 

inför en eventuell kris.
48

 Det finns ett flertal problem som sändaren kan komma att stå inför i sin 

kommunikation till mottagaren. Ett av problemen är att upprätthålla trovärdighet. Sändaren kan 

till exempel tidigare ha gått ut med viss information som inte stämmer överens med det aktuella 

budskapet. Ett annat problem som kan uppstå mellan sändare och mottagare är att sändaren 

använder okända begrepp och ett komplicerat språk som gör att budskapet blir svårt att förstå.
49

 

I sin roll som informationskanal förväntas förmedlarna att leverera nyheter som innehåller 

väsentlig information för att stärka sammanhållningen i samhället. Staten ställer krav på att de 

beslut som fattas eller andra viktiga upplysningar når mottagarna. I sin roll som ”tredje 

statsmakt” förväntas medierna även att kritiskt granska beslutsfattarnas åtgärder och agerande. 

De förväntas också att tillhandahålla mottagaren objektiv information för att upprätthålla 

demokratin i samhället.
50

 När en kris uppstår kan rapporteringen från förmedlarna ha en tendens 

att förvärra situationen då informationen kan vara av överdriven karaktär. Genom att överdriva 

till exempel en händelse eller välja att fokusera på enstaka, icke representativa 

uppseendeväckande skeenden i sin nyhetsrapportering kan förmedlarna göra sig skyldiga till 

mytbildning. Mytbildning sker dock i större utsträckning om händelsen inträffar på stort 

geografiskt avstånd. Under en pågående kris förlitar sig förmedlarna ofta på sändarnas 

information i sin rapportering om krisen. Detta kan skapa vissa problem då samarbetet mellan 

sändare och förmedlare gemensamt stryper informationsflödet vilket kan leda till att mottagaren 
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kan komma att bli skeptisk mot såväl sändare som förmedlare då mottagaren kan få en känsla av 

att de båda håller tillbaka eller överdriver information om krisen. Detta är en viktig aspekt kring 

problemet med mytbildning. När mottagaren upplever att information hålls tillbaka av sändare 

och förmedlare vid en kris, ökar behovet av att söka efter ytterligare information genom andra 

informationskanaler som anses vara mer tillförlitliga. Detta påverkar riskbedömningen då krisen 

ofta uppskattas som allvarligare av mottagaren och behovet av information växer. I och med 

detta kan en ond cirkel skapas i den liksidiga triangeln.
51

 

6 Metod och urval 

Vi har valt att utföra en större kvantitativ och en mindre kvalitativ undersökning. Vi valde att 

utföra en kvantitativ innehållsanalys på vårt källmaterial eftersom mängden av materialet var 

mycket omfattande. Avsikten med att använda den kvantitativa innehållsanalysen var att urskilja 

mönster och försöka se samband mellan texterna från myndigheterna och dagspressen för att 

kunna studera förhållandet mellan de båda parterna. För att sedan mer ingående studera hur 

kritiken mellan myndigheter och dagspress såg ut under de fyra tidsperioderna har vi använt oss 

av metoden kvalitativ textanalys.  

Kvantitativ innehållsanalys är en metod som ofta används då man vill undersöka hur ofta 

någonting förekommer i olika typer av kategorier i ett material. Man kan undersöka förekomsten 

på olika sätt, bland annat kan man titta på hur ofta olika kategorier förekommer eller hur stor 

plats olika kategorier får.
52

 När man utför en kvantitativ innehållsanalys är det viktigt att man 

kommit i underfund med vilka analysenheter man ska använda och vilka variabler man ska ha. 

För att enkelt utföra undersökningen kan man konstruera ett kodschema som innehåller variabler 

och variabelvärden, samt en kodningsmanual där man beskriver analysenheterna med hjälp av 

siffror. Med hjälp av ett kodschema kan man på kort tid gå igenom en större mängd material och 

se mönster och tendenser i materialet.
53

 I en kvantitativ innehålls analys finns två viktiga 

begrepp: reliabilitet och validitet. Genom att pröva det som man har haft för avsikt att mäta i sin 

                                                           
51

 Ibid., s. 32-35. 
52

 Esaiasson, et.al., 2007, s. 223. 
53

 Ibid., s. 227. 



 

16 

 

undersökning testar man validiteten av undersökningen. 
54
 En grundläggande förklaring av 

reliabilitet är att den ska fungera som ett mått på undersökningens grad av tillförlitlighet. För att 

se om en mätning anses vara reliabel finns tre grundstenar att luta sig mot: 

- Stabilitet: Är mätningen man utfört opåverkad av tid? Resultatet ska inte vara föränderligt. 

Samma resultat ska kunna ställas oavsett om man mäter flera gånger efter varandra.  

- Intern reliabilitet: Är indikatorerna tillförlitliga och konsekventa? 

- Interbedömarreliabilitet: Här urskiljer man om resultaten beror på subjektiva bedömningar. 

Om det är fler än en person som utför tolkningarna bör man kontrollera samstämmigheten för att 

se hur mycket eller lite de båda iakttagarna skiljer sig åt i sin bedömning eller tolkning av 

materialet. Vi har genomfört en kvantitativ innehållsanalys med inslag av egna tolkningar. Vi 

delade upp materialet mellan oss och analyserade texterna efter ett gemensamt kodschema. 

Eftersom vi delade upp materialet ansåg vi att det var viktigt att stärka vår 

interbedömarreliabilitet/intersubjektivitet.
55

 Interbedömarreliabiliteten/intersubjektiviteten 

testade vi genom att utföra dubbelkodning av källmaterialet.  

Då vissa delar av studien baseras på egna tolkningar av texterna kan objektiviteten diskuteras. Vi 

har haft för avsikt att i så stor utsträckning som möjligt tolka texterna så objektivt som möjligt, 

bland annat med hjälp av ett konstant kodschema. Kodschemat utesluter dock inte att resultatet 

skulle kunna skilja sig ifrån det resultat som vi kommit fram till om framtida forskare utför 

samma studie. 

 

En kvalitativ textanalys kan ses som ett komplement till den kvantitativa innehållsanalysen, då 

man går djupare in på enskilda texter och analyserar materialet genom till exempel tolkning av 

innehållet i texterna. Metoden kan användas för att finna väsentliga delar i en text. Detta kan vara 

användbart om syftet är att undersöka specifika delar av ett material som svarar på de 

frågeställningar som forskaren konstruerat.
56
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6.1 Genomförande 

Genom att konstruera ett kodschema och en kodningsmanual har vi sammanställt dagspressens 

artiklar och myndigheternas texter. Vi delade upp materialet mellan oss och kodade sedan 

texterna samtidigt. För att testa intersubjektiviteten och reliabiliteten i vår kodning dubbelkodade 

vi de tio första artiklarna i tidsperiod 1 från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
57

 

Dubbelkodningen visade att vi hade över 90 % samstämmiga resultat. Efter att ha kodat 

materialet sammanställde vi resultatet och delade in samtliga texter i de tidsperioder som vi hela 

tiden har utgått ifrån under vår undersökning. Sedan förde vi in datan i Excel och sammanställde 

resultaten. 

När vi gick igenom källmaterialet fann vi ett antal exempel på texter som berörde förhållandet 

mellan myndigheterna och medierna. Vi tog ut de artiklar och texter som innehöll kritik eller 

dementi och tolkade innehållet. Analysen av texterna utfördes utifrån frågeställningen som 

handlar om hur myndigheternas och mediernas förhållande förändrades under de fyra 

tidsperioderna 2009. Vi tittade på vad som kritiserades i texten, vem som skrev eller uttalade sig 

i texten och vilken typ av text det var. Efter det plockade vi ut de texter som vi ansåg illustrera 

det komplexa förhållandet mellan medierna som förmedlare och myndigheterna som sändare i 

risk- och kriskommunikation. 

6.2 Material och urval 

Studien bygger på 76 stycken artiklar från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och 60 texter 

från Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsens hemsidor. För att få fram källmaterialet till vår 

undersökning använde vi sökordet ”svininfluensan” i presstext och mediearkivet. Då vi haft för 

avsikt att undvika att analysera sensationsjournalistik i största möjliga mån valde vi att studera 

artiklar i dagspress närmare bestämt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Artiklarna vi 

hämtade skrevs under fyra tidsperioder som vi hämtat från Marina Ghersetti och Tomas A. 

Odéns tidigare studie om svininfluensan. Topparna har tagits fram efter hur intensivt de svenska 

medierna rapporterade om svininfluensan under 2009 och sträcker sig från april till november 

2009. Den första toppen kännetecknades av svininfluensans första utbrott i Mexiko och USA. 

Topp 1 sträcker sig ifrån 27 april – 10 maj. Till en början handlade rapporteringen mestadels om 
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smittan i Mexiko och USA och misstänkta fall i Sverige. Den andra toppen började i mitten av 

juli, närmare bestämt 13 juli- 26 juli, då två svenska fall av svininfluensan ledde till allvarliga 

sjukdomstillstånd när två personer vårdades med hjälp av konstgjord lunga på Karolinska 

sjukhuset i Solna. Den 1 september påbörjades den tredje toppen i medierna då rapporteringen 

ännu en gång intensifierades efter att det första dödsfallet i Sverige var ett faktum. Den sista och 

fjärde toppen, startade den 26 oktober och höll i sig till den 22 november med anledning av att 

antalet fall av insjuknade i svininfluensan ökade markant i Sverige under den här tidsperioden.
 58

 

Topparna har varit ett hjälpmedel för oss när vi gjort vårt urval av materialet och i vårt arbete 

med att sammanställa artiklarna från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och texterna från 

myndigheterna. Tidsperiod 1 består av 29 artiklar från dagspress och 21 texter från 

myndigheterna. Tidsperiod 2 består av 18 artiklar från dagspress och 7 texter från 

myndigheterna. Tidsperiod 3 består av 9 artiklar från dagspress och 5 texter från myndigheterna. 

Slutligen tidsperiod 4 består av 20 artiklar från dagspress och 27 texter från myndigheterna. 

För att se vilka myndigheter som var aktuella att ta med i vår undersökning, gick vi igenom 

samtliga artiklar som de berörda dagstidningarna publicerade under de fyra tidsperioderna. Vi 

fann att Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet var de myndigheter som hade kommit till tals 

eller nämnts flest gånger. Därefter plockade vi bort de artiklar som varken nämnde eller 

hänvisade till de två berörda myndigheterna eftersom det främst är samspelet och förhållandet 

mellan medierna och myndigheterna i samband med rapporteringen om svininfluensan som vi 

haft som syfte att följa upp. Vi har även gått igenom den information som Smittskyddsinstitutet 

och Socialstyrelsen gick ut med under de fyra topparna. Informationen har vi tagit från de båda 

myndigheternas hemsidor på internet, det vill säga SMI.se och socialstyrelsen.se. De texter som 

innehöll mindre än tre meningar och inte berörde svininfluensan valdes bort eftersom de texterna 

inte vara relevanta för vår undersökning.  

De analysenheter vi har tittat på i dagspressen, innefattar samtliga texter som behandlade 

svininfluensan. Det vill säga nyhetsartiklar, notiser, krönikor, reportage, faktarutor och 

insändare. Anledningen till att vi valt dessa analysenheter när det gäller dagspressen, är att vi 

ville få med så mycket material som möjligt under samtliga tidsperioder. Vi tror att detta kan 

bidra till att bredda vår undersökning. Dessutom inkluderade vi opinionsmaterial i 
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undersökningen för att visa vad de utvalda tidningarna har valt att presentera när det gäller 

rapporteringen av svininfluensan.  

För att fördjupa oss ytterligare i myndigheterna och dagspressens förhållande lyfte vi, i den 

kvalitativa undersökningsdelen, fram några av de texter från vårt källmaterial som innehöll kritik 

riktad mot myndigheternas och mediernas samarbete och rapportering.  

När det gäller eventuella brister i vår undersökning kom vi fram till några viktiga punkter. För 

det första kan vi ha missat viktig information då vi använde oss av svininfluensan som sökord 

när vi samlade in vårat källmaterial. I vår undersökning studerade vi hur myndigheterna och 

dagspressen benämnde smittan och eftersom vi använde svininfluensan som sökord förekom 

benämningen svininfluensa i samtliga texter som hämtades från dagspressen. Noterbart är att vi 

även använde sökordet svininfluensan när vi samlatde in material från myndigheternas hemsidor 

och ändå fått många träffar på information om influensan trots att myndigheterna i en del texter 

inte använde svininfluensan som benämning. När det gäller urvalet av analysenheter i 

dagspressen, kan det finnas vissa brister med att vi valde att inkludera opnionsjournalistik. 

Opinionstexterna är inte alltid författade av redaktionsanställda och detta kan väcka funderingar 

kring om vi verkligen undersökt den berörda tidningens rapportering om svininfluensan. För det 

andra reflekterade vi över att undersökningen skulle kunna bli mer konkret och resultaten skulle 

kunna bli lättare att tyda och tolka om man hade undersökt färre tidsperioder som underlag i 

undersökningen. På grund av att vi utfört vår undersökning utifrån fyra tidsperioder har vi haft 

vissa svårigheter att se tydliga samband i resultatet.  

7 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat av både den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa 

textanalysen i tabeller och i löpande text. Den kvantitativa undersökningen presenteras först och 

den kvalitativa undersökningen presenteras under avsnitt 7.2.3. Vi kommer att redovisa det vi har 

kommit fram till i vår undersökning utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Syftet med den 

här studien var att undersöka dagspressens och myndigheternas förhållande i samband med 

rapporteringen av svininfluensan 2009. Vi har tittat på vilka skillnader och likheter som går att 

urskilja i deras innehåll om svininfluensan, hur deras samspel såg ut och hur rapporteringen om 
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svininfluensan samt förhållandet förändrades över tid. I detta avsnitt kommer vi även att tolka 

och analysera resultatet av både den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa 

textanalysen. Vi kommer att lyfta fram det som vi anser är särskilt intressant att analysera utifrån 

tidigare forskning samt den teori som vi tidigare presenterat.  

7.1 Skillnader och likheter 

Vi börjar med att redovisa resultatet i den kvantitativa undersökningen som vi utfört. I detta 

avsnitt presenteras de skillnader och likheter som går att urskilja mellan dagspressens 

rapportering om svininfluensan och myndigheternas information om svininfluensan. För att 

kunna urskilja skillnader och likheter har vi valt att lyfta fram vad texterna från de båda parterna 

fokuserade på. Vi har även tittat på om texterna från dagspressen och myndigheterna är 

alarmerande eller lugnande för att se hur deras ton i texterna skiljer sig eller liknar varandra. För 

att studera likheter och skillnader i myndigheternas texter och dagspressens artiklar om 

svininfluensan har vi också valt att titta på hur vanligt det är med värdeladdade ord i texterna 

samt hur ofta ordet pandemi förekommer. Slutligen har vi också undersökt hur de båda benämner 

influensan. Alla dessa punkter underlättar för att kunna se vilka likheter och skillnader som går 

att urskilja mellan dagspressens artiklar och myndigheternas texter om svininfluensan under de 

fyra tidsperioderna 2009. Genom att undersöka dessa variabler har vi också analyserat 

förhållandet mellan myndigheterna och dagspressen vid rapporteringen om svininfluensa.  
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7.1.1 Fokus i texterna 

 

Figur 7.1 Liggande grupperat stapeldiagram som visar vad texterna mest fokuserade på under topp 1 

 

n =  50 

Resultatet visar (se figur 7.1) att myndigheterna främst fokuserade på beredskap i sina texter och 

dagspressen rapporterade mest om smittospridning under tidsperiod 1. Varken dagspressen eller 

myndigheterna rapporterade om svininfluensan ur ett ekonomiskt perspektiv. Noterbart är att 

endast dagspressen rapporterade om politik och dödsfall i samband med svininfluensan under 

den här tidsperioden. Med variabeln politik menar vi texter som behandlar svininfluensan ur ett 

politiskt perspektiv, till exempel om tjänstemän inom den politiska sektorn kommenterat 

svininfluensan. Variablerna beredskap och vaccination har vi valt att skilja på, eftersom 

variabeln beredskap innefattar åtgärder och olika beredskapsplaner för att minimera alternativt 

eliminera smittan medan variabeln vaccination innebär texter som enbart fokuserar på 

vaccinationsfrågan. 

Det var under den första tidsperioden som svininfluensan fick sitt första utbrott i Mexiko och 

USA. Mer än hälften av dagspressens artiklar fokuserade på smittospridning medan myndigheter 

valde att fokusera på beredskap. Detta visar att de båda parterna till viss del har olika intressen. 

Dagspressen vill locka publik medan myndigheterna vill gå ut med lugnade information till 

allmänheten. 
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Figur 7.2 Liggande grupperat stapeldiagram som visar vad texterna mest fokuserade på under topp 2 

 

n = 25 

Som figur 7.2 visar fokuserade myndigheterna främst på beredskap och smittospridning medan 

dagspressen rapporterade mest om vaccination under tidsperiod 2. Varken myndigheterna eller 

dagspressen rapporterade om dödsfall i samband med svininfluensan under denna period. 

Återigen var det enbart dagspress som rapporterade om politik i samband med svininfluensan 

under den här tidsperioden. Under tidsperiod 1 rapporterade varken myndigheterna eller 

dagspressen om svininfluensan ur ett ekonomiskt perspektiv. Som resultatet visar ökade artiklar 

om svininfluensan ur en ekonomisk aspekt i dagspressen under tidsperiod 2. Med variabeln 

ekonomi menar vi texter som behandlar hur effekten av svininfluensan har påverkat ekonomin, 

till exempel när det gäller kostnad om vaccination.  

Under den andra tidsperioden inträffade två svenska fall av svininfluensa som ledde till allvarliga 

sjukdomstillstånd. Myndigheterna  fokuserade främst på beredskap och smittospridning och 

dagspressen fokuserade främst på vaccin. Återigen kan man se tydliga skillnader mellan deras 

intressen. Både myndigheter och dagspress vill fungera som informationskanaler till 

allmänheten, men resultatet visar även här att de har skilda intressen.  
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Figur 7.3 Liggande grupperat stapeldiagram som visar vad texterna mest fokuserade på under topp 3 

 

n = 14 

Resultatet för tidsperiod 3 (se figur 7.3) visar att man kan se tydliga skillnader jämfört med vad 

myndigheterna rapporterade om i tidigare tidsperioder. Under tidsperiod 3 fokuserade 

myndigheterna nästan uteslutet på smittospridning. Dagspressen fokuserade mest på dödsfall.  

En intressant notering under denna tidsperiod är att det första svenska dödsfallet inträffade, men 

det var endast dagspressen som rapporterade om dödsfall. I myndigheternas texter nämndes 

dödsfall inte alls. Återigen ligger det i myndigheternas intresse att inte skapa panik hos 

allmänheten. 
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Figur 7.4 Liggande grupperat stapeldiagram som visar vad texterna mest fokuserade på under topp 4 

 

n = 47 

Som framgår av figur 7.4 fortsatte myndigheterna att fokusera på smittospridning under 

tidsperiod 4. Både myndigheterna och dagspressen fokuserade främst på vaccination. Noterbart 

för samtliga tidsperioder var att myndigheterna aldrig fokuserade på dödsfall eller ekonomi. 

Under denna tidsperiod ökade antalet insjuknande i Sverige. Myndigheterna och dagspressen 

hade under tidsperiod 4 samma fokusering, vaccination, vilket kan tyda på att de blivit mer 

samarbetande. 

I en av studierna, som vi presenterade i tidigare forskning, kommer Tomas Andersson Odén, 

Marina Ghersetti och Ulf Wallin fram till att myndigheterna främst uttalade sig om beredskap, 

vaccin och smittoläge vid rapporteringen om fågelinfluensan. Här kan vi dra paralleller till 

myndigheternas rapportering om svininfluensan i vår undersökning. Myndigheterna fokuserade 

generellt främst på smittospridning, beredskap och vaccin.  Detta tror vi kan bero på att en av 

myndigheternas uppgifter vid kris är att allmänheten ska känna sig trygga i att  myndigheterna  

har kontroll över situationen och  att de har vidtagit förebyggande åtgärder.
59

 

7.1.2 Lugnande eller alarmerande ton i texterna 

För att titta på skillnader och likheter i dagspressens och myndigheternas rapportering om 

svininfluensan har vi även tittat på om texterna har en lugnande eller alarmerande ton. För att 
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urskilja om texterna är lugnande och alarmerande har vi läst samtliga texter och därefter tolkat 

och analyserat dem.  

Figur 7.5 Tabell som visar hur många texter som var alarmerande eller lugnande under tidsperiod 1 

 Myndigheterna Dagspressen 

Lugnande 91 % 50 % 

Alarmerande 9 % 50 % 

 

Resultatet visar (se figur 7.5) att nästintill alla texter från myndigheterna hade en lugn ton, 

medan hälften av dagspressens artiklar var lugnande eller alarmerande under tidsperiod 1. 

 

Figur 7.6 Tabell som visar hur många texter som var alarmerande eller lugnande under tidsperiod 2 

 Myndigheterna Dagspressen 

Lugnande 86 %  32 % 

Alarmerande 14 % 68 % 

 

Som figur 7.6 visar var dagspressens rapportering om svininfluensan mer alarmerande och 

myndigheternas rapportering om svininfluensan mer lugnande under tidsperiod 2. 

 

Figur 7.7 Tabell som visar hur många texter som var alarmerande eller lugnande under tidsperiod 3 

 Myndigheterna Dagspressen 

Lugnande 100 %  56 % 

Alarmerande 0 % 44 % 
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Som figur 7.7 visar hade samtliga texter från myndigheterna en lugnande ton. Noterbart var att 

dagspressen minskade andelen alarmerande artiklar och ökade andelen lugnande artiklar under 

tidsperiod 3. 

 

Figur 7.8 Tabell som visar hur många texter som var alarmerande eller lugnande under tidsperiod 4 

 Myndigheterna Dagspressen 

Lugnande 71 %  15 % 

Alarmerande 29 % 85 % 

 

Resultatet visar (se figur 7.8) att myndigheterna behöll en lugn ton, även om andelen 

alarmerande texter ökade. Dagspressen ökade avsevärt andelen alarmerande artiklar under 

tidsperiod 4. Noterbart var att myndigheternas texter var lugnande genom samtliga tidsperioder.  

7.1.3 Förekomsten av värdeladdade ord i texterna 

Genom att söka efter värdeladdade ord i texterna från myndigheterna och dagspressen tolkade vi 

hur de båda dramatiserade rapporteringen om svininfluensan. De värdeladdade ord vi sökte efter 

var: död, hot, risk, smitta, allvarlig, sjuk, kris, frisk, räddas, lindrig, skydda och mild. De sju 

första orden är av mer negativ klang medan de fem sista orden är av mer positiv klang. Resultatet 

visar att de negativt värdeladdade orden förekom mer i dagspressens artiklar än i myndigheternas 

texter medan de positivt laddade orden var vanligare i myndigheternas texter under samtliga 

tidsperioder. Värdeladdade ord förekom i dagspressens artiklar under samtliga tidsperioder, men 

mängden värdeladdade ord i artiklarna varierade något. I tidsperiod 1,2 och 4 var värdeladdade 

ord mindre vanligt medan det i tidsperiod 3 var vanligt. I myndigheternas texter var det vanligare 

att värdeladdade ord inte förekom under tidsperiod 1 medan förekomsten av värdeladdade ord 

var vanligare i tidsperiod 2. Under de två sista tidsperioderna var det mindre vanligt med 

värdeladdade ord i myndigheternas texter. 

När det gäller frekvensen av värdeladdade ord i texterna och  huruvida texterna har en lugnande 

eller alarmerande ton  kan man urskilja ett förväntat resultat med utgångspunkt från tidigare 
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forskning och triangeldramat i teoriavsnittet. Resultatet visar att förekomsten av värdeladdade 

ord var mer vanligt förekommande i dagspressen än i myndigheternas texter och dagspressen 

hade även fler alarmerande texter än myndigheterna. Enligt Ghersetti och A. Odén väcker 

nyheter som är sensationella eller dramatiska större uppmärksamhet hos publiken.
60

 Anledningen 

till att dagspressen använde sig av värdeladdade ord i stor utsträckning och överlag hade en 

alarmerande ton i artiklarna kan bero på att dagspressen har ett intresse av att locka så stor publik 

som möjligt. 

7.1.4 Förekomsten av ordet pandemi i texterna 

Hur mycket ordet pandemi förekom i myndigheterna och dagspressens texter ansåg vi vara av 

intresse då förekomsten av en pandemi är ovanlig och därför uppseendeväckande. Den senaste 

pandemin som nådde Sverige var Hongkonginfluensan 1968-69.
61

 Att undersöka hur ofta ordet 

pandemi användes i texterna var också av intresse för att kunna urskilja hur myndigheterna 

bedömde hur allvarlig spridningen av svininfluensan var och i sin tur huruvida dagspress sedan 

förhöll sig till myndigheternas bedömning. Resultatet visar att ordet pandemi förekom ofta i 

dagspressen men i myndigheternas texter var det vanligare att det inte förekom under tidsperiod 

1. Under tidsperiod 2 däremot var det vanligare att ordet pandemi inte förekom i dagspressens 

artiklar medan ordet pandemi förekom i viss utsträckning i myndigheternas i texterna. 

Gemensamt för myndigheterna och dagspressen var att ordet pandemi i de flesta texterna inte 

förekom alls under de två sista tidsperioderna. 

Det vi kan utläsa ur resultatet angående förekomsten av ordet  pandemi i dagspressen och 

myndigheternas texter överenstämmer med Nordlunds definition av mytbildning. Nordlund 

menar att mytbildning ofta sker i samband med att en händelse äger rum  på stort geografiskt 

avstånd.
62

 Resultatet visar att ordet pandemi nämndes mer i dagspressens artiklar under 

tidsperiod 1 och när det gällde myndigheternas information, nämndes ordet pandemi mer under 

tidsperiod 2. Gemensamt för de båda var att ordet pandemi nämndes i mycket liten utsträckning i 

de två sista tidsperioderna. Detta trots att smittan ännu inte hade utvecklats till en pandemi vid 
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tidsperiod 1.
63

 Däremot under tidsperiod 2, 3 och 4 klassades svininfluensan som en pandemi och 

trots detta nämndes ordet pandemi inte särskilt ofta i dagspressens artiklar under dessa 

tidsperioder. Detta styrker Nordlunds definition av mytbildning. När hoten befann sig på stort 

geografiskt avstånd kan man tänka att dagspressen använde ordet pandemi som tillspetsning av 

en eventuell kris i sin rapportering om svininfluensan. När hoten kommer närmre tonas 

tillspetsningen ner i det här avseendet.  

7.1.5 Benämning av influensan i texterna 

Genom att titta på vilken benämning/benämningar av svininfluensan, som återfanns i 

myndigheternas och dagspressens texter, studerade vi deras förhållande ytterligare. De 

benämningar som vi sökte efter i texterna var: A(H1N1), den nya influensan, svininfluensan, 

flera benämningar och annan benämning. I vissa texter har till exempel H1N1 använts som 

benämning av influensan. I dessa fall har vi inkluderat de benämningarna i gruppen A(H1N1). 

Med flera benämningar menar vi att de använde mer än en benämning av ovanstående namn på 

influensan.  

Resultatet visar att myndigheterna främst använde flera benämningar och dagspressen likaså 

under samtliga tidsperioder. Noterbart var att dagspressen även använde benämningen 

svininfluensan i lika stor utsträckning som flera benämningar. Under tidsperiod 2 och 3 var 

dagspressen och myndigheterna relativt samspelta då de båda främst använde flera benämningar 

i sin rapportering om svininfluensan. Noterbart var också att myndigheterna aldrig använde 

svininfluensan som enskild benämning och att dagspressen aldrig använde benämningen den nya 

influensan som enskild benämning. Dagspressen använde ofta begreppet svininfluensa som 

enskild benämning i sin rapportering. Under tidsperiod 4 använde myndigheterna främst flera 

benämningar på influensan och dagspressen använde övervägande svininfluensan som 

benämning i sina artiklar. 

Resultat visar att dagspressen använde benämningen svininfluensan i mycket stor utsträckning 

under de fyra tidsperioderna. Svininfluensan som benämning på influensan dominerade under 

tidsperiod 4. Dagspressen använde namnet svininfluensan trots att myndigheterna i ett tidigt 
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skede gick ut med information om att benämningen svininfluensan var missvisande.
64

 Detta 

skulle kunna vara en indikation på att myndigheterna och dagspressen inte var helt samspelta i 

sin rapportering om svininfluensan. Benämningen svininfluensan kan lätt uppfattas som ett mer 

skräckinjagande begrepp vilket dagspressen kan ha tagit fasta på i sin rapportering, både för att 

väcka publikens uppmärksamhet och därmed bland annat gynnas ekonomiskt. 

7.1.6 Sammanfattning av likheter och skillnader 

Här presenteras ett diagram som visar en sammanfattning av likheter och skillnader mellan 

myndigheternas och dagspressens rapportering om svininfluensan 2009. 

 

Figur 7.9 Grupperat stapeldiagram som visar en sammanfattning av hur mycket myndigheternas texter och 

dagspressens artiklar skiljde sig eller liknade varandra i innehållet under fyra toppar 

 

n = 136 

Figur 7.9 visar ett sammanfattande resultat av variablarna fokusering i texterna, om texterna var 

lugnande eller alarmerande, förekomsten av värdeladdade ord samt ordet pandemi och hur 

dagspressen och myndigheterna benämnde influensan under samtliga tidsperioder. Som framgår 

av figur 7.9 förekom endast skillnader mellan myndigheterna och dagpressen under tidsperiod 1. 

Under tidsperiod 2 var det betydligt fler skillnader än likheter. Tidsperiod 3 och 4 visar samma 
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resultat. Under dessa två tidsperioder var myndigheterna och dagspressen mer lika i sin 

rapportering om svininfluensan. 

Resultatet visar att myndigheterna och dagspressen skiljde sig på alla variabler som vi studerade 

under tidsperiod 1. När svininfluensan bröt ut i Mexiko och USA rådde en stor ovisshet kring 

smittans effekter och konsekvenser, vilket kan ha lett till att både myndigheterna och 

dagspressen drabbades av kaos. Förhållandet mellan myndigheter och dagspressen kan också ha 

varit något splittrad i det här läget, vilket kan bero på att smittan ännu var relativt okänd. Det 

fanns för lite kunskap om viruset hos båda parterna vid denna tidpunkt, något som skulle kunna 

missgynna allmänheten då myndigheterna och dagspressen upplevs som oense i sin 

informationsspridning till allmänheten. Roland Nordlund menar att det är extra viktigt vid risker 

och hot som är okända för allmänheten att skaffa sig kunskap och  information från bland annat 

myndigheter och medier som de kan förlita sig på.
65

  På grund av svininfluensans okända 

karaktär var det av ännu större vikt att myndigheter och medier höll enad front, vilket de inte 

gjorde under tidsperiod 1 enligt våra resultat. Under de två sista tidsperioderna hade dagspressen 

och myndigheter flera likheter än skillnader i sin rapportering om svininfluensan. Under dessa 

två tidsperioder var svininfluensan inte längre lika okänd som innan och kunskapsfältet om 

smittan hade breddats. Dagspressen och myndigheterna kan ha tagit fasta på detta och blivit mer 

enade i sin rapportering om svininfluensan eftersom de båda parterna har ett behov av att nå ut 

med korrekt och trovärdig information till allmänheten. 

7.2 Dagspressens och myndigheternas samarbete 

Här redovisar vi hur dagspressen och myndigheternas förhållande till varandra har sett ut i 

samband med rapporteringen av svininfluensan 2009. För att kunna urskilja detta valde vi att 

lyfta fram hur deras samarbete såg ut, det vill säga om de var kritiska mot varandra eller 

samarbetande. Därefter valde vi att lyfta fram hur myndigheterna fungerade som källa till 

dagspressen och i hur stor utsträckning myndigheterna användes som källa. Alla dessa punkter 

underlättade för att kunna se hur deras förhållande till varandra sett ut och om den förändrades 

över tid.  
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7.2.1 Myndigheternas utrymme i dagspressen 

I vår kvantitativa innehållsanalys studerade vi också hur mycket utrymme myndigheterna fick i 

dagspressen. Om de figurerade som primär, sekundär källa eller både och. Även hur mycket 

myndigheterna fick komma till tals i artiklarna. Detta ansåg vi relevant att undersöka för att 

kunna studera hur dagspressen förhöll sig till myndigheternas information och hur samarbetet 

såg ut. Anledningen till att vi valde att undersöka om myndigheterna förekom som primär eller 

sekundär källa eller både och i dagspressen var att se hur mycket dagspressen lät myndigheterna 

påverka innehållet i artiklarna. I det här fallet innebär primär källa pratminus i artiklarna, 

sekundär källa innebär att myndigheterna angivits som källa utan att själva komma till tals i 

artiklarna. När myndigheterna förekom som både primär och sekundär källa har vi bedömt det 

som både och. När det gäller myndigheternas förekomst i dagspressens artiklar tittade vi på om 

de figurerade ofta eller sällan. Huruvida de förekom ofta eller sällan bedömde vi genom att titta 

på artiklarnas storlek och hur mycket utrymme myndigheterna fått. 

 

Figur 7.10 Grupperat stapeldiagram som visar hur myndigheterna figurerade som källa i dagspressen 

 

n = 76 

Som framgår av tabell 7.10 visar resultatet att myndigheterna figurerade mer som primär källa 

under tidsperiod 1 och mer som sekundär källa under tidsperiod 2 och 4. Under tidsperiod 3 
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figurerade myndigheterna mest som både primär och sekundär källa i dagspressen.  

 

Figur 7.11 Grupperat stapeldiagram som visar hur myndigheterna användes som källa i dagspress under de fyra 

topparna. 

 

n = 76 

Resultatet visar  att (se figur 7.11) myndigheterna ofta kom till tals under tidsperiod 1 och 3, 

medan de inte kom till tals särskilt ofta under tidsperiod 2 och 4. Noterbart är att myndigheterna 

kom till tals avsevärt mindre under tidsperiod 4 trots att resultat visar att myndigheterna och 

dagspressen var mest samarbetande under denna tidsperiod. Resultatet för myndigheternas 

förekomst i dagspressen visar en intressant utveckling under tidsperiod 4. Trots att 

myndigheterna och dagspressen var mycket samspelta, främst i sin fokusering på vaccination, 

visar resultatet att myndigheterna mycket sällan förekom i dagspressens rapportering om 

svininfluensan under den här tidsperioden. En annan intressant notering i resultatet visar att när 

det första svenska dödsfallet i svininfluensa inträffade under tidsperiod 3, så låg dagspressens 

fokus främst på dödsfall medan myndigheterna inte alls nämnde dödsfall i sin information. Detta 

resultat visar att myndigheterna och dagspressens intresse skiljde sig åt vilket kan tyckas vara 

förutsägbart ur flera aspekter. Man kan tänka sig att dagspressen i större grad rapporterar om 

enskilda dramatiska händelser på individuell nivå då det passar dagspressens agenda. Här går det 

att knyta an till mediernas roller vid kriser som presenteras i bakgrundsavsnittet. I medierna får 
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ofta dramatiska händelser stort utrymme. 
66

  

I det här fallet kan man klassa dödsfall som en dramatisk nyhet. Myndigheterna däremot, i sin 

roll som informationspridare, strävar i större utsträckning efter att rapportera mer generellt 

genom att informera om åtgärder och beredskap i sitt syfte att skydda allmänheten.  

7.2.2 Förekomsten av samarbete och kritik mellan myndigheterna och dagspressen 

 Eftersom vår avsikt var att undersöka förhållandet mellan dagspressen och myndigheterna tog vi 

endast ut texter från dagspressen där myndigheterna förekom. Då texterna från myndigheternas 

hemsidor var av mycket mindre omfång än dagspressens artiklar, valde vi att ta med samtliga 

texter från myndigheterna vare sig medierna nämndes eller inte. Det urval vi gjorde av 

dagspressens artiklar har därför med stor sannolikhet styrt resultatet i följande stapeldiagram. 

Trots detta fyller diagrammen en viktig funktion när det gäller redovisningen av samarbetet, 

främst när det gäller kritiken som förekom mellan myndigheter och dagspress under de fyra 

tidsperioderna. 

Vi har bedömt texterna som samarbetande i de fall där man uppenbart  kan se att myndigheterna 

och dagspressen haft kontakt med varandra. Vi bedömde texterna som samarbetande när någon 

av de två parterna nämndes eller kom till tals i texterna. De texter som vi bedömde att det inte 

förekom något samarbete, var således texter där de båda parterna endast förekom som 

sekundärkälla och inte haft någon direkt kontakt med varandra. Om texterna har innehållit 

uppenbar kritik mot någon av parterna har vi bedömt texterna som kritiska. I följande diagram 

har vi slagit ihop myndigheterna och dagspressens texter för att få en överskådlig helhetsbild 

över deras förhållningssätt.  
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Figur 7.12 Stapeldiagram som visar hur myndigheterna och dagspressens samarbete såg ut under topp 1 

 

n = 50 

Som framgår av tabell 7.12 visar resultatet att myndigheterna och dagspressen främst 

samarbetade under tidsperiod 1. Ytterst lite kritik mot någon av parterna förekom i texterna.  

 

Figur 7.13 Stapeldiagram visar som hur myndigheterna och dagspressens samarbete såg ut under topp 2 

 

n = 25 
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Resultatet för tidsperiod 2 (se figur 7.13) visar ungefär detsamma som under tidsperiod 1. 

Tidsperiod 2 skiljer sig dock från tidsperiod 1 i den bemärkelsen att kritiken och samarbetet 

ökade. 

 

Figur 7.14 Stapeldiagram som visar hur myndigheterna och dagspressens samarbete såg ut under topp 3 

 

n = 14 

Som framgår av tabell 7.14 visar resultatet att hälften av texterna från myndigheterna och 

dagspressen var samarbetande. Kritiken minskade något under tidsperiod 3.  
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Figur 7.15 Stapeldiagram som visar hur myndigheterna och dagspressens samarbete såg ut under topp 4 

 

n = 47 

Som framgår av tabell 7.15 visar resultatet att förekomsten av samarbete mellan dagspressen och 

myndigheterna var vanligast under tidsperiod 4 om man jämför samtliga tidsperioder. Noterbart 

är även att förekomsten av kritik mot någon av parterna var lägst under tidsperiod 4 av samtliga 

tidsperioder. Det var främst i myndigheternas texter som inget samarbete alls förekom i samtliga 

toppar. 

Resultatet visar även att kritik mot myndigheterna endast förekom i dagspressens artiklar under 

de två första tidsperioderna. Detta är något vi reflekterade över då smittan till en början var 

relativt okänd, vilket skulle kunna innebära att medierna var mer beroende av en väl fungerande 

relation till myndigheterna för att nå ut med så mycket information som möjligt om situationen. 

Dessutom skulle man kunna anta att medierna skulle inta en mer granskande roll gentemot 

myndigheterna efter en längre tids samarbete och därmed vara mer kritiska mot myndigheterna 

under det senare skedet i rapporteringen om svininfluensan. Bilden av svininfluensans effekter 

och innebörd hade i det här läget klarnat och därmed kunde man urskilja vad smittan kommit att 

innebära och hur myndigheternas hantering av smittans effekter i samhället har fungerat när det 

gäller förebyggande beredskap och information till såväl medier och medborgare. När det gäller 

myndigheternas texter, förekom kritik mot dagspressen endast i de två sista tidsperioderna. Att 

myndigheterna var mer kritiska mot medierna under tidsperiod 3 och 4  skulle kunna bero på att 
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myndigheterna kände sig påpassade av medierna under en längre tid vilket kan ha skapat 

slitningar mellan de båda parterna.  

 7.2.3 Tolkning av kritiska texter från myndigheterna och dagspressen 

Här presenteras resultatet av vår kvalitativa textanalys. Analysen är genomförd med 

utgångspunkt från våra frågeställningar som behandlar hur dagspressens och myndigheternas 

förhållande förändrades under de fyra tidsperioderna. Det finns ett flertal intressanta punkter att 

redovisa i vårt resultat av undersökningen eftersom resultatet pekar på flera komplexa situationer 

som kan uppstå i samarbetet mellan dagspressen och myndigheterna. Därför har vi lyft fram 

några av de kritiska texter som funnit i vårt källmaterial. Texterna som vi lyft fram nämner eller 

berör förhållandet mellan myndigheterna och medierna. Därefter har vi knutit an till både teorin 

och tidigare forskning som vi tidigare presenterat. I presentationen av resultatet lyfter vi fram 

några utvalda textbitar från myndigheterna och dagspressen för att illustrera hur kritiken mellan 

de båda parterna såg ut under rapporteringen kring svininfluensan.  

Enligt Nordlunds triangel är det viktigt att förmedlaren fyller sin funktion som ”tredje statsmakt” 

vilket innebär att förmedlaren bland annat förväntas vara kritisk i sin granskning av sändarens 

beslut och åtgärder.
67

 Samtidigt är det viktigt att sändaren och förmedlaren respekterar varandras 

roller i ett demokratiskt samhälle. Kritiken i dagspressens artiklar och myndigheternas texter kan 

härledas till triangelmodellen som kräver en öppen kommunikation mellan sändare, förmedlare 

och mottagare. För att analysera kommunikationen och mer ingående studera relationen mellan 

dagspress och myndigheter vid rapporteringen om svininfluensan, följer nu den kvaltitativa 

textanalysen.  

Under den andra tidsperioden kritiserades Smittskyddsinstitutet av Johan Thorfinn som är läkare 

i Vikingstad i en insändare med rubriken ”Överdriven hysteri kring svininfluensan” publicerad i 

Dagens Nyheter den 16 juli 2009. Han menar att Smittskyddsinstitutet överdrev den potentiella 

siffran på smittade i Sverige. Smittskyddsinstitutet hade utfört beräkningar på hur många som 

skulle kunna komma att smittas i Sverige och enligt skribenten var siffrorna mycket överdrivna, 

något som kan skada myndigheternas funktion i samhället i framtiden.  
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Varför tror Smittskyddsinstitutet att vi i Sverige skulle bli hundrafalt mer drabbade än andra 

länder hittills har blivit? Det går inte att bortse från att vi nu ser en global spridning av ett nytt 

influensavirus, och att detta ur medicinsk synpunkt är väldigt intressant. Det ger oss mer 

kunskaper om hur virus sprids och ökar den samlade vaksamheten på att upptäcka liknande 

framtida situationer, och det testar vår beredskap att ta fram vaccin och genomföra omfattande 

vaccineringar. Det är därför viktigt att det svenska samhället tar den nya influensan på allvar. 

Men det är lika viktigt att svenska myndigheter och medier tar ansvar för att den information som 

förmedlas till allmänheten är adekvat och att katastrofrapportering står i proportion till hotets 

allvar. Annars finns det risk att allmänheten inte kommer att ta liknande influensalarm på allvar i 

framtiden. 

Skribenten kritiserar förhållandet mellan myndigheter och medier då han menar att de har ett 

gemensamt ansvar gentemot allmänheten när det gäller den information som de förmedlar. I 

Nordlunds triangeldrama nämns förtroende och trovärdighet som två viktiga kriterier. Dessa 

kriterier är något som både sändaren och förmedlaren bör eftersträva i sin rapportering till 

medborgaren för att  uppfylla sina roller i triangeln.
68

 I artikeln betonas vikten av att såväl 

myndigheterna och medierna håller en realistisk linje i sin rapportering vid hot och skribenten 

poängterar också att det finns en fara med att överdriva effekterna av ett hot om sändare och 

förmedlare ämnar behålla allmänhetens förtroende.  

Under samma tidsperiod, skrev Lars Ryding i kolumnen” Vi är drabbade av en osynlig sjukdom” 

i Svenska Dagbladet 23 juli 2009 om rapporteringen om svininfluensan. Han kritiserar både 

medierna och myndigheterna och anser att de båda överdrev effekterna av svininfluensan. 

Intrycket är ändå att det är något åt digerdödshållet som är på väg och det beror på att 

bruttosiffrorna presenteras i medierna i direkt samband med något extremfall ute i världen: En 

person som smittats av H1N1 har fått en följdsjukdom, vanligen lunginflammation, och svävar 

mellan liv och död eller rentav nått det senare stadiet. Nästa mening: 400 000 till två miljoner 

svenskar kan drabbas! I värsta fall fem miljoner, tror Socialstyrelsen. Jag anar att bakom de höga 

maxsiffrorna för antalet som kan komma att få influensa ligger myndigheternas ovilja att senare 

anklagas för att ha underskattat en fara. Hellre då ligga på ovansidan. Det är lättare att försvara i 
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efterhand. En särskild influensalinje på telefon har öppnats av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap. Bara myndighetsnamnet hjälper till att skapa en stämning av krig och invasion! 

Skribenten fortsätter sedan med att uppmärksamma uttalanden som Smittskyddsinstitutets 

statsepidemiolog Annika Linde har gjort om svininfluensan. Han menar att dessa lugnande 

uttalanden ofta kommer i skymundan av pandemihetsen. 

Detta är inte farligare än en vanlig vinterinfluensa, även om många fler än vanligt kan komma att 

smittas. Väldigt få blir allvarligt sjuka och de flesta av dem har en annan riskfaktor. Man ska bara 

söka läkare om man blir allvarligt sjuk. 

Även i denna artikel kommenterade skribenten myndigheternas och mediernas tendenser att 

överdriva effekterna av svininfluensan i Sverige. Fortsättningsvis kan man dra paralleller till 

fenomenet mytbildning som beskrivs i Nordlunds triangeldrama. Skribenten menar att medierna 

har plockat ut skräckinjagande exempel i samband med rapporteringen av svininfluensan. Han 

poängterar också att de lugnande uttalanden som görs ofta hamnar i skuggan för att ge plats åt 

nyheter av mer dramatisk karaktär. Dessa exempel anser han ge en skev bild av hur verkligheten 

egentligen ser ut. Att ta ut enstaka händelser och överdriva skeenden kan leda till en förvärring 

av situationen menar Nordlund då förmedlarnas och sändarnas överdrift kan leda till 

mytbildning.
69

 Mytbildningen kan i sin tur skada förtroendet för både förmedlare och sändare.  

Under den tredje tidsperioden kommenterade statsepidemiolog Annika Linde uppgifter om 

felaktiga uppgifter om svininfluensan som förekommit i media via en informationstext på 

Smittskyddsinstitutets hemsida. Texten går under rubriken.”Hur många kan komma att dö av den 

nya influensan?” och publicerades den 4 september 2009. 

Det florerar ett antal olika uppgifter i media kring hur många smittade som dött i den nya 

influensan och Smittskyddsinstitutet anges som källa för de flesta. Oklarheterna beror troligen på 

att man slarvat med ange vad som menas med ”smittade” och inget land har exakta siffror på 

antalet smittade.  
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Annika Linde fortsätter sedan att klargöra siffrorna över smittade i Sverige och poängterar att det 

är svårt att förutse antalet smittade och att de modelleringar över eventuella dödsfall som 

Socialstyrelsen utarbetat kan vara missvisande och ge en falsk bild av hur allvarlig den nya 

influensan faktiskt är. Linde försöker sedan att förtydliga läget över smittospridningen och 

kommenterar de felaktiga uppgifterna följande:  

För att inte skapa förvirring och oro bör vi hädanefter bara använda väl definierade siffror 

baserade på erfarenhet och med väl definierade nämnare, som befolkningsunderlaget. 

Innehållet i texten ger ett exempel på när sändaren har misslyckats i sin informativa roll till 

medierna vilket i sin tur kan leda till förvirring bland allmänheten. Även här kan man härleda till 

Nordlunds triangel som poängterar vikten av  förtroende och trovärdighet i kommunikationen 

mellan sändare, förmedlare och medborgare. Enligt uppgifterna i textutdraget kan förtroendet för 

sändare och förmedlare komma att ifrågasättas av allmänheten då det visat sig att de båda har 

misslyckats med att ge riktig och tillitlig information. Eftersom vi inte har utfört någon 

undersökning på hur medborgaren uppfattade medierna och myndigheternas rapportering är det 

svårt att dra några slutsatser huruvida förtroendet för de båda parterna sett ut under 

rapporteringen om svininfluensan. Däremot kan man tydligt se, genom att läsa texten, att 

myndigheterna är måna om att stärka förtroendet mellan mottagare och sändare för framtiden. 

Vilket också visar på att sändaren till varje pris vill uppfylla sin roll i triangeln.  

Under den fjärde och sista tidsperioden publicerades texten ”Tuffa tider för flunsans frontsoldat” 

på Smittskyddsinstitutets hemsida 5 november 2009. Texten skildrar Smittskyddsinstitutets 

chefsmikrobiolog Mia Bryttings i sitt arbete med svininfluensan. Tidigt i texten tar Mia Brytting 

upp det komplicerade förhållandet mellan myndigheter och medier.  

- Efter många års arbete med influensa har jag kunskap i ämnet och får därför svara på 

journalisternas frågor. Men nej, jag anmälde mig inte frivilligt. Medietrycket blev snabbt 

mycket stort och under nästan hela maj månad var hon informatör dagtid och fick sedan jobba 

ikapp laboratorieanalyserna på kvällar och nätter, då arbetsuppgifterna lade sig på hög. 

- När det var som värst hade man fem väntande samtal varje gång man lade på. Det blev för 

mycket, jag satt i telefon när jag behövdes på andra ställen. 
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Mia Brytting understryker att SMI självklart måste ha en bra kontakt med massmedia, men 

ibland undrar hon om det är rimligt att tala med reportrar 90 procent av sin arbetstid. Kanske 

kunde det räcka med en organiserad pressträff per dag under hektiska tider?  

Texten behandlar det komplexa förhållandet mellan medierna och myndigheterna när det gäller 

att sprida snabb och tillförlitlig information. Ghersetti och A. Odén tar, i sin studie om 

svininfluensan, upp myndigheternas behov av att nå ut till så många som möjligt så fort som 

möjligt. För att effektivisera kommunikationen till allmänheten använder sig myndigheterna ofta 

av medierna vid krissituationer.
70

 Dynamiken mellan källa och förmedlare beskrivs som en 

dragkamp i Strömbäcks och Nords rapport om nyhetsförmedling i kris. Förhållandet mellan källa 

och journalist beskrivs som att båda vinner på att samarbeta. Källan uppnår sitt mål med att få 

uppmärksamhet samtidigt som medierna försöker påverka källan för att få den information de 

önskar. Mediernas ständiga strävan efter uppdatering kan leda till att myndigheterna känner sig 

kvävda och att deras huvudsakliga arbetsuppgifter blir lidande, vilket ovanstående text utdrag är 

ett exempel på. I Ghersetti och A. Odéns studie framkom samma resultat om att myndigheterna 

upplevde att de blivit hindrade i sitt arbete med svininfluensan.
71

  

8 Slutdiskussion 

Syftet med vår studie var att studera hur dagspress och myndigheter rapporterade om 

svininfluensan under fyra tidsperioder 2009. Genom att studera rapporteringen och samarbetet 

mellan de båda parterna har vi analyserat hur dagspressens och myndigheternas förhållande såg 

ut och om den förändrades under dessa tidsperioder. I följande avsnitt har vi med utgångspunkt 

från våra frågeställningar sammanställt de slutsatser vi kommit fram till utifrån vårt resultat. I 

detta avsnitt presenterar vi även tankar och reflektioner kring resultatet i vår studie. 

Vår studie visar att dagspressens och myndigheternas rapportering främst liknade varandra i den 

bemärkelsen att de båda parterna generellt fokuserade på smittospridning i stor utsträckning. En 

tydlig skillnad i dagspressens och myndigheternas rapportering var att dagspressens artiklar 

överlag var alarmerande medan myndigheternas texter i det stora hela var lugnande. En annan 
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distinkt skillnad var att värdeladdade ord förekom i dagspressens artiklar i större usträckning än i 

myndigheternas texter. Resultatet visar även att dagspressens och myndigheternas rapportering 

förändrades under de fyra tidsperioderna. Under de två första tidsperioderna var de båda 

parternas rapportering överlag helt skilda, medan dagspressens och myndigheternas rapportering 

under de två sista tidsperioderna hade fler likheter än skillnader.  Vår studie visar även att 

dagspressen och myndigheterna var mindre samarbetande under den andra tidsperioden och mer 

samarbetande under den fjärde tidsperioden. Förhållandet mellan de två parterna förändrades 

från ett splittrat förhållande i början av de fyra tidsperioderna till ett mer samspelt förhållande i 

slutet av de fyra tidsperioderna. Vi kan dra en slutsats om att förhållandet mellan myndigheterna 

och dagspressen till stor del handlar om att de båda parterna har samma mål när det gäller att 

uppfylla sin roll som informationskanal till allmänheten. Informationen ska bland annat vara 

snabb och tillförlitlig för att rollerna ska uppfyllas. Parterna skiljer sig dock i det avseendet att 

främst dagspressen har andra intressen i att rapportera om riskfyllda händelser som ger stor 

uppmärksamhet och därmed locka en stor publik. Konkurrensen mellan medierna under 

rapportering av hotfulla händelser är minst sagt tuff och det innebär att medierna måste jobba 

hårt för att få allmänheten att välja just det medium som de representerar. Detta kan leda till att 

medierna vinklar och trycker på vissa saker i sin rapportering som de vet lockar publiken att 

köpa deras budskap. Medierna har också ett ansvar som tredje statsmakt, vilket innebär att de ska 

granska makthavare och myndigheter. Detta kan också påverka deras roll som informationskanal 

då det kan uppstå slitningar i förhållandet till myndigheterna. Myndigheterna främsta uppgift är 

däremot, förutom att nå ut med snabb och tillförlitlig information till allmänheten, förebygga 

krissituationer, ge kunskap och skydda samhället till varje pris. 

Gemensamt för de båda parterna är att såväl tjänstemännen på myndigheterna som journalisterna 

på tidningsredaktionerna har en yrkesroll som bygger på att allmänheten ska behålla sitt 

förtroende till dem. Utan förtroende hos allmänheten rubbas dynamiken i Nordlunds 

triangeldrama och de båda parterna förlorar sin funktion som informationskanaler.  

När det gäller hur svininfluensan framställdes i dagspressens artiklar och myndigheternas texter 

kan man ana att rapporteringen av tidigare förekommande smittor som fågelinfluensan och galna 

ko-sjukan fungerat som en upptakt. Ett frö av oro inför en eventuell pandemi har redan såtts. I 
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och med detta är allmänheten redan förberedd och medveten om att en kris i form av en pandemi 

kan komma att drabba landet. Därför kan man anta att nyheten om en eventuell pandemi, i det 

här fallet svininfluensan, får stor genomslagskraft och därmed mycket uppmärksamhet i såväl 

medier som hos allmänheten. En reflektion av det resultat undersökningen visade var att 

dagspressen snabbt snappade upp hotet om en världsomfattande pandemi och att dagspressens 

artiklar i ett tidigt skede ofta var av alarmerande karaktär. Detta skulle kunna bero på att hotet 

om en pandemi redan fanns i allmänhetens medvetande och därför kunde dagspressen på ett 

enkelt sätt spinna vidare på dessa förkunskaper och därmed få stor uppmärksamhet och locka 

stor publik.  

I en rapport, som vi tidigare refererat till, presenterar Marina Ghersetti och Tomas A.Odén  

myndigheternas hårda arbete med att inspirera allmänheten till att vaccinera sig. Detta är något 

som även vi kommit fram till i vårt resultat. Under tidsperiod 4 kan man av vårt resultat avläsa 

att såväl dagspressen som myndigheterna främst fokuserade på vaccination i sina texter. Att 

samarbetet stärktes under tidsperiod 4 kan bero på att myndigheterna till varje pris ville upplysa 

allmänheten om den viktiga betydelsen av att vaccinera sig. Resultatet att både dagspressen och 

myndigheterna fokuserade på vaccination under tidsperiod 4 kan härledas till dragkampen som 

Nord och Strömbäck refererar till i sin rapport. Dragkampen beskriver att relationen mellan källa 

och journalisten fungerar som en win-win-situation. Medierna, i det här fallet dagspressen, vill 

komma åt användbar information medan myndigheterna vill nå ut till så många människor som 

möjligt med korrekt och tillförlitlig information. Noterbart är dock att resultatet visar att 

myndigheterna sällan kom till tals i dagspressens artiklar under tidsperiod 4 trots att 

myndigheterna och dagspressen överensstämde i sin fokusering samt att  resultaten från 

tidsperiod 4 visade att myndigheterna och dagspressen var som mest samarbetande under denna 

tidsperiod jämfört med de tre andra tidsperioderna. 

En hypotes som vi har haft under arbetets gång, och som även Ghersetti och A. Odén diskuterar i 

sin rapport, var att hotet har en tendens att tonas ner ju närmre det kommer.
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 När hotet befinner 

sig på stort geografiskt avstånd desto mer alarmerande är rapporteringen. Man skulle kunna anta 

att när hotet väl bryter ut i landet kan man tänka sig att medier och myndigheter arbetar mer för 
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att hålla en enad front för att stärka sammanhållningen inför den uppenbara krisen. Man kan 

också tänka sig att medierna tonar ner larmen i sin rapportering då det oftast inte tjänar något till 

att framkalla panik bland publiken. Panik och sensationer löser inte problemet som nu är ett 

faktum, det skapar rubriker och säljer lösnummer. När hotet väl finns på plats är det extra viktigt 

att medierna fyller sin roll som tredje statsmakt. Slutsatsen blir att det är lättare att drabbas av 

panik när hotet består i att något eventuellt kommer att inträffa än när hotet väl inträffar. Vår 

undersökning stödjer dock inte denna hypotes då vi, enligt våra resultat, ser en ökning av 

alarmerande artiklar i dagspressen under tidsperiod 4. Något som vi däremot reflekterat över är 

att ordet pandemi förekom i mindre utsträckning under de två sista tidsperioderna. Under den 

tredje tidsperioden var samtliga texter från myndigheterna lugnande och mer än hälften av 

artiklarna från dagspressen var lugnande vilket kan förklara den låga förekomsten av ordet 

pandemi i tidsperiod 3. Men i tidsperiod 4 var förekomsten av pandemi fortfarande mycket låg 

vilket är intressant då antalet alarmerande artiklar från dagspressen ökade kraftigt. En förklaring 

till att ordet pandemi användes i mindre utsträckning under de två sista tidsperioderna skulle 

kunna vara att pandemin är ett faktum vid de här tidpunkterna vilket därmed skulle kunna stödja 

ovanstående hypotes. 

Receptet för hur rapporteringen vid ett eventuellt hot eller kris ser ut, kan variera beroende på 

vilken krydda som hälls i grytan. Vilken krydda som används kan också variera beroende på om 

det handlar om en pandemi, naturkatastrof eller något annat hot mot samhället. Hur sändare och 

förmedlare sedan väljer att ta vara på kryddan i sin rapportering och hur de samsas om hur 

mycket krydda grytan ska innehålla, är också något som kan ändra receptets karaktär avsevärt. 

Dessutom måste de vara medvetna om vilka kryddor som fungerar ihop så att inte grytan skär 

sig. Råvarorna är dock alltid de samma. Myndigheter, medier och medborgare. 

 

 



 

45 

 

9 Källförteckning 

Litteratur 

Andersson Odén, Tomas, Ghersetti, Marina, Wallin, Ulf (2008) När hoten kommer nära. 

Fågelinfluensan och tuberkulos i svensk medierapportering. Institution för journalistik och 

masskommunikation, Göteborgs universitet.  

Bergström, Göran, Boréus, Kristina, (2005): Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman Alan, (2006): Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, (2007): 

Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Tredje upplagan. 

Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Hadenis, Stig, Wadbring, Ingela, Weibull, Lennart, (2008): Massmedier. Press, radio och tv i 

den digitala tidsåldern. Nionde upplagan. Stockholm: Ekerlids Förlag. 

Inger, Larsson, Karl Erik, Rosengren (Red.), (1995): Risk-, katastrof- och kriskommunikation. 

Lund: Studentlitteratur. 

Lidskog, Rolf, Nohrstedt, Stig Arne, Warg, Lars-Erik, (2000): Risker, kommunikation och 

medier. Lund: Studentlitteratur. 

Nordlund, Roland (1994): Ett triangeldrama – myndigheter, medborgare och medier i kris. 

Psykologiskt försvar, meddelande nr 136:a.. Stockholm: Försvarsmedia.  

Elektroniska källor 

Socialstyrelsen, (2009, 30 april) Detta hände på presskonferensen om den nya influensan 

H1N1. Hämtad den 21 november 2010 från 

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/dettahandepapresskonferensenomdennyainfl

uensanh1n1 

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/dettahandepapresskonferensenomdennyainfluensanh1n1
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/dettahandepapresskonferensenomdennyainfluensanh1n1


 

46 

 

Socialstyrelsen. Hämtad den 6 december 2010 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Sidor/Hem.aspx 

Socialstyrelsen. Om socialstyrelsen. Hämtad den 6 december 2010 från 

http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen 

Smittskyddsinstitutet, (2010, 29 juli). Sjukdomsinformation om Den nya influensan A(H1N1). 

Hämtad den 18 november 2010 från http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/den-nya-

influensan-ah1n1/ 

Smittskyddsinstitutet, (2009, 27 april). Svininfluensa A/H1N1 i Mexico och USA. Hämtad den 21 

november 2010 från http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2009/svininfluensa-ah1n1-

i-mexico-och-usa/ 

Smittskyddsinstitutet. Om smittskyddsinstitutet. Hämtad den 6 december 2010 från 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/om-smi/  

Smittskyddsinstitutet, (2010, 3 november). SMI:s nya verksamhet och organisation. Hämtad 6 

december 2010 från 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/om-smi/smis-nya-verksamhet-och-organisation/ 

Vårdguiden, (2010, 14 april). Svininfluensa. Hämtad den 21 november 2010 från 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Svininfluensa/ 

Världshälsoorganisationen. Current WHO phase of pandemic alert of Pandemic (H1N1) 2009. 

Hämtad den 17 november 2010 från http://www.who.int/csr/disease/swineflu/phase/en/ 

Världshälsoorganisation, (2010, 24 februari). What is the pandemic (H1N1) 2009 virus? Hämtad 

den 18 november 2010 från 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/about_disease/en/index.ht

ml 

Världshälsoorganisationen, (2010, 24 februari). What is a pandemic? Hämtad den 18 november 

2010 från 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/index.html 

http://www.socialstyrelsen.se/Sidor/Hem.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2009/svininfluensa-ah1n1-i-mexico-och-usa/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2009/svininfluensa-ah1n1-i-mexico-och-usa/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/om-smi/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/om-smi/smis-nya-verksamhet-och-organisation/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Svininfluensa/
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/phase/en/
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/about_disease/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/about_disease/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/index.html


 

47 

 

Artiklar  

Aftonbladet (2009, April 28). ”Tusentals smittade”. Hämtad december den 19, 2010, från 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5009322.ab 

Dagens Nyheter (2009, juli 22). ”Lärdomar dras av tidigare pandemier”. Hämtad den december 

17, 2010, från http://www.dn.se/nyheter/sverige/lardomar-dras-av-tidigare-pandemier-1.916354 

Rapporter 

Ghersetti, Marina, A. Odén, Tomas (2010): Pandemin som kom av sig. Om svininfluensan i 

medier och opinion. Institution för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs 

universitet. Hämtad den 17 november 2010 från 

www.jmg.gu.se/digitalAssets/.../1317264_pandemin-som-kom-av-sig.pdf 

Ingen författare, (2010, Mars). Eurobarometer on influenza H1N1. Bryssel: European 

Commission, 2010. Hämtad den 16 december 2010 från 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_287_en.pdf 

Nord, Lars, Strömböck, Jesper, (2005): Hot på agendan. En analys av nyhetsförmedling om 

risker och kriser. KBM:S temaserie (2005:7). Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. Hämtad 

den 17 november 2010 från http://jesperstromback.com/hotpaagendan.pdf 

 

Strömbäck, Jesper (2003): Medierna som fjärde statsmakt. En studie av innebörden av begreppet 

granskade journalistik. Nr. 1. Sundsvall: Demokratiinstitutet. Hämtad den 21 december 2010 

från http://jesperstromback.com/Rapport1Granskning.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5009322.ab
http://jesperstromback.com/hotpaagendan.pdf
http://jesperstromback.com/Rapport1Granskning.pdf


 

48 

 

Källmaterial 

 

Artiklar 

Andrén, Simon. Dagens Nyheter 090902. Vården ska granska råden till 40-åringen. 

Andersson, Sören. Svenska Dagbladet 090902. ”Nya influensan kan ta över helt”. 

Atterstam, Inger. Svenska Dagbladet 090428. Experter inte så säkra efter alla tidigare larm.  

Atterstam, Inger. Svenska Dagbladet 090430. Smittskyddet i Sverige brister. 

Atterstam, Inger. Svenska Dagbladet 090505. Idag väntas besked om svenska hade influensa. 

Atterstam, Inger. Svenska Dagbladet 090507. Svininfluensan har nått Sverige. 

Atterstam, Inger. Svenska Dagbladet 090509. Snällt virus ett gissel för WHO. 

Atterstam, Inger. Svenska Dagbladet 090721. Basfakta glöms i pandemilarmet. 

Atterstam, Inger. Svenska Dagbladet 090723. Influensavaccin får inte ges till barn och gamla. 

Atterstam, Inger. Svenska Dagbladet 091030. Biverkningar ökar och fler får influensa. 

Atterstam, Inger. Svenska Dagbladet 091107. Knappast någon brist på vaccin. 

Atterstam, Inger. Svenska Dagbladet 091109. Sjukfallen på normal nivå. 

Barkman, Clas & Calbom, Mats. Dagens Nyheter 091122. Vaccinet flödar över. 

Bojs, Karin & Nilsson, Annika. Dagens Nyheter 090428. En helt ny typ av smitta. 

Bojs, Karin. Dagens Nyheter 090904. Panik är dåligt, beredskap bra.  

Boström, Håkan. Dagens Nyheter 090430. Svininfluensan: Håll huvudet kallt. 

Bratt, Anna & Löfgren, Emma. Dagens Nyheter 090429. Nya misstänkta fall i Sverige visade sig 

vara negativa. 

Bratt, Anna. Dagens Nyheter 090430. Sverige skyddat först efter nio månader. 

Bratt, Anna & Kihlström, Staffan. Dagens Nyheter 090904. Svininfluensan tog ett liv till. 

Bratt, Anna. Dagens Nyheter 091103. Influensan slår hårdast mot barnen. 

Bondesson, Mikael. Dagens Nyheter 091121. Vaccinet biter på ny virusvariant. 

Croneman, Johan. Dagens Nyheter 090717. Svininfluensan och Daniel är i alla fall nyhetstorkans 

sommarhit. 

Delling, Hannes, Hall Von, Gunilla, Johannisson, Emma & Strandberg, Sofia. Svenska 

Dagbladet 090428. Svininfluensan närmar sig Sverige. 

Delling, Hannes, Hall Von, Gunilla & Johannisson, Emma. Svenska Dagbladet 090429. 



 

49 

 

Svenskar avråds från att resa till Mexiko.    

Delling, Hannes & Johannisson, Emma. Svenska Dagbladet 090504. Svensk kvinna sannolikt 

smittad av svininfluensa. 

Delling, Hannes. Svenska Dagbladet 090716. Strid om notan för vaccinerigen. 

Delling, Hannes & Haverdahl, Anna-Lena. Svenska Dagbladet 091103. Förvirring runt 

vaccinering. 

Engström, Annika. Svenska Dagbladet 090901. Varför drabbas mest yngre? 

Engsträm, Annika & Hernadi, Alexandra. Svenska Dagbladet 090902. Oroliga för inte svar om 

influensan. 

Flood, Linda. Svenska Dagbladet 090430. Pengarna tillbaka för resor till Mexiko City. 

Grundberg, Sven. Dagens Nyheter 090723. Valutasäkring gör vaccin kvarts miljard billigare. 

Hall Von, Gunilla. Svenska Dagbladet 090427. ”Vi vet för lite om sjukdomen”.  

Hall Von, Gunilla & Mahdi el, Josef. Svenska Dagbladet 090403. WHO höjer risknivån för 

svininfluensa.  

Haverdahl, Anna-Lena. Svenska Dagbladet 091104. Hjärtsjuk man senaste offret. 

Haverdahl, Anna-Lena. Svenska Dagbladet 091106. Även små barn ska vaccineras. 

Hellberg, Anders. Dagens Nyheter 090429. WHO manar till ökad beredskap mot smitta. 

Hellberg, Anders. Dagens Nyheter 090430. Risken för pandemi höjs från fyra till fem. 

Hellberg, Anders. Dagens Nyheter 090430. WHO redo höja risknivån. 

Hernadi, Alexandra & Mahdi el, Josef. Svenska Dagbladet 090901. Man dog i svininfluensa. 

Holmborg Roos, Natalie. Dagens Nyheter 090716. Endast svårt sjuka ska uppsöka vård. 

Jacobsson, Cecilia. Dagens Nyheter 090722. Så ska bolagen hejda smitten.  

Johannisson, Emma. Svenska Dagbladet 090717. 22-årig svensk svårt sjuk. 

Kihlström, Staffan. Dagens Nyheter 090504. Svininfluensan kan ha nått Sverige. 

Kihlström, Staffan & Löfgren, Emma. Dagens Nyheter 090901. Man avled i svininfluensan. 

Letmark, Peter. Dagens Nyheter 091030. Hård kritik mot läkare som vaccinerade ishockeylag.  

Levin, David. Svenska Dagbladet 091112. Allt fler vårdas för svininfluensa. 

Löfgren, Emma. Dagens Nyheter 090505. Smittspridningen tycks klinga av. 

Löfgren, Emma & Wijnbladh, Olof. Dagens Nyheter 090905. Barn över tre år bör få 

influensavaccin. 



 

50 

 

Löfgren, Emma. Dagens Nyheter 091105. Vaccinkö väntas bli kortare.  

Löfgren, Emma. Dagens Nyheter 091106. Elever snabbvaccinerades. 

Löfgren, Emma. Dagens Nyheter 091113. Även småbarn får ta influensaspruta. 

Mahdi el, Josef. Svenska Dagbladet 090430. Svenska myndigheter följer den europeiska. 

Möller, Mickaela. Dagens Nyheter 091120. Influensafallen fördubblas varje vecka.  

Nilsson, Johan. Dagens Nyheter 090714. Många drabbas av influensan i höst. 

Okänd skribent. Dagens Nyheter 090428. Lager av medicin räcker till en fjärdedel av 

svenskarna. 

Okänd skribent. Dagens Nyheter 090430. De flesta har smittats i Mexiko. 

Okänd skribent. Dagens Nyheter 090430. Få äldre drabbade. 

Okänd skribent. Dagens Nyheter 090505. 26 personer har dött av svininfluensan. 

Okänd skribent. Dagens Nyheter 091120. Så har influensan drabbat Norden Norge.  

Okänd skribent. Svenska Dagbladet 091030. Hockeylag gick före. 

Okänd skribent. Svenska Dagbladet 091113. Småbarn ska vaccineras. 

Peterson, Martin. Dagens Nyheter 090718. Socialstyrelsen bryter mot grundläggande etik.  

Ryding, Lars. Svenska Dagbladet 090723. Vi är drabbade av en osynlig sjukdom. 

Rörbecker, Sara. Dagens Nyheter 090509. Ökad efterfrågan på influensamedicin. 

Stiernstedt, Jenny. Dagens Nyheter 091108. Politiker smiter före i vaccinationskön. 

Strandberg, Sofia. Svenska Dagbladet 090715. Räcker vaccinet till alla svenskar? 

Strandberg, Sofia. Svenska Dagbladet 090716. Ingen rubrik tillgänglig. 

Strandberg, Sofia & Åberg Anna. Svenska Dagbladet 090718. Resvanor ger fler unga influensa. 

Svantesson, Erika. Dagens Nyheter 090429. Gott om läkemedel mot svininfluensan. 

Thorfinn, Johan. Dagens Nyheter 090716. Överdriven hysteri kring svininfluensan. 

Timpka, Toomas. Svenska Dagbladet 090725. Svenskt smittskydd brister. 

TT. Dagens Nyheter 090507. Svininfluensan bekräftad i Sverige.  

TT. Dagens Nyheter 090508. Resevarningar kvarstår för Mexiko. 

TT. Dagens Nyheter 090717. KI: Svininfluensan sänker tillväxten.  

TT. Svenska Dagbladet 090717. Ekonomin skadas av influensan. 

Ziedorn, Camilla. Svenska Dagbladet 091120. Kaotiskt när småbarnen ska vaccineras. 

Åberg, Anna. Svenska Dagbladet 090717. Vaccinet kan stoppas av EU. 



 

51 

 

Myndighetstexter 

Smittskyddsinstitutet 090427. Svininfluensa A/H1N1 i Mexico och USA. 

Smittskyddsinstitutet 090428. Svenskar testas för svininfluensa. 

Smittskyddsinstitutet 090428. Den nya influensan – vad händer och hur ser Sveriges beredskap 

ut? 

Smittskyddsinstitutet 090429. Resevarning avseende resa till Mexico.  

Smittskyddsinstitutet 090429. Den nya influensan (A/H1N1). 

Smittskyddsinstitutet 090430. WHO uppgraderar smittvarningsnivån till fas 5.  

Smittskyddsinstitutet 090430. God beredskap för analys av influensa A(H1N1) (den nya 

influensan). 

Smittskyddsinstitutet 090430. Diagnostik. 

Smittskyddsinstitutet 090501. Benämning av den nya influensan.  

Smittskyddsinstitutet 090502. Förtydligande angående vaccinproduktion. 

Smittskyddsinstitutet 090503. Har du frågor om den nya influensan A(H1N1)? 

Smittskyddsinstitutet 090504. Den nya influensan, Influensa A(H1N1) – hur är läget just nu? 

Smittskyddsinstitutet 090507. Har du frågor om den nya influensan A(H1N1)? 

Smittskyddsinstitutet 090507. Det första bekräftade fallet i Sverige av den nya influensan. 

Smittskyddsinstitutet 090507. Den nya influensan, Influensan A(H1N1) – är faran över? 

Smittskyddsinstitutet 090510. Ännu ett bekräftat fall i Sverige av den nya influensan. 

Smittskyddsinstitutet 090714. Den nya influensan, influensa A(H1N1) – hur är läget just nu? 

Smittskyddsinstitutet 090715. Ändrad strategi i Sverige för hantering av influensa A(H1N1). 

Smittskyddsinstitutet 090717. Förändringar i den dagliga influensarapporteringen. 

Smittskyddsinstitutet 090723. Hur allvarlig är nya influensan? 

Smittskyddsinstitutet 090902. Svenskt smittskydd behöver ökade resurser.  

Smittskyddsinstitutet 090902. Den nya influensan A(H1N1) i världen. 

Smittskyddsinstitutet 090904. Hur många kan komma att dö av den nya influensan? 

Smittskyddsinstitutet 090904. Den nya influensan är anmälningspliktig och ska anmälas som 

allmänfarlig sjukdom.  

Smittskyddsinstitutet 091029. Kraftig ökning av anmälda fall. 

Smittskyddsinstitutet 091104. Barn som insjuknat i den nya influensan A(H1N1). 



 

52 

 

Smittskyddsinstitutet 091105. Influensaaktiviteten ökade kraftigt under vecka 44.  

Smittskyddsinstitutet 091105. Vad händer med proverna som kommer till SMI? 

Smittskyddsinstitutet 091105. Tuffa tider för flunsans frontsoldat.  

Smittskyddsinstitutet 091105. Toppnotering av antal bekräftade influensafall. 

Smittskyddsinstitutet 091112. Influensaaktiviteten har ökat och antalet fall dubblerades på nytt. 

Smittskyddsinstitutet 091112. Den nya influensan A(H1N1). 

Smittskyddsinstitutet 091112. Sökningar på vårdguiden.se 

Smittskyddsinstitutet 091112. Webbkampanj om vaccination mot den nya influensan. 

Smittskyddsinstitutet 091112. Influensafallen fortsätter att öka kraftigt.  

Smittskyddsinstitutet 091116. Undersökning av immunitetsskyddet mot den nya influensan. 

Smittskyddsinstitutet 091119. Störst ökning av influensafallen i Mellan- och Sydsverige. 

Smittskyddsinstitutet 091119. Den nya influensan A(H1N1). 

Smittskyddsinstitutet 091119. Sökningar på vårdguiden.se  

Smittskyddsinstitutet 091119. Analyser visar att viruset för den nya influensan är stabilt.  

Smittskyddsinstitutet 091121. Angående variant av den nya influensan i Norge. 

Socialstyrelsen 090427. Svininfluensa, vad gör Socialstyrelsen i detta skede. 

Socialstyrelsen 090429. WHO går från pandemifas fyra till fem. 

Socialstyrelsen 090430. Detta hände på presskonferensen om den nya influensan H1N1. 

Socialstyrelsen 090503. Har du frågor om den nya influensan A(H1N1). 

Socialstyrelsen 090506. Ett fall av den nya influensan A(H1N1) bekräftat i Sverige. 

Socialstyrelsen 090715. Ändrad strategi i Sverige för hantering av influensa A(H1N1).  

Socialstyrelsen 090718. Vanliga frågor om samhällsviktig verksamhet.  

Socialstyrelsen 090723. Samhällsviktiga verksamheter utanför vården ska inte få förtur vid 

vaccination mot nya influensan. 

Socialstyrelsen 090904. Information och råd om nya influensan A(H1N1).  

Socialstyrelsen 091027. Information om vaccination mot nya influensan finns på 18 språk. 

Socialstyrelsen 091029. Här får allmänheten information om den nya influensan.  

Socialstyrelsen 091103. Nu startar vaccineringen för allmänheten. 

Socialstyrelsen 091105. Vaccineringen går enligt plan. 

Socialstyrelsen 091109. Nu säger vi nej till svininfluensan! 
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Socialstyrelsen 091109. En dos vaccin räcker för friska vuxna. 

Socialstyrelsen 091110. Myndigheter gör vaccinkampanj på Facebook. 

Socialstyrelsen 091112. Alla barn under 3 år bör vaccineras mot den nya influensan A(H1N1). 

Socialstyrelsen 091119. Tillfälliga vaccinationslokaler.  

Socialstyrelsen 091120. Pandemrix kan ges samtidigt som vaccin mot säsongsinfluensa.  
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Bilaga 1. Kodmanual 

Vi har applicerat dessa variabler på såväl myndigheternas texter som dagspressens artiklar.  

(Variablerna 10 och 11 applicerade vi endast på artiklar från Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet)  

V1 Rubrik 

V2 Datum 

V3. Vilken tidsperiod: 

1. Topp 1  

2. Topp 2 

3. Topp 3 

4. Topp 4 

V4. Vad fokuserar texten på: 

1. Vaccination 

2. Smittospridning 

3. Dödsfall 

4. Politik 

5. Ekonomi 

6. Beredskap  

V5. Är texten lugnande eller alarmerande: 

1. Lugnande 

2. Alarmerande 

 

V6. Hur ofta förekommer värdeladdade ord: 

1. Ofta 

2. Mindre ofta 

3. Inte alls 

 

 

V7. Hur benämns sjukdomen: 

1. A(H1N1) 

2. Svininfluensan 

3. Den nya influensan 

4. Fler än en benämning 

5. Annan benämning 

V8. Hur ser samspelet mellan myndigheter 

och medierna ut: 

1. Kritiskt 

2. Samarbetande 

V9. Hur ofta förekommer ordet pandemi i 

texten: 

1. Ofta 

2. Mindre ofta 

3. Inte alls 

V10. Förekommer myndigheterna som 

primär eller sekundär källa: 

1. Primär 

2. Sekundär 

3. Både och 

V11. Hur mycket kommer myndigheterna till 

tals i texten: 

1. Mycket 

2. Lite 


