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Abstract 

Syftet med denna forskning är att undersöka hur två tidningar, Aftonbladet och Dagens 

Nyheter, rapporterade om två influensapandemier, asiaten 1957 och svininfluensan 2009. 

Detta för att kunna se en förändring över tid. 

Vi gjorde en kvantitativ datainsamling där 285 artiklar kategoriserades. Av dessa artiklar 

valdes sedan ut tolv stycken totalt, sex från respektive tidning, som vi utförde en kvalitativ 

textanalys av. Genom de två utförda metoderna anser vi att vi fått en större helhetsbild av 

tidningarnas rapportering om influensorna.  

Genom dagordningsteorin kunde vi se skillnader i vad som stod på agendan 1957 och 2009, 

där valet av nyheter skilde sig. Vidare visar resultaten på att Aftonbladet och Dagens Nyheter 

är delaktiga i att sätta agendan för vad som är viktigast för dagen.  

Den alarmerande känslan som förekom i rapporteringen om svininfluensan 2009 fann vi inte i 

rapporteringen om asiaten 1957, där tidningarna istället generellt ingav en lugnande ton. 

Antalet artiklar var också fler under bevakningen om svininfluensan 2009.  Antalet 

definierade värdeord i snitt hade även det ökat från 1957 till 2009. Under 2009 använde 

journalisterna mer känsloladdade ord än 1957. Likheter mellan rapporteringarna 1957 och 

2009 ses i valet av vissa källor, där läkare och representanter för myndigheter fick störst 

utrymme. Skilde sig gjorde utrymmet som de berörda eller drabbade fick. År 2009 fick många 

privatpersoner komma till tals. Detta kan ses som ett exempel på en journalistik riktad mot 

känslor för att skapa en dramatisk rapportering.  

Nyckelord: Aftonbladet, asiaten, Dagens Nyheter, journalistik, pandemi, risk, svininfluensan 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Varje vinter drabbas Sverige av influensavågor och många människor blir sjuka, oavsett ålder. 

Arbetsplatser och skolor får ta emot en stor mängd sjukanmälningar. Inför influensasäsongen 

rekommenderar myndigheterna att människor som av medicinska orsaker kan drabbas extra 

svårt av sjukdomen bör vaccineras. Vidare rekommenderas också personer över 65 år att 

vaccinera sig, då äldre löper större risk att drabbas av komplikationer i form av exempelvis 

lunginflammation.
1
 

Det händer att nya influensavarianter uppstår. Mot dessa har människan ingen immunitet. I en 

värld där transportmöjligheterna är nästintill oändliga och där resandet är vardag för många 

kan en sjukdom sprida sig lätt.  

När en epidemi eller pandemi inträffar är det viktigt att människor får information om 

sjukdomen i fråga, om eventuella samhällsåtgärder och hur man bäst skyddar sig själv. Den 

här informationen kommer ofta från berörda myndigheter som genom medier förmedlar 

budskapet. Medierna har således en viktig roll i kommunikationen mellan stat och 

medborgare. Mediernas retorik, vad de skriver och hur de skriver, kan avgöra huruvida 

läsaren känner tillit och förtroende eller ej.  

I den här uppsatsen undersöks hur två tidningar, Dagens Nyheter och Aftonbladet, 

rapporterade om två stora influensapandemier; asiaten (1957-1958) och svininfluensan (2009-

2010). Detta för att kunna se hur rapporteringen har förändrats över tid. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Forskningen är viktig därför att vi anser att rapporteringen även kan appliceras på andra kriser 

i samhället.
2
 Medierna balanserar på en tunn tråd, journalisterna har en viktig roll och stor 

makt. Rapporteringen kan accepteras utan minsta kritiska läsning, vilket fick allmänheten att 

köa i timmar för att få vaccin. Rapporteringen kan också få medborgare att bli skeptiska mot 

myndigheternas information, de kan känna bristande tillit, vilket i det långa loppet kan 

urholka den demokratiska samhällsordningen.  

                                                 
1
 Smittskyddsinstitutet, Sjukdomsinformation om influensa, 2012-05-18, 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/influensa/ 
2
 Finer, David, Mediehälsa – Mötet mellan medicin, medier, medborgare (Lund, 2012) s. 106 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/influensa/
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Vi har ett antal frågeställningar som ställts till materialet. Huvudfrågeställning är: 

 Hur har Aftonbladet och Dagens Nyheter rapportering om influensa förändrats över 

tid?  

De delfrågor vi undersöker är: 

 Hur stort utrymme fick rapporteringen i respektive tidning?   

 Vilka genrer av artiklar var mest vanliga? 

 Vilka värdeord användes?  

 Vilka kommer till tals i artiklarna? 

 Vilka är källorna? 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Vad är influensa? 

Influensa orsakas av ett virus. Dessa virus har en förmåga att förändra sig, vilket innebär att 

immunitet mot en influensa inte innebär immunitet mot en annan. Ytmolekylerna hos viruset 

heter hemagglutinin och neuraminidas och benämns H respektive N. Då det finns olika typer 

av H och N, samt olika influensa A- virus, varierar benämningarna på influensan som till 

exempel A (H2N3) eller A (H1N1).
3
 

 

2.2 Epidemi och pandemi 

Orden epidemi och pandemi användes flitigt i rapporteringen om asiaten 1957 samt 

svininfluensan 2009. Anders Lindberg, läkare på en infektionsklinik, menar på att begreppet 

epidemi är laddat, ofta med en personlig anknytning, och att medierna därför gillar att 

använda sig av detta begrepp.
4
 

Nationalencyklopedin definierar epidemi som en ”(sjukdom) utbredd bland folket, tillfällig 

anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område. 

Uttrycket används vanligen om sjukdomar, speciellt infektionssjukdomar (epidemiska 

                                                 
3
 Smittskyddsinstitutet, Sjukdomsinformation om influensa, 2012-04-19, 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/influensa  
4
 Lindberg, Anders, Vad är en epidemi? Epidemiernas historia och framtid, Evengård, Birgitta (red), (Stockholm, 1992) s. 33 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/influensa
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sjukdomar). Om en epidemi täcker en hel världsdel eller flera världsdelar benämns den 

pandemi.”
5
 

Den adjungerade professorn i infektionsepidemiologi och statsepidemiologi Johan Giesecke, 

beskriver i sin forskning Epidemier – matematik och socialantropologi att Sverige har fyra 

huvudsakliga sätt att upptäcka en epidemi. Den första är rapporteringen enligt 

smittskyddslagen, där det finns 38 sjukdomar som enligt lag ska rapporteras till 

smittskyddsläkaren i landstinget samt till Statens Bakteriologiska Laboratorium. Giesecke 

menar att trots att läkarna är bra på att rapportera in sjukdomar tar det lång tid innan 

rapporteringen är slutförd då patienten först måste uppsöka läkare, ta prover, få proverna 

skickade och att de till sist kommer tillbaka till läkaren. När läkaren väl fått tillbaka 

provresultaten måste dessa anmälas per post. Hela kedjan tar vanligtvis mellan 1-2 veckor.  

Rapporteringen från de mikrobiologiska laboratorierna är ett andra sätt att upptäcka 

epidemierna. Då dessa laboratorier kan anmäla sina fynd till Statens Bakteriologiska 

Laboratorium på direkten är denna kedja något snabbare.  

Sjukanmälningar till försäkringskassan är ännu ett sätt att upptäcka sjukdomar, men samtidigt 

får man på detta sätt ingen klar uppfattning om diagnosen utan snarare att det skett en ökning 

bland sjukskrivningarna.   

Det sista sättet som författaren menar hjälper samhället att upptäcka en epidemi är 

”djungeltelegrafen”, där informationen om ett utbrott sprids muntligen och till slut når 

medierna.
6
 

 

2.3 Asiaten 1957-1958 

De första rapporterna om den nya smittan kom från Världshälsoorganisationen WHO:s 

influensacentrum i London i maj 1957. Rapporten fastställde att man lyckats isolera en ny typ 

av influensa A-stam i Hong Kong och att denna stam var av samma art som orsakat en 

influensavåg i norra Kina tidigare samma år. Den nya influensan spred sig vidare i Asien 

under juni månad och existerade även i Sydamerika, Nya Zeeland, Australien och Afrika vid 

slutet av sommaren. Till Europa kom smittan i början av augusti, och i september kom 

                                                 
5
 Nationalencyklopedin, Epidemi, 2012-05-01, http://www.ne.se/epidemi 

6
 Giesecke, Johan, Epidemier – matematik och socialantropologi, Epidemiernas historia och framtid, Evengård, Birgitta (red), 

(Stockholm, 1992) s. 38-39 

http://www.ne.se/epidemi
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rapporter från många europeiska länder om den nya smittan. Skandinavien och Nordamerika 

nåddes av smittan i oktober samma år.
7
 

Medias rapportering kring den nya influensan, som kom att kallas för ”asiaten” i tidningarna, 

var under denna tid flitig. Statens Bakteriologiska Laboratorium påbörjade vaccintillverkning 

och diagnostik medan Medicinstyrelsen uppmanade till beredskap gällande vårdpersonal och 

vårdplatser. Till en början kunde man rapportera om lindriga fynd hos de patienter som 

diagnostiserats med asiaten, men i oktober tilltog sjukdomen. Många värnpliktiga på 

regementen insjuknade, skolor stängdes enstaka dagar och besöksförbud infördes på sjukhus.
8
 

Den första vågen startade under oktober månad och nådde sin höjdpunkt i november, för att 

sedan mattas av. De rapporterade fallen av influensan under 1957 och 1958 nådde 300 000 i 

Sverige, men Medicinstyrelsen menade att närmare en miljon människor insjuknat i asiaten. 

Lunginflammation visade sig vara den vanligaste dödsorsaken.
9
 

Under denna influensapandemi hade man endast vaccin nog för att vaccinera de så kallade 

nyckelpersonerna. Vaccineringen var inte till för allmänheten, utan främst för de personer 

som hade yrken som innebar att samhället i sig skulle fortsätta att fungera. Till en början 

vaccinerade man epidemisjukhusens personal samt läkare som skötte hemvården. Efter hand 

började man vaccinera ambulanspersonal, poliklinisk sjukvårdspersonal, viss trafikpersonal 

samt människor som åkte till de länder där asiaten var som mest utbredd. En specifik del av 

befolkningen fick även vaccin, de så kallade riskgrupperna, som led av svåra hjärt- eller 

lungsjukdomar.
10

 

Enligt WHO:s statistik drabbades ungefär 40-50 procent av världens befolkning av asiaten. 

Dödligheten beräknades till 1 per 4 000 och den totala dödssiffran världen över tros vara mer 

än en miljon människor.
11

 I Sverige beräknades kostnaden för influensan ligga på 130 

miljoner kronor. Detta baserades på statistiken från sjukkassorna om sjukfrånvaron. Doktor 

Bengt Körlöf vid Statens Bakteriologiska Laboratorium, ansåg att denna kostnad kunde ha 

                                                 
7
 Rapport från Socialstyrelsen, Influensapandemiers påverkan på samhället. Nödvändig erfarenhetsbakgrund för 

pandemiplanering (2006) s. 15 
8
 Elgh, Fredrik, Pandemiers påverkan på samhället. Historisk erfarenhet nödvändig för dagens beredskapsåtgärder 

(Läkartidningen nr 8, 2007 volym 104) s. 618 
9
 Ibid s. 618 

10
 Ibid s. 618 

11
 Världshälsoorganisationen (WHO), History of influenza pandemics, 2012-04-03 http://www.euro.who.int/en/what-we-

do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-
influenza/history-of-influenza-pandemics  

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-influenza/history-of-influenza-pandemics
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-influenza/history-of-influenza-pandemics
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-influenza/history-of-influenza-pandemics
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halverats om man hade utfört en fullständig vaccination med vaccinet som framställts av 

Statens Bakteriologiska Laboratorium.
12

 

 

2.4 Svininfluensan 2009-2010 

I denna undersökning har vi valt att använda benämningen svininfluensan (H1N1) istället för 

Den nya influensan då både Aftonbladet och Dagens Nyheter fortsatte att använda 

benämningen svininfluensan efter att det officiella namnbytet skett.  

De första fallen av svininfluensan (H1N1) började dyka upp i USA och Mexiko i 

månadsskiftet mars/april 2009. Efter bara några veckor hade smittan spridit sig till över 30 

länder, vilket ledde till att WHO höjde beredskapen på sin pandemiskala till 5 av 6 möjliga. 

Den 11 juli höjde WHO beredskapen till nivå 6 på grund av pandemins globala spridning.
13

 

De första fallen av svininfluensan i Europa fanns i Storbritannien den 27 april.
14

 

Rapporterna visade till en början en lindrig form av influensa, samtidigt som rapporter kom 

från Mexiko att människor hade avlidit på grund av lunginflammation orsakat av 

svininfluensan. I USA hade man funnit att ungefär 30 procent av den äldre befolkningen 

redan hade ett skydd mot influensan, medan de yngre personerna inte verkade ha något skydd 

alls. I Sverige hade myndigheter och experter räknat fram att ungefär 25 procent av 

befolkningen kunde komma att smittas av svininfluensan.
15

 

Den 15 maj 2009 inkluderades svininfluensan i smittskyddslagens bestämmelser över 

allmänfarliga sjukdomar och arbetet med att försöka mildra effekterna av influensan istället 

för att försöka hindra spridningen sattes igång den 15 juli. Denna strategi gick ut på att 

försöka skydda de individer som ingick i så kallade riskgrupper samt sätta in hygienåtgärder 

för att skydda sjukvårdspersonal och patienter.
16

 

Svininfluensan nådde Sverige i maj 2009 och fram till den 15 juli rapporterades 296 fall av 

influensan. Sjukdomen tilltog under början av oktober månad och under hela 2009 kunde man 

laboratoriebekräfta 11 000 fall av svininfluensan i Sverige. Drygt 30 personer avled på grund 

                                                 
12

 Elgh (2007) s. 618 
13

 Choffnes, Eileen R., Mack, Alison & Relman, David A., The domestic and international impacts of the 2009-H1N1 influenza 
a pandemic : global challenges, global solutions : workshop summary, (Forum on Microbial Threats, Institute of Medicine, 
2010) s. 1 
14

 Rapport från Socialstyrelsen & Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Influensa A(H1N1) 2009. Utvärdering av 
förberedelser och hantering pandemin (Västerås 2011) s. 9 
15

 Socialstyrelsen & Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2011) s. 9 
16

 Ibid s. 9-10 
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av svininfluensan och utav dessa 30 tillhörde 23 personer någon av riskgrupperna. Enligt 

Smittskyddsinstitutet berodde den låga dödligheten och spridningen av smittan troligtvis på 

de tidiga vaccinationerna runt om i landet.
17

 

Enligt WHO hade svininfluensan, den 4 april 2010, spridit sig till över 213 länder med 600 

000 laboratoriebekräftade fall samt en dödssiffra på 17 700. WHO menar att denna siffra 

endast är ”toppen av isberget”, då den endast täcker in de patienter som sökt hjälp samt fått 

diagnosen bekräftad av laboratorier.
18

 

Många epidemiologiska likheter har hittats mellan asiaten (H2N2) och svininfluensan 

(H1N1), då båda sjukdomarna startade tidigt under året för att sedan öka sin spridning under 

våren. Bägge influensor avtog sedan under sommarmånaderna på det norra halvklotet, medan 

de tilltog på det södra. Ännu en likhet är att både asiaten och svininfluensan har kännetecknats 

som en relativt mild sjukdom med låg dödlighet världen över.
19

 

 

2.5 Andra kända influensor 

Influensa är ingenting nytt. En större influensaepidemi inträffade 1510 i Spanien, Italien, 

Tyskland, Frankrike, Ungern och England. Det är den första epidemi som forskarna med 

säkerhet vet har ägt rum, men man tror sig dock veta att influensaepidemier förekom redan 

under antiken och medeltiden. Därefter har minst tre större pandemier inträffat i världen under 

århundradena 1700-, 1800- och 1900-talen. 
20

  

De flesta pandemier har haft sitt ursprung i Asien. De beter sig oförutsägbart, med en snabb 

ökning i antalet fall under en kortare tid som ofta mäts i veckor. Inte sällan utvecklas 

pandemin i vågor, där exempelvis vissa grupper eller geografiska områden blir mer sårbara 

under den andra vågen. Unga människor kan bli svårt sjuka, men i regel är det äldre 

människor samt människor med underliggande kroniska sjukdomar som avlider till följd av 

sjukdomen. 
21

 

Nedan följer en beskrivning av två av 1900-talets tre stora pandemier; spanska sjukan och 

hongkonginfluensan. Den tredje är asiaten, som redan beskrivits på sidan 3. Dessutom nämns 

                                                 
17

 Socialstyrelsen & Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2011) s. 10 
18

 Choffnes, Mack & Relman (2010) s. 29 
19

 Ibid s. 10  
20

 Elgh (2007) s. 615 
21

 Världshälsoorganisationen (WHO), Influenza Pandemic of Last Century: Some Lessons, 2012-05-15, 
http://www.searo.who.int/linkfiles/avian_flu_right_3.pdf 

http://www.searo.who.int/linkfiles/avian_flu_right_3.pdf
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2003 års fågelinfluensa, som ofta nämndes i samband med rapporteringen kring 

svininfluensan.  

 

2.5.1 Spanska sjukan 

Den första, och den influensa som skördade flest dödsoffer av 1900-talets pandemier, var 

spanska sjukan (H1N1). Den inträffade 1918-1920, under första världskrigets slutfas. 

Uppemot hälften av alla människor i världen blev smittade och 40-50 miljoner dog, vilket 

innebär en dödlighet på 2-2,5 procent.
22

 Bara i Sverige dog uppemot 35 000 människor. Detta 

höga dödsantal globalt sett innebar att spanska sjukan skördade fler offer än första 

världskriget och det är en av de mest allvarliga farsoter som drabbat världen sedan 1300-talets 

Digerdöden.  

De flesta som drabbades av allvarliga lungkomplikationer som senare ledde till döden var 

unga människor i åldern 20-40 år. Mer än 99 procent av de som avled var under 65 år, något 

som gjorde spanska sjukan unik gentemot andra influensor, som vanligtvis drabbar de äldsta 

eller de allra yngsta i befolkningen. I och med avsaknaden av antibiotika dog de flesta av 

bakteriella infektioner, men människor dog också av virus i lungorna som orsakade bland 

annat lungödem. Om man hade otur att avlida så inträffade döden i regel sex till elva dagar 

efter insjuknandet, men vid vissa svåra lungkomplikationer kunde döden inträffa redan efter 

fyra dagar.
23

 

 

2.5.2 Hongkonginfluensan 

Den sista stora pandemi som inträffade under 1900-talet fick namnet hongkonginfluensan 

(H3N2). Den inträffade 1968-1970, med det första utbrottet i Kina under sommaren 1968. 

Sjukdomen spred sig till Hongkong där en halv miljon människor snabbt blev smittade, därav 

sitt namn.
24

 WHO uppskattar att 1-3 miljoner människor världen över dog.
25

  

                                                 
22

 Världshälsoorganisationen (WHO), History of influenza pandemics, 2012-05-15, http://www.euro.who.int/en/what-we-
do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-
influenza/history-of-influenza-pandemics 
23

 Elgh (2007) s. 617 
24

 Elgh (2007) s. 618 
25

 Världshälsoorganisationen (WHO), History of influenza pandemics, 2012-05-15, http://www.euro.who.int/en/what-we-
do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-
influenza/history-of-influenza-pandemics 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-influenza/history-of-influenza-pandemics
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-influenza/history-of-influenza-pandemics
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-influenza/history-of-influenza-pandemics
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-influenza/history-of-influenza-pandemics
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-influenza/history-of-influenza-pandemics
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza/about-pandemic-influenza/history-of-influenza-pandemics
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De flesta som avled av hongkonginfluensan var människor som tillhörde de klassiska 

riskgrupperna såsom äldre och de som hade kroniska sjukdomar.
26

 Det förekom dock att fullt 

friska också dog. Den första vågen av hongkonginfluensan drabbade Sverige under vintern 

1969, men en andra, kraftigare våg följde vid årsskiftet 1969-1970.  

Vaccin framställdes och tanken var att först vaccinera personer inom vissa yrkesgrupper, 

exempelvis de som arbetade inom sjukvården, därefter människor i riskgrupper. Sverige led 

dock brist på vaccin under den första vågen och man kunde inte vaccinera alla riskgrupper. 

Vid den andra vågen var tillgången på vaccin bättre och man kunde nu vaccinera 

riskgrupperna. Någon massvaccination likt den vid svininfluensan var det däremot inte tal 

om.
27

  

 

2.5.3 Fågelinfluensan 

Många fall av fågelinfluensa har inträffat genom åren. Det största kända utbrottet av 

fågelinfluensan (H5N1) skedde dock år 2003 i Asien som spred sig över världen till länder i 

Europa, Mellanöstern och Afrika. Det förekommer fortfarande utbrott bland 

tamfågelbesättningar, även om utbredningen har klingat av. 

Viruset smittar inte särskilt lätt till människor, men om man däremot blir smittad är ofta 

sjukdomen svår med hög dödlighet. Den har smittat mellan människor, men då har personerna 

haft väldigt nära kontakt.
28

 I regel smittar sjukdomen om man varit i direktkontakt med sjuka 

eller döda fåglar. Sedan 2003 är det ungefär 600 personer som drabbats, av dem dog mer än 

hälften. Då ska man dock ha i åtanke att flera miljoner människor världen över är i kontakt 

med smittade fåglar varje dag.
29

 

Det är inte fågelinfluensan i sig som oroar utan att sjukdomen ska mutera till en helt ny typ av 

influensavariant som lättare sprids mellan människor. Om en människa och ett djur som har 

kontakt under samma period är smittade av vanlig säsongsinfluensa och av fågelinfluensa 

                                                 
26

 Oliva, Otavio, Osterhaus, Albert & dos Santos, Thais, Preparing for the influenza pandemic, Världshälsoorganisationen 
(WHO), 2012-05-15, http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/RAI_PandemicPrep_e.pdf 
27

 Elgh, (2007), s. 619 
28

 Smittskyddsinstitutet, Sjukdomsinformation om fågelinfluensa, 2012-05-15, 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/fagelinfluensa/ 
29

 Anita Gullberg, Fågelinfluensa (H5N1), Vårdguiden, 2012-05-15, http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-
rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Fagelinfluensa1/ 

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/RAI_PandemicPrep_e.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/fagelinfluensa/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Fagelinfluensa1/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Fagelinfluensa1/


 

 

9 

 

skulle en rekombination kunna ske och en ny influensavariant skulle bildas. Det var på detta 

sätt som både asiaten och hongkonginfluensan tillkom.
30

 

 

3. Riskkommunikation 

Inom riskkommunikation är den viktigaste beståndsdelen den interaktiva processen. Det 

måste finnas en rörelse mellan den som är sändare och den som är mottagare, en interaktion 

mellan exempelvis experter och allmänhet. Riskkommunikation ska därför inte blandas ihop 

med riskinformation, som istället syftar till att ett budskap sprids och att mottagarna uppfattar 

informationen på det sätt som det är tänkt. I riskinformationen finns det således inte några 

åsikter, känslor eller restriktioner inblandade.
31

 

År 1989 definierade National Research Council riskkommunikation på följande sätt 

(översättning av Lars-Erik Warg):  

Riskkommunikation är en ömsesidig process som innebär utbyte av 

information och åsikter mellan enskild, grupper och 

myndigheter/institutioner. Det innehåller flera budskap, inte nödvändigtvis 

om risk, som uttrycker engagemang, åsikter/reaktioner gentemot risk eller 

mot olika åtgärder/strategier för att övervaka och kontrollera risker.
32

 

När det talas om risker och kriser kan det vara på sin plats att försöka definiera vad som 

menas med dessa begrepp och hur de används i denna undersökning.  

Professorn i medie- och kommunikationsvetenskap, Gunilla Jarlbro, menar att risker kan 

definieras som föreställningar eller en medvetenhet om att vissa händelser kan resultera i ett 

mer direkt hot, som kanske till en början endast är latent.
33

 Vidare kan det tänkas att risken är 

en realisation av ett hot, där hoten är redan existerande faror som finns i samhället.
34

 Jarlbro 

diskuterar vidare de faser hon menar att samhället går igenom vid en kris eller katastrof. Hon 

                                                 
30

 Smittskyddsinstitutet, Sjukdomsinformation om fågelinfluensa, 2012-05-15, 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/fagelinfluensa/ 
31

 Warg, Lars-Erik, Tillit och trovärdighet i riskkommunikation, Risker, kommunikation och medier: en forskarantologi, 
Lidskog, Rolf, Nohrstedt, Stig Arne & Warg, Lars-Erik (red.), (Lund, 2000), s. 50-51 
32

 Ibid s. 51 
33

 Jarlbro, Gunilla, Krisjournalistik eller journalistik i kris? En forskningsöversikt om medier, risker och kriser (Stockholm, 
2004) s. 10 
34

 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, Hot på agendan – En analys av nyhetsförmedling om risker och kriser (Mittuniversitet, 
2005) s. 12 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/fagelinfluensa/
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menar att en kris är en föränderlig process, och delar in den i fem faser: förperioden, 

varningsperioden, katastrofperioden, rekylperioden och ambivalensperioden.
35

 

Till skillnad mot hot och risker, vilka existerar i samhället, kan kriser sägas vara sociala 

konstruktioner. Professorerna i medie- och kommunikationsvetenskap Lars Nord och Jesper 

Strömbäck menar att kriser är en subjektiv bedömning, där man genom att benämna det som 

en kris konstaterar att det som sker är allvarligt eller hotfullt.
36

  

När det kommer till rädsla för risker och hot i samhället menar sociologen David L. Altheide 

att rädslan är en form av social kontroll. Han menar att rädsla är relaterat till vår 

kommunikation och hur vi uppfattar vår vardag.
37

 Altheide diskuterar vidare hur vi som 

människor vill bli ”räddade” från denna rädsla och att det är denna önskan som gör att vi är så 

dragna till berättelser om faror och hot som därmed eggar på vår egen rädsla.
38

 

 

3.1 Riskommunikationens faser och kategorisering 

Forskaren och professorn William Leiss har delat in riskkommunikationens utveckling i tre 

faser. 

Leiss menar att den första fasen pågick 1975-1984 och under den tiden var huvudsyftet att 

mäta olika risknivåer så exakt det bara gick. Experterna levererade mätvärden och siffror till 

den berörda allmänheten, som ibland kunde ha svårt att förstå dessa. Det var således inte fråga 

om någon direkt tvåvägskommunikation som är den viktigaste delen i riskkommunikation. 

Detta ledde i vissa fall fram till en arrogans hos experterna, som ansåg att deras siffror var 

lättförståeliga, något som i sin tur ledde fram till att allmänheten kände en viss misstro mot 

dem.  

Under fas två, som pågick 1985-1994, togs större hänsyn till allmänheten och dess oro inför 

olika risker. För att nå ut med budskapet användes erfarenheter och kunskaper som fanns 

inom kommersiell marknadsföring, budskapet skulle ”säljas”. Problem uppstod dock, det var 

förenat med svårigheter att kombinera riskbudskap med marknadsföringstekniker. 

Allmänheten kände, likt fas ett, en misstro mot experterna. Denna gång på grund av att de 

                                                 
35

 Jarlbro (2004) s. 17 
36

 Nord & Strömbäck (2005) s. 14 
37

 Altheide, L. David, Creating Fear: News and the construction of crisis (New York, 2002) s.14 
38

 Ibid s. 16 
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sågs som ”försäljare” och att det ibland blev alldeles för uppenbart att de använde sig av 

säljande argument.  

I fas tre, den fas som fortfarande pågår i skrivande stund, ligger fokus på sociala 

sammanhang. Ett av de viktigaste målen är att nå ömsesidig förståelse bland aktörerna, att de 

inblandade känner tillit och förtroende för varandra. För att nå dit är handlingar viktiga, inte 

bara i kriser och risksituationer utan också hur arbetet fortlöper i vardagen, när allt är som det 

ska.
39

 

Vad gäller själva riskerna kan dessa delas in i tre kategorier; den latenta risken, den 

potentiella risken samt den akuta risken.  

Den förstnämnda risken, den latenta, kan framstå som diffus för gemene man. Det kan vara 

hotet om ett förtunnat ozonskikt, miljöförstöring eller risken för krig. Ofta kan det vara svårt 

för allmänheten att bedöma huruvida hotet kommer att påverka dem, deras familj, deras stad 

eller deras land och om inga oroväckande signaler sänds från politiker, myndigheter, experter 

eller sakkunniga ses de latenta riskerna sällan som något som kan hota ”här och nu”.  

Den andra risken, den potentiella, utmärker sig ofta att det finns någon form av statistik eller 

prognos som gemene man kan relatera sin egen riskbedömning till. Exempel kan vara att man 

bosätter sig på en plats som ofta drabbas av jordbävningar eller andra naturkatastrofer, men 

också vardagsföreteelser som rökning eller bilkörning. Individen kan själv förbereda sig och 

ha beredskap både mentalt och fysiskt, men räknar med att samhället bistår med assistans om 

olyckan skulle vara framme. Riskbedömningen är dock helt individuell. 

Den tredje risken, den akuta, är istället mer omedelbar. Det kan röra sig om ett farligt utsläpp 

eller en kärnkraftsolycka. I sådana risksituationer är allmänheten beroende av experter, 

sakkunniga, politiker, myndigheter och medier för att få anvisningar och rekommendationer 

om hur man ska hantera hotet.
40

 

 

 

                                                 
39

 Warg, Lars-Erik, Tillit och trovärdighet i riskkommunikation, Risker, kommunikation och medier: en forskarantologi, 
Lidskog, Rolf, Nohrstedt, Stig Arne & Warg, Lars-Erik (red.), (Lund, 2000), s. 52-53 
40

 Nordlund, Roland, Risk- och kriskommunikation: Myndigheter – medier - medborgare, Risker, kommunikation och medier: 
en forskarantologi, Lidskog, Rolf, Nohrstedt, Stig Arne & Warg, Lars-Erik (red.), (Lund, 2000) s. 127-129 
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3.2 Tillit och trovärdighet i riskkommunikation 

Professorerna Dominic Golding, Roger E. Kasperson och Seth Tuler menar att social tillit 

definieras av människors förväntningar på att andra personer och samhällets institutioner 

agerar på ett tillitsfullt sätt, samt att de tar sitt ansvar och är kompetenta. Social opålitlighet är 

då tvärtom, där människor förväntar sig att andra människor samt institutioner kommer att 

vara icke kompetenta och opålitliga.
41

 Vid hot och risker sätter allmänheten sin tilltro till 

ansvariga myndigheter, därför är den sociala tilliten viktig.  

Golding, Kasperson och Tuler menar att fyra komponenter måste uppfyllas och att alla dess 

fyra måste föreligga, ingen av komponenterna är självständig: a) perceptions of commitment, 

b) competence, c) caring och d) predictability.
42

  

Det första begreppet av de fyra komponenterna, commitment, har att göra med uppfattningar 

om åtaganden, där åtagandet ska vara baserat på objektivitet och rättvisa, samt korrekt 

information. Med competence, eller kompetens, menas att tillit endast kan ges till de individer 

eller institutioner som anses kompetenta, eller har agerat kompetent över en tid. Den tredje 

komponenten, caring, förklarar att uppfattningen om att en individ eller institution kommer 

agera på ett sätt som visar deras omtanke, är viktigt för den sociala tilliten. Den sista 

komponenten, predictability, eller förutsägbarhet, menar författarna är viktig då tillit baseras 

på fullföljandet och tron på någonting.
43

 

 

3.3 Triangeldramat 

För att belysa hur kommunikation fungerar i både normala förhållanden då det inte är kris 

samt vid tillfällen då det är kris har forskare använt sig av en triangelmodell. Denna modell 

visar hur ett kommunikativt samspel ska fungera i ett öppet, demokratiskt samhälle. Varje 

hörn i den liksidiga triangeln representerar de tre huvudaktörerna inom 

samhällskommunikation; sändaren som exempelvis skulle kunna vara en myndighet, 

förmedlaren som ofta är press, tv och/eller radio samt mottagaren, det vill säga medborgarna. 

Vidare finns de demokratiskt viktiga frågorna om tillit, förtroende och trovärdighet med i 

mitten av triangeln.  

                                                 
41

 Nordlund, Roland, Risk- och kriskommunikation: Myndigheter – medier - medborgare, Risker, kommunikation och medier: 
en forskarantologi, Lidskog, Rolf, Nohrstedt, Stig Arne & Warg, Lars-Erik (red.), (Lund, 2000) s. 37 
42

 Kasperson, Jeanne X. & Kasperson, Roger E., The social contours of risk / Vol. 1, Publics, risk communication and the social 
amplification of risk (London, 2005) s. 30 
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 Ibid s. 37 
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Oavsett skeende är det viktigt att triangeln förblir liksidig. Sändaren och förmedlaren ska ha 

självständiga roller som är tydliga för mottagaren och de båda ska acceptera dessa. Det ska 

också vara en väl fungerande tvåvägskommunikation mellan samtliga tre hörn, 

kommunikationen ska vara öppen och förtroendefull. Dessutom ska mottagarna känna 

förtroende för sändarna och de som förmedlar sändarnas budskap. Om så inte skulle vara 

fallet kan detta bidra till att deras inställning alltmer kommer att präglas av skepsis och 

misströstan som i det långa loppet kan urholka den demokratiska samhällsordningens kärna.
44

 

Förutsättningarna för triangelmodellen kan ha förändrats något med tanke på internets 

genomslagskraft. I dag är inte myndigheter lika beroende av medier när de vill få ut ett 

budskap, utan de kan själva förmedla detta via egna hemsidor och sociala medier. Detta 

innebär att förmedlarrollen i triangeldramat inte är lika nödvändig som tidigare, utan 

kommunikationen sker enbart mellan sändare och mottagare. Medborgare kan med lätthet 

finna den information som önskas utan att behöva köpa en tidning.
45

 Vilka nyheter som väljs 

ut av medierna påverkas av de förändrade arbetsvillkoren, till exempel möjligheten till 24-

timmars publicering på nätet, och kan leda till att större utrymme ges för kommenterar och 

analyser av nyheten istället för nyheten i sig.
46

 

 

3.4 Svårigheter för medier i krissituationer 

Det ställs flera olika krav på journalister. Vid en krissituation kan dessa krav hamna i konflikt 

med varandra, vilket kan leda till att den enskilda redaktionen eller journalisten hamnar i 

situationer där det blir svårt att göra bra bedömningar. Stig Arne Nohrstedt, professor i medie- 

                                                 
44

 Nordlund, Roland, Risk- och kriskommunikation: Myndigheter – medier - medborgare, Risker, kommunikation och medier: 
en forskarantologi, Lidskog, Rolf, Nohrstedt, Stig Arne & Warg, Lars-Erik (red.), (Lund, 2000) s. 125-126. 
45

 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern 
(Stockholm, 2008) s. 126-127. 
46

 Nord & Strömbäck (2005) s. 45 
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och kommunikationsvetenskap, har sammanställt fyra punkter där mediernas roll kan bli 

komplicerad i krissituationer: 

 Ska medierna agera som informationskanal eller som tredje statsmakt? Medierna 

förväntas att å ena sidan sprida information som bidrar till samhällets 

sammanhållning. Staten kräver att beslut som fattas kommuniceras till medborgarna. I 

en krissituation blir rollen som informationskanal om än viktigare, då viktig 

information måste ut till allmänheten med uppgifter om aktuella risker och olika 

förhållningssätt. Å andra sidan ska medierna förhålla sig oberoende gentemot staten, 

det vill säga inta sin roll som den granskande tredje statsmakten. De ska kritiskt 

granska makthavarna och dess beslut och aktivt ifrågasätta myndigheter för att kunna 

ge läsarna och medborgarna ett objektivt underlag.  

 Vad är viktigast, snabbhet eller korrekt information? Vid en katastrof eller 

krissituation sker en konflikt mellan att snabbt få ut information och att granska 

riktigheten i uppgifterna. Det finns därför två olika strategier bland journalister, då det 

är svårt att tillgodose de två motstridiga kraven samtidigt. Å ena sidan kan snabbheten 

prioriteras, all information som finns för tillfället ska ut till allmänheten. Då räknar 

man också med att läsaren själv bedömer trovärdigheten i uppgifterna. Å andra sidan 

prioriteras korrektheten i informationen, journalisterna blir de som kontrollerar 

trovärdigheten. Problemet med den strategin är att kontrollen kan ta alltför lång tid 

vilket leder till att det blir för sent för handling för läsarna.  

 Förståelse eller förströelse, hur ska medier framställa nyheter? Medier har ofta en egen 

dramaturgi, de kan välja att polarisera en händelse, personifiera olika skeenden eller 

lägga betoningen på det sensationella. Ofta får framställningen en struktur i form av 

problem – klimax – upplösning. Det kan underlätta då läsarna har varierande 

förkunskaper och den fasta strukturen underlättar läsningen. Det dramaturgiska gör 

ofta nyheten mer intresseväckande. Däremot kan dramaturgin hamna i en konflikt med 

förståelsen och kunskapen hos läsarna. Istället för att underlätta läsningen vid 

komplicerade situationer blir tillspetsningar och förenklingar en belastning. Dessutom 

kan dramaturgin öka avståndet mellan mediet och läsarna istället för att minska det. 

 Utvärdering eller nyhetsvärde, vad ska medier lägga fokus på? I och med att medier 

fokuserar på händelser med högt nyhetsvärde blir en händelse snabbt ointressant. 

Kritik mot journalistiken är att det går för snabbt mellan den ena händelsen till den 

andra, utan att gå på djupet. En katastrof får snabbt svarta rubriker, men försvinner allt 
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mer när stat och myndighet ska bearbeta händelsen och komma med slutsatser inför 

framtida beredskapsplaner. Konflikten mellan utvärdering och nyhetsvärde innebär att 

mediernas roll som kritiska granskare reduceras och de anses ha en bristande förmåga 

vad gäller att fokusera på historiska perspektiv.
47

 

 

3.5 Medier och källor 
 

Relationen mellan medierna och dess källor är inte helt okomplicerad. Medierna är beroende 

av sina källor, samtidigt som de i egenskap av demokratins beskyddare ska granska sina 

källor, medan källorna i sin tur kan ha sin egen agenda. Källorna vill på sitt sätt påverka vad 

som skrivs om dem i media medan journalisten försöker påverka källan för att få den 

information de vill åt. Ett flertal forskare menar att i denna dragkamp så har källorna den 

största makten.
48

 

 

När det kommer till valet av muntliga källor menar Herbert Gans, författare och sociolog, att 

journalisten gör sex mer eller mindre omedvetna överväganden: tidigare lämplighet hos 

källan, produktiviteten hos källan, källans tillförlitlighet, trovärdigheten hos källan, graden av 

auktoritet hos källan och källans mediemässighet.
49

 

 

Vidare menar Nord och Strömbäck att vissa källor, på grund av sin egen position eller 

exklusivitet, har större tillgång till medierna än andra källor.
50

 När det gäller relationen mellan 

medierna och dess källor kan det sägas att relationen kompliceras ytterligare vid hot och 

kriser, där myndigheterna kan komma att bli mediernas enda expertkällor. Detta i sin tur kan 

leda till svårigheter för medierna att granska och ifrågasätta den information som fås av 

myndigheterna.
51

 

 

Ghersetti och Odén menar att journalistens arbete under krisen försvåras ännu mer då den 

information man söker ofta inte finns.  Vid inledningen av rapporteringen kring 

svininfluensan visste man inte hur farlig smittan var eller när/om Sverige skulle drabbas samt 

hur många som skulle kunna dö. Rapporteringen kring hot och kriser blir därmed full av 

                                                 
47

 Nohrstedt, Stig Arne, Kommunikationsproblem i samband med katastrofer och allvarliga samhällsstörningar, Risker, 
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osäkerhet och icke säkerhetsställd fakta.
52

 Detta kan i sin tur leda till att rapporteringen kring 

hot och kriser kännetecknas av överdrifter och förenklingar.
53

 

 

4. Tidigare forskning  

 

4.1 Pandemin som kom av sig – Om svininfluensan i medier och opinion 

Denna bok från 2010, skriven av universitetslektorn Marina Ghersetti och docent Tomas A. 

Oden, har som syfte att belysa hur medierna skrev om svininfluensan. Med andra ord, vad de 

skrev om och vad som utelämnades. Samtidigt behandlar författarna också myndigheternas 

informationsarbete, hur den svenska befolkningen såg på de svenska medierna och 

myndigheterna under den tiden då smittan var som störst och när vaccinationerna var i full 

gång. Undersökningen har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
54

 

De undersökta medierna var de största svenska dagstidningarna och nyhetsprogrammen i 

radio och tv; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Expressen, 

Rapport 19:00 (SVT), Nyheterna 19:00 (TV4) och Ekot 16:45 (SR).
55

 Dessa medier har 

bevakats och totalt har de analyserade medierna producerat 1 978 artiklar och inslag där 927 

artiklar var från morgontidningar, 588 artiklar från kvällstidningar, 313 inslag i tv och 150 

inslag i radio.
56

 

De resultat som Ghersetti och Odén kommer fram till är att det framförallt var två ämnen som 

fick störst plats i rapporteringen om svininfluensan. Det första ämnet hade att göra med 

hanteringen av smittan, det vill säga rapportering kring arbetet med vaccinationerna och hur 

man kunde skydda sig själv. Det andra ämnet handlade om själva viruset, eller influensan, hur 

den spred sig och hur många som smittats. Författarna lade även fokus på vilka aktörer som 

fick komma till tals och här fann man att myndigheterna fick mest utrymme med 24 procent. 

De andra kategorierna som tas upp i rapporten är läkare och forskare (17 procent) samt 

allmänheten (8 procent) som fått komma till tals.
57
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När det kommer till hur rapporteringen kring svininfluensan uppfattats finner författarna att 

den övervägande bilden som medierna målade upp av svininfluensan var alarmistisk där 42 

procent av artiklarna uppvisade en alarmerande snarare än en lugnande eller neutral känsla. 

Det visade sig att kvällstidningarna och tv-nyheterna innehöll de mest alarmistiska inslagen. 

Resultaten av undersökningen visade även på att rapporteringen innehöll mycket spekulation, 

gissningar, uppskattningar eller prognoser. Det fanns även en tydlig hotvinkel i en stor andel 

artiklar, 64 procent.  

Med Ghersetti och Odéns resultat i åtanke vill vi undersöka om rapporteringen om asiaten i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter 1957 tedde sig snarlik eller om journalisterna framställde 

sjukdomen på ett annat sätt.  

Samtidigt finner Ghersetti och Odén att medierna brast när det kom till granskningen av 

myndigheter, organisationer och företag som var berörda. Det var endast Svenska Dagbladet 

som ifrågasatte myndigheternas beslut att massvaccinera och detta kan förklara varför 

författarna fann att myndigheterna gynnades av mediernas rapportering och således var nöjda 

med den rapportering som skett.
58

 

 

4.2 Hot på agendan: En analys av nyhetsförmedling om risker och kriser 

Denna rapport från 2005, skriven av Lars Nord och Jesper Strömbäck, är en analys av 

nyhetsförmedling om risker och kriser och ingår i Krisberedskapsmyndighetens temaserie år 

2005. Rapporten syftar till att ge en forskningsöversikt om risker och kriser i medier samt hur 

nyhetsvärderingen ser ut i allmänhet och i just stunder av hot, risker och kriser.
59

  

För att få svar på sina forskningsfrågor väljer författarna att granska mediernas 

förhållningssätt till de hot och risker som finns i samhället i tre steg. Det första steget innebär 

att analysera hur medierna förhåller sig till olika hot och risker i samhället, det vill säga vad 

som tas upp i medierna och vad som inte uppmärksammas. Det andra steget handlar om hur 

medierna väljer att fortsättningsvis uppmärksamma de nyheter de valt ut och se vilka av dessa 

som framställs som kriser i mediet. Det sista steget är att analysera hur dessa kriser gestaltas 

samt de dramaturgiska grepp som används för att beskriva kriserna.
60
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Aftonbladet och Dagens Nyheters förhållningssätt till asiaten och svininfluensan kommer vi 

att analysera närmare i uppsatsen, likt Strömbäck och Nord.   

Författarna finner avslutningsvis att trots att myndigheternas beredskap för att hantera risker 

och kriser i samhället överlag är bra så kan deras väl fungerande behandlingsplaner 

misslyckas om medierna sprider en bild av oro och maktlöshet. För den framtida forskningen 

föreslår Nord och Strömbäck tre infallsvinklar som kan möjliggöra en djupare analys av 

nyhetsförmedling vid samhälleliga hot och risker. Dessa områden är:  

 ”mediernas värderingar av olika samhälleliga risker och hot 

 mediernas beskrivningar av olika samhälleliga risker och hot som kriser 

 mediernas redaktionella arbete från hot- och riskbedömningar till krisbeskrivningar”
61

 

  

4.3 Mediehälsa – Mötet mellan medicin, medier, medborgare 

Boken Mediehälsa från 2012 är skriven av medicinjournalisten David Finer och diskuterar 

ämnen kring medier och hälsa, hos både individen, samhället och medierna själva. Finer 

menar att medierna i samhället påverkar oss direkt vad det gäller våra kunskaper, attityder och 

hälsobeteenden samt att de påverkar oss indirekt när det kommer till hur människor utnyttjar 

vården. Namnet på boken är dubbeltydig av en anledning, den syftar till att beskriva både det 

hälsorelaterade medieinnehållet samtidigt som den vill väcka tankar om mediernas 

”hälsotillstånd” i sig.
62 

Boken tar upp ämnen såsom språk, individen och hälsoinformation, olika medieteorier och 

medieforskning, kritik mot medicinjournalistiken, specifika fallstudier samt tankar om hur 

man kan förbättra kvaliteten inom hälsojournalistiken. 

En av fallstudierna som Finer tar upp är just rapporteringen kring svininfluensan. Här menar 

Finer att bevakningen kring sjukdomen blivit omstridd, där vissa menade på att 

rapporteringen varit för alarmistisk och omfattande i relation till själva sjukdomen. Kritikerna 

antydde även att medierna inte ifrågasatt myndigheternas beslut kring vaccinationerna samt 
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att medierna i stort misslyckats med att granska avtalet med medicintillverkaren och beslutet 

att införa en massvaccinering för hela det svenska folket.
63

 

Finer tar även upp frågor kring riskrapportering i stort, där han menar att medierna har en 

förmedlande roll för hur en risk eller kris beskrivs. Medierna målar på så sätt upp en bild av 

situationen som når ut till befolkningen. Denna bild påverkas även av vem eller vilka som får 

komma till tals samt vilka diskurser som används för att favorisera eller negligera en särskild 

ideologi.
64

 

Likt Finer undersöker vi vem eller vilka som uttalar sig i Aftonbladet och i Dagens Nyheters 

rapportering om de två influensorna. Detta kan ge en fingervisning om hur rapporteringen har 

förändrats på dessa år.  

 

4.4 Risker, kommunikation och medier: En forskarantologi 

Redaktörerna till boken från år 2000, Risker, kommunikation och medier: En forskarantologi, 

professorn i sociologi Rolf Lidskog, professorn i medie- och kommunikationsvetenskap Stig 

Arne Nohrstedt och docenten i psykologi Lars-Erik Warg, har samlat en såväl svenska som 

utländska forskare för att undersöka dagens risksamhälle. De menar att det inte finns mer 

risker i dag än i tidigare samhällen, skillnaden är att människor i dag är mer medvetna om 

riskerna omkring dem. En av anledningarna till detta är att det i dag finns en medierad 

riskinformation, vilket innebär att allmänheten har vetskap om risker även om de inte har 

upplevt dem själva utan informationen har nått dem via medier och myndigheter. 

Då samspelet mellan medier och myndigheter måste fungera under krissituationer för att 

kunna informera medborgarna om eventuella åtgärder och dylikt, ställer vi oss frågan om 

Aftonbladet och Dagens Nyheter ställde sig kritiska till myndigheterna och dess talespersoner.  

Många av riskerna som finns i dag är skapade av människan. Miljöhoten är ett tydligt 

exempel på detta.  Beslut som har lett fram till miljöförstöring går inte heller att ta tillbaka i 

och med att det redan skett en påverkan. Denna påverkan är inte bara synlig för oss som lever 

här och nu, utan kommer att påverka även kommande generationer. En annan skillnad med 
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dagens samhälle är teknologin. I dag förmedlas budskap över jorden i rekordfart. Det ställer 

därför krav på myndigheter, företag, organisationer och medier.
65

  

Antologin är uppdelad i delar där olika forskare presenterar olika synvinklar på just risker och 

kommunikation. I och med att forskarna är spridda över vetenskapliga områden, men också 

geografiskt, ges en övergripande bild över riskkommunikation. De presenterar hur 

forskningen ser ut på området, var riskkommunikationen står i samhället och hur viktig 

riskkommunikationen är i en demokrati, hur människor i vardagen tolkar budskap om risker, 

hur individer reagerar när de upplever risker eller hot och hur samspelet fungerar mellan 

myndigheter, medier och medborgare.  

Det är således mycket forskning ur ett psykologiskt perspektiv, men också ur 

statsvetenskapliga, historiska, kulturgeografiska och mediala perspektiv. Tanken med boken 

är att den ska vara till hjälp på myndigheter, företag och medborgare och förse dessa med 

kunskap vad gäller risker och hot.  

 

5. Teori och perspektiv 

5.1 Socialkonstruktivistiska perspektivet 

Inom denna teori anses det att de strukturer och tankar som existerar i samhället är skapade av 

människor som sedan återskapar eller reproducerar detta samt utmanar och förändrar. Den 

sociala verkligheten måste få sin mening från människor, i den meningen att det är individen 

som skapar sin egen verklighet.
66

 Inom detta perspektiv menar forskarna därmed att alla 

riskuppfattningar är kulturellt präglade, att det inte går att göra en uppdelning mellan en 

objektiv och en subjektiv risk, vilket det objektivistiska perspektivet menar.
67

 Sociologen och 

professorn Ulrich Beck menar att risker är föränderliga och socialt konstruerade och att detta 

innebär att bland annat medierna definierar dessa riskkonstruktioner i samhället. Vidare 

menar Beck att risker endast existerar för att människor känner till dem.
68

 

Professorn Denis McQuail menar att den verklighet som media säger sig porträttera är en 

verklighet baserad på ett selektivt urval av fakta som ges mening beroende på vilken vinkel 

                                                 
65

 Lidskog Rolf, Nohrstedt Stig Arne & Warg Lars-Erik, Risker, kommunikation och medier: En forskarantologi (Lund, 2000) s. 
15-16 
66

 McQuail, Denis, Mass Communication Theory (London, 2010) s. 100 
67

 Jarlbro (2004) s. 13-14 
68

 Ibid s. 14-15 



 

 

21 

 

media väljer. Han menar vidare att media inte kan ge en faktisk bild av verkligheten, utan att 

all fakta är tolkningar.
69

 

Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering om asiaten och svininfluensan var baserad på 

korrekt fakta, men i ljuset av detta perspektiv vill vi undersöka vilka sanningar som fick störst 

utrymme i rapporteringen, vilka skeenden som blev nyheter. 

 

5.2 Moralpanik 

Medierna kan också skapa moralpanik, genom att de är med och definierar sociala problem, 

samt kommer med tankar kring lösningar. Medierna kan även bidra till moralpanik genom att 

de är med och fördelar ansvar och skuld. Typiskt för moralpanik är att de är kontroverser som 

ofta handlar om ett ämne som är tabubelagt.
70

 

David Finer anser att moralpanik är negativt: 

Moralpaniker kännetecknas av oro för att frågan kan ha en negativ 

effekt på samhället, fientlighet mot gruppen i fråga, vi-dom-tänkandet, 

konsenus kring problemet, oproportionerliga reaktioner i förhållande 

till hotets verkliga omfattning, och att frågan är explosiv.
71

  

Forskare menar att medierna bidrog till just detta när svininfluensan kom. Enligt professorns 

Wayne Parsons kännetecknas mediernas moralpanik av utvecklingen nedan: 

 ”En händelse 

 tas upp av medierna 

 som skildrar den som en del av ett större socialt problem 

 varvid stereotyper kommer till uttryck 

 och sakfrågorna förvrängs 

 vilket spär på den oproportionerliga bevakningen 

 och leder till allmän panik 

 samt krav på beslutsfattare att agera” 
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Detta kan kombineras med professor Stanley Cohens teorier om moralpanik, som menar att 

moralpanik inträffar när ”ett tillstånd, en episod, person eller grupp av personer framträder 

som definieras som ett hot mot sociala värderingar och intressen.”
72

 

 

5.3 Dagordningsteori 

En teori som är applicerbar både inom det socialkonstruktivistiska perspektivet samt i denna 

undersökning är dagordningsteorin, eller ”agenda setting”. Huvudlinjen inom denna teori 

menar att nyhetsmedier indikerar till publiken vad den viktigaste nyheten för dagen är och att 

detta då reflekteras i vad publiken anser är den viktigaste nyheten den dagen. Denna teori är 

inte helt enkel. Effekten beror mycket på balansen mellan media och dess källor, en variabel 

som ändras från gång till gång. McQuail menar att medias agenda inte matchar verklighetens 

skeende. Med detta menar han att det inte är den absoluta betydelsen av en händelse som 

räknas, utan styrkan hos de människor och processer som försöker definiera eller främja en 

specifik nyhet.
73 

Dagordningsteorin kan också ses på två olika plan, varav den första handlar om just hur 

mycket mediebevakning en nyhet får. Den andra nivån handlar om vilka attribut, som 

beskriver till exempel en person eller en händelse, blir mest prominent i en nyhet. Effekten av 

dessa två nivåer är likadana, de attribut som lyfts fram mest är också de attribut som är 

starkast i minnet hos publiken.
74

 

 

6. Metod 

I denna undersökning har både en kvantitativ och en kvalitativ metod använts för att 

undersöka huruvida Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering om influensa har 

förändrats. Den tid som har undersökts är när världen drabbats av en influensapandemi, men 

resultaten kan samtidigt appliceras på andra kriser som sker i samhället.  

Samtliga artiklar har lästs på mikrofilm på Kungliga biblioteket i Stockholm, vilket har gett 

bredare bild av tidsandan, samt hur layouten såg ut med bilder och rubriker. Således har vi fått 
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samma intryck som de människor som läste tidningarna när de kom ut och dessutom fått en 

bild av vilka andra händelser som 1957 och 2009 skedde parallellt med de båda pandemierna.  

  

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vid en kvantitativ innehållsanalys undersöker man innehållet i skriftlig, muntlig och 

bildmässig framställning, där dessa baseras på jämförbara uppgifter som går att analysera med 

siffror, och därmed får man fram statistik kring undersökningens frågeställningar. Det är ett 

användbart sätt om man vill få fram innehållsliga kategorier i ett valt material.
75

  

I den kvantitativa metoden 285 artiklar undersökts från två tidningar, Aftonbladet och Dagens 

Nyheter, och ett kodschema har använts för att få fram data. Ett första steg i den kvantitativa 

analysen var att fastslå populationen, det vill säga alla artiklar som skrevs om asiaten och 

svininfluensan. Utifrån denna population gjordes sedan ett strategiskt urval, där ett mindre 

antal artiklar valdes ut.
76

  

I den kvantitativa analysen har det sedan utförts ett reliabilitetstest, där vi har gått igenom 

artiklarna tre gånger för att öka interkodarreliabiliteten. Interkodarreliabliteten anses vara en 

bättre form av reliabilitetstest, då materialet granskas av fler än en person och därmed 

minskar risken av misstag på grund av den mänskliga faktorn.
77

 Självklart kan slarvfel ha 

förekommit, men dessa bör vara ringa då både två granskat alla artiklar under 

datainsamlingen samt dubbelkollat databearbetningen.
78

 

Till en början hade vi endast ett fåtal värdeord som vi misstänkte kunde finnas med i 

artiklarna. När kodningen väl börjat insåg vi att andra laddade ord förekom och därför lades 

även dem till. Det finns givetvis fler ord som inte tagits med, men vi tror att de ord som har 

använts kan ge en känsla av en alarmerande retorik i de valda artiklarna.  

För att få svar på frågeställningarna har ett antal variabler definierats som kodats i 

analysenheterna. I ett försök att operationalisera en alarmerande retorik hos de valda 

tidningarna har vi valt ut värdeord med en negativ laddning.
79

 Ord som såsom panik, skräck, 

ångest och fara tycker vi är ord som man ska vara ytterst försiktig med att använda i 
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sjukdomssammanhang. Utöver värdeord har återfinns variabler som fastställer vilka som får 

komma till tals samt vilka källor som används. 

 

6.1.1 Begreppsförklaringar 

6.1.1.1 Utrymmet 

För att kunna göra en uppskattning av hur mycket utrymme de olika artiklarna fått i de olika 

tidningarna, samt över tid, har fyra olika kategorier valts ut: helsida, halvsida, 

kolumn och notis. Anledningen till detta är för att kunna undkomma problemet med de olika 

formaten tidningarna har använt sig av.  

Skillnaderna i utrymmet när det kommer till bilderna är ännu en anledning till att dessa 

kategorier valts ut, då bilderna inte var lika stora eller lika frekvent använda 1957 som 2009. 

Inom dessa kategorier har vi då valt att utesluta bilderna ur måtten, då detta ger en mer 

korrekt mätning av textutrymmet. 

Helsida och halvsida är precis vad det låter som. Med kolumn menas en kolumn av en helsida, 

där Dagens Nyheter 1957 använde sig av en layout med åtta kolumner, medan övriga årtal 

och tidningar i urvalet har en layout med sex kolumner. En notis är allt från en halv kolumn 

till ett par - tre rader. 

 

6.1.1.2 Genre 

För att kunna kategorisera de olika artiklarna har sex stycken genrer valts ut: nyhetsartikel, 

krönika, ledare, debatt, reportage och tips/frågor och svar. Artiklarna har placerats i en 

kategori beroende antingen på vari tidningen de befunnit sig (ledarsida eller debattsida) eller 

utifrån vår egen bedömning av vilken genre de tillhört. 

 

6.1.1.3 Värdeord 

Värdeorden har valts ut för att ge en hänvisning om hur retoriken har förändrats eller inte över 

tid. Det är inte bara grundformen av orden som har räknats in, utan olika variationer av orden 

har tagits med, såsom vaccinationshysteri (hysteri), riskgrupp (risk) eller döda (död). Orden 

har valts ut på grund av dess värdeladdade natur och vilka associationer de kan ge läsaren. 
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6.1.1.4 Till tals 

Här har vi velat urskilja vem som får komma till tals i artiklarna, där alla som fått uttala sig i 

artikeln hamnat i en kategori: politiker, drabbad, anhörig, expert, representant för myndighet, 

sjukvården och övriga. Vi har här utgått ifrån vilken befattning de som uttalar sig har, samt i 

vilken befattning de uttalar sig som.  

En person som är sjuksköterska, men som uttalar sig som anhörig till en sjuk, placerades 

således in i kategorin anhörig. Kategorin gemene man har använts för de människor som 

kommer till tals i enkätintervjuer eller ställer frågor till experter. Kategorin övriga till tals har 

använts för dem som inte passar in i någon annan kategori, men samtidigt inte bara är en 

person på gatan, utan kanske är en lagledare, rektor eller någon från en organisation som inte 

är en myndighet, inom sjukvård, expertområden eller en politiker. Experter har definierats 

utifrån om de blir tillfrågade som experter på området, detta kan till exempel vara en docent 

eller professor inom ett visst område. I kategorin sjukvård har alla som jobbar inom 

sjukvården placerats; läkare, sjukskötare eller annan vårdpersonal. I kategorierna politiker och 

representant för myndighet placerades de individer som uttalade sig i egenskap av en av dessa 

befattningar. 

 

6.1.1.5 Källor 

I de olika källkategorierna har vi räknat in varifrån informationen kommer, om det har varit 

en egen reporter som samlat in material och skrivit eller om informationen kommer från en 

telegrambyrå. Myndighetskällorna hittades mestadels när artiklarna handlade om information 

om vaccinet eller själva svininfluensan som sjukdom där mycket information kom från 

Smittskyddsverket direkt. 

 

6.1.1.6 Huvudsakligt artikelämne 

Alla artiklar placerades in i en av elva kategorier. Eftersom många artiklar kunde handla om 

många olika saker, så valde vi att gå efter det huvudsakliga ämnet, det som rubrik och 

ingressen handlade om. De olika kategorierna var: vaccinationer, sjukdomsförlopp, varför 

epidemi, skydda dig själv, bakgrund, sjukdomsutveckling, orsak, samhällsåtgärder, fall/cases, 

opinionsjournalistik och personportträtt. Vi försökte välja kategorier som skilde sig åt och 

som var definierade utan risk för att de gick in i varandra. 
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I vaccinationskategorin hamnade de artiklar som huvudsakligen handlade om vaccinet eller 

vaccinationer. Med sjukdomsförlopp menas vad som händer när man blir sjuk, rent 

fysiologiskt, hur sjukdomen ter sig i kroppen och däri hamnade artiklar som behandlade detta 

ämne. Kategorin varför epidemi handlade om varför epidemin brutit ut. Skydda dig själv var 

en kategori där alla tips och råd hamnade, exempelvis hur man skulle undvika att bli smittad. 

Artiklar om hur sjukdomens startade hamnade i kategorin bakgrund. I 

kategorin sjukdomsutveckling placerades artiklar som handlade om hur sjukdomen sprider sig 

i Sverige och världen. Vad det var som skedde där och då, samt antalet sjuka eller döda. 

Artiklar som sorterades in under kategorin samhällsåtgärder handlade om vad samhället 

gjorde för att minska smittorna och sjukdomarna, som att till exempel att stänga skolor eller ta 

in extra folk på arbetsplatserna. När artiklarna handlade om enstaka människor, eller där 

fokus låg på någon eller någras sjukdomstillstånd lades dem i kategorin fall/cases. De flesta 

ledare, debatter och krönikor hamnade under kategorin opinionsjournalistik, där tyckande och 

åsikter var det främsta motivet med artikeln. 

 

6.2 Kvalitativ textanalys 

En kvalitativ textanalys syftar till att gå på djupet och ställa frågor till den valda texten, och 

därigenom sker en tolkning av det manifesta samt latenta budskapet. Genom noggrann läsning 

undersöker man textens delar, helhet och den ingående kontexten.
80

 

Den kvalitativa analysen består av en mer djupgående analys av tolv stycken artiklar som 

valts ut genom ett strategiskt urval. För att få en spridning av dessa artiklar har det valts en 

artikel per period och per tidning. I största möjliga mån har artiklar valts utifrån olika slags 

genrer, för att på detta sätt belysa hur man skrev under olika tidsperioder, samt inom olika 

genrer från de bägge tidningarna.  

När den ingående kvalitativa analysen gjordes av texterna utgick vi ifrån olika faser för att 

tolka texten. Den första fasen, intellectio, som handlar om att förstå uppgiften, såsom i vilket 

sammanhang finns texten, vilket syfte har den samt vilka den riktar sig till.
81

 Nästa fas, 
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disposito, handlar helt enkelt om textens disposition, hur den är uppbyggd.
82

 Den tredje fasen, 

elocutio, handlar om stilen som texten är skriven i dess språkliga form.
83

  

Vidare har vi också reflekterat kring den retoriska triaden för att övertyga läsaren om textens 

budskap. Här handlar det inte bara om texten och bilderna utan om de underliggande 

faktorerna kring text och bild. Den första, ethos, är grekiska och betyder karaktär, anseende 

eller image. Det vill säga hur trovärdig källan är och hur de vill framstå. Den andra, logos, 

innebär förnuft och omdöme. Här vill källan vädja till läsarens förnuft och omdöme. Genom 

att använda statistik och siffror låter källan läsarna avgöra vad som är relevant eller inte. Den 

sista, pathos, handlar om att väcka känslor, exempelvis fruktan, komik, upprördhet, hopp och 

medlidande. Genom att källan själv visar känslor kan detta i sin tur väcka känslor hos läsaren. 

Pathos kan också ses som en kollektiv känsla, i både positiv och negativ bemärkelse.
84

 

 

6.2.1 Hermeneutik 

I den kvalitativa analysen av texterna har en hermeneutisk metod använts, med andra ord har 

vi velat ”[…]uppfatta vad den säger genom att se efter hur den säger det.”
85

 Forskarna i 

nordiska språk Lennart Hellspong och Per Ledin menar att tolkningen av en text kan ses som 

en självständig och situationsanpassad handling. Detta innebär att läsaren är en medskapare, 

inte bara en mottagare av texten. Enligt Hellspong och Ledin kan man ställa krav på läsaren:  

Hon läser uppmärksammat, hon anstränger sig för att förstå, hon är 

öppen för vad texten har att säga. Och hon är beredd att reagera på det 

– tillämpa det, pröva det, ta upp det i sitt tänkande. Allt det här 

innebär att läsaren för en dialog med texten. Hon svarar på dess tysta 

tilltal.
86

  

 

6.3 Avgränsningar 

För att kunna ge en så bra helhets bild av rapporteringarna kring asiaten och svininfluensan 

har vi valt att undersöka Aftonbladet och Dagens Nyheter i tre stycken två veckors perioder. 

Valet föll på svininfluensan då det är den senaste stora pandemin och då asiaten var snarlik 

svininfluensan samt att tidsperioden dem emellan var tillräckligt lång för att kunna urskilja 
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eventuella skillnader föll valet på denna. Att de två tidningarna valdes berodde på att de ägs 

av två olika koncerner, samt att det är en kvällstidning och en morgontidning.  

Vi har valt att enbart fokusera på tryckt press. Vi är dock medvetna om att medielandskapet är 

förändrat och att rapporteringen 2009 till stor del också publicerades på tidningarnas 

hemsidor, vilket inte var fallet 1957.  

De undersökta perioderna under 1957 bestämdes utifrån den forskningen och information som 

finns om framfarten av asiaten. Den första perioden, 1957-06-01 till 1957-06-14 täcker in 

tiden när influensan började sprida sig, samt när den första artikeln om just den asiatiska 

influensan publicerades.
87

 Under den andra perioden, 1957-08-23 till 1957-09-06 hade asiaten 

kommit till Sverige, då en större rapportering syntes i tidningarna. Den tredje, och sista 

perioden, 1957-10-05 till 1957-10-19, valdes för att sjukdomen nu hade intensifierats 

samtidigt som det första svenska dödsfallet inträffade.  

I slutet av april 2009 började rapporteringen i svenska medier om svininfluensan, och därmed 

valde vi att den första perioden skulle sträcka sig från 2009-04-24 till 2009-05-08, då detta 

tidsspann kunde ge en bild av hur rapporteringen såg ut i början av smittan. Den första 

artikeln om svininfluensan publicerades 2009-04-24. 2009-05-03 upptäcktes också det första 

svenska fallet.
88

 Den andra perioden, 2009-08-31 till 2009-09-13, valdes eftersom smittan 

trappades upp och det första svenska dödsfallet konstaterades. Den tredje, och sista perioden, 

2009-10-24 till 2009-11-07, valdes för att man då hade börjat med vaccinationerna
89

 och en 

ny debatt tog fart angående vaccinationernas påverkan på människor.  

Ännu en avgränsning vi valde att göra var att bortse från artiklar som förekommit i diverse 

bilagor, såsom sportbilagor eller kulturbilagor, då dessa förekom 2009 men inte 1957.  

Vi har även gjort en bortfallsanalys av de olika röda dagarna, där Aftonbladet kommit ut men 

inte Dagens Nyheter. Detta för att bägge tidningar skulle undersökas lika många dagar, och att 

antalet undersökta dagar inte skulle påverka antalet artiklar. Detta ställer inte till med problem 

då det inte förekom någon märkbar ökning av artiklar under de dagar vi tagit bort, och därmed 

försvinner risken för ett snedvridet urval.
90
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Fokus ligger på skillnaderna mellan åren, inte mellan tidningarna i sig, då vi anser att detta 

kräver en egen uppsats.  

 

6.4 Källkritik 

Källmaterialet består av ett historiskt tidningsmaterial. Tidningarna är kvarlevor, det vill säga 

ett fysiskt bevis. Dessa kvarlevor är dock berättelser skrivna av journalister. I denna 

undersökning har vi sett materialet som kvarlevor av ett journalistiskt arbete. Vid analyserna 

har vi haft i åtanke de källkritiska principerna; äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet.
91

  

Vi har använt en hermeneutisk tolkning, vilket innebär att detta är en möjlig tolkning.
92

 Det 

finns således utrymme för fler tolkningar, och vi gör inget anspråk på att denna tolkning 

skulle vara den enda sanna. Ofta kan det föreligga fler orsaker till fenomenet än de vi tagit 

upp. Under analysens gång har vi eftersträvat ett neutralt och objektivt förhållningssätt, men 

vi är samtidigt medvetna om att ingen forskare kan vara helt objektiv. Vår förförståelse är 

präglad av vår bakgrund, erfarenheter och den samtida kontexten.  

 

6.5 Etik 

De personer som nämns i uppsatsen gör det i form av sin yrkesroll, inte som privatpersoner. 

Dessa människor har valt att vara offentliga och därför ser vi inga etiska problem med att 

nämna dem vid namn. Ingen av journalisterna har heller fått uttala sig i efterhand i den här 

forskningen på grund av främst tids- och platsbrist, men också på grund av avsaknaden av 

bylines under 1957 års rapportering.  
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7. Resultat och analys 

7.1 Kvantitativ innehållsanalys 

7.1.1 Undersökta artiklar 

Tabell 1. Antalet undersökta artiklar fördelade på tidning och år. 

Som tabell 1 visar har det skett en markant ökning i antalet artiklar mellan 1957 och 2009 års 

rapportering kring de både influenserna. I och med att antalen skiljer sig så pass mycket anges 

resultaten i graferna i procent.  

 

7.1.2 Värdeord i genomsnitt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Graf 1. Antalet värdeord per artikel 1957 respektive 2009 i genomsnitt. 

Som graf 1 visar har antalet definierade värdeord ökat i både Aftonbladet och i Dagens 

Nyheter. År 2009 var skillnaden mellan de två tidningarna inte så stor, men 1957 var däremot 

skillnaden något större. Aftonbladet står för den största ökningen över tid. Detta visar att 

journalisterna under rapporteringen 2009 använde mer värdeord vilket kan ha bidragit till oro 

och osäkerhet hos allmänheten. 

 
 

 

   År 1957 År 2009 Total 

Dagens Nyheter 41 103 144 

Aftonbladet 52 89 141 

Total 93 192 285 
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7.1.3 Förekomsten av värdeord 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 2. Förekomsten av definierade värdeord 1957 respektive 2009 i procent.  

Som graf 2 visar skiljer sig användningen av vissa värdeord 1957 och 2009. År 1957 förekom 

fler ord som rasar, härjar och isolering. Dessa ord kan ge associationer till det militära och det 

krigiska, vilket kan ses i den samtida kontexten där asiaten uppkom mitt under Kalla kriget, 

samt kapprustningen mellan USA och Sovjetunionen. Dessutom var rapporteringen inte lika 

alarmenade 1957 som 2009, då man bland annat tryckte på sjukdomens lindriga art.
93

  Ordet 

isolering förekom också mer 1957 eftersom det var en samhällsåtgärd som nyttjades vid 

exempelvis regementen.
94

 

De värdeord vars förekomst var snarlik mellan de båda åren, hot, kaos och skräck, användes 

inte i så stor utsträckning. Detta kan bero på att de orden är för värdeladdade och ger för 

starka associationer till det extrema. Då tidningarna vill skriva något uppseendeväckande tror 

vi inte att de vill bidra till en panikartad situation i alltför stor utsträckning. 

År 2009 förekom kris, död, oro, risk och avliden mer frekvent än 1957. Under 1957 års 

rapportering talades det främst om vaccinering av nyckelpersoner, det vill säga människor 

inom exempelvis sjukvården, kommunikationsväsendet etc., samtidigt som det förekom 

vaccinering av riskgrupper. Detta rapporterades det dock inte om. År 2009 låg fokus på 
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vaccineringen av riskgrupperna, det förekom överhuvudtaget inte någon diskussion om 

vaccinering av nyckelpersoner.  

Vidare användes ordet död i mycket större utsträckning 2009 än 1957, något som blir tydligt i 

Karin Bojs analys i september 2009 där ordet förekom 14 gånger.
95

 Enligt de officiella 

siffrorna från WHO inträffade över en miljon dödsfall globalt under asiaten,
96

 medan det 

under svininfluensan dog 17 700 personer världen över.
97

  

Ordet oro kan ses i ljuset av att skribenten projicerar sin egen oro på läsaren. Ett retoriskt 

knep är att själv visa känslor för att väcka känslor hos läsaren. Att läsare är dragna till 

berättelser om faror och hot kan bero på att de vill bli ”räddade” från den egna rädslan.
98

 

 
7.1.4 Utrymme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 3. Artiklarnas utrymme i procent 1957 respektive 2009. 

Som graf 3 visar har utrymmet av rapporteringen kring de båda influensorna förändrats över 

tid. Som nämnts i 7.1.3, graf 2, var rapporteringen inte lika alarmerande 1957 som 2009, 

vilket reflekteras i utrymmet. År 1957 förekom främst notiser och kolumner, medan det 2009 

ökade utrymmet, främst i form av halvsidor, men också en ökning i antalet helsidor. Notiserna 

har drastiskt minskat 2009, samtidigt som kolumnerna existerar både 1957 och 2009 i relativt 

stor utsträckning.  
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7.1.5 Genre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4. Genre i procent 1957 respektive 2009.  

Som graf 4 visar är majoriteten nyhetsartiklar både 1957 och 2009. En viss ökning har skett 

2009 vad gäller övriga genrekategorier. År 1957 förekom överhuvudtaget inte någon 

debattartikel eller ledare. Kategorin tips/frågor har ökat 2009 gentemot 1957, något som kan 

förklaras genom att rapporteringen 2009 fokuserade mer på individer, så till vida att gemene 

man fick ställa frågor till experter och myndigheter, medan det 1957 var konkreta hygientips 

som var sammanställda av journalisten. Det var således ingen privatperson som fick komma 

till tals.
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7.1.6 Vilka som får komma till tals 
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Graf 5. Vilka som får komma till tals i artiklarna 1957 respektive 2009 i procent. Flera 

kategorier kan uttala sig i en och samma artikel. 

Som graf 5 visar har politiker och gemene mans talan ökat 2009. Värt att notera är att antalet 

politiker, gemene man och anhöriga knappt fick något utrymme alls 1957. I både 1957 års- 

och 2009 års rapportering var det främst sjukvården och en representant för en myndighet 

som fick uttala sig. Detta stämmer överens med Marina Ghersetti och Tomas A. Odéns 

forskning om svininfluensan som kom fram till att myndigheterna fick uttala sig i 24 procent 

och läkare/forskare i 17 procent av deras undersökta material.
100

 

Under granskningen av samtliga artiklar upptäcktes att vissa personer som fick komma till 

tals förekom upprepande gånger, däribland vid 2009 års rapportering Maria Brytting och 

Annika Linde från Smittskyddsinstitutet, Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen 

samt Jan Liliemark, professor i farmakologi vid Läkemedelsverket. År 1957 fick Elis 

Bjurström, förste stadsläkare samt B Zetterberg, statsepidemiolog stort utrymme. Dessa källor 

fick stort utrymme och fick stå oemotsagda i de flesta fall.  

 

7.1.7 Huvudsakligt artikelämne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6. Huvudsakligt artikelämne 1957 respektive 2009 i procent.  

Som graf 6 visar har den största förändringen över tid skett i rapporteringen om 

sjukdomsutveckling. Med sjukdomsutveckling menas hur sjukdomen spreds i Sverige och i 

världen, vad det var som skedde just då samt antalet sjuka/döda. År 1957 handlade nästan 
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hälften av alla artiklar om just detta, medan 2009 års rapportering var mer spridd över flera 

ämnen. Detta kan förklaras av Lars Nord och Jesper Strömbäcks forskning om 

nyhetsförmedling om risker och kriser: ”För att kunna slå igenom rejält i nyhetskonkurrensen 

måste det också handla om nya hot- eller riskperspektiv.”
101

 Detta kan relateras till att fokus 

skiftade under 2009 års rapportering från svininfluensan i sig till den stora massvaccinationen 

och dess konsekvenser.  

Vid 2009 års rapportering kring specifika fall fokuserades det mer på känslor, medan 1957 års 

rapportering främst var konstaterande kring människors sjukdom och tillfrisknande. Just 

människors tillfrisknande rapporterades det ingenting om 2009, vilket en studie om 

fågelinfluensan mellan 2004 och 2006 visar. Där kom forskarna fram till att medier väljer att 

rapportera om hot när de förvärras, men rapporteringen uteblir när hotet har avstyrts.
102

  

Ökningen av opinionsjournalisk 2009 beror på det ökande antalet ledare och debattartiklar.   

Till skillnad från Ghersetti och Odén, som i deras forskning kom fram till att 2009 års 

rapportering om svininfluensan främst dominerades av hanteringen av smittan samt själva 

influensan,
103

 kom vi i vår forskning fram till att rapporteringen dominerades av fall/cases, 

sjukdomsutveckling och vaccinationer. Skillnaden kan bero på deras mer omfattande material.  

 

7.2 Kvalitativ textanalys 

7.2.1 Asien-influensa når oss inte i år 

Aftonbladet 1957-06-01  

Rubriken ter sig optimistisk, sjukdomen kommer inte att nå Sverige under året. Däremot får 

läsaren inte veta om den kan komma senare eller ej.  

I ingressen däremot förekommer ett flertal laddade värdeord:  

Den våldsamma influensaepidemi, som sedan mitten av april härjat i 

Fjärran östern och trängt fram till Indien kom häromdagen till Europa 

med ett holländskt fartyg. Någon större risk för att den influensan, 

som vållas av ett okänt virus mot vilket man inte har något vaccin, ska 

spridas till exempelvis Sverige anses inte föreligga.  
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Även om ingressen slutar hoppfullt så får läsaren en bild av en skrämmande sjukdom, som det 

dessutom inte finns något vaccin för. Det ges ingen tydlig bild av sjukdomsutvecklingen. 

Detta visar Ghersetti och Odén på i sin forskning, att i början av en kris så kännetecknas 

rapporteringen av en osäkerhet, då det saknas tydlig information.
104

 Många av värdeorden kan 

också förknippas till militärt/krigiskt språkbruk, så som våldsam, härja och tränga fram.  

En influensaexpert får uttala sig och lugnar läsaren genom att förklara att de ser optimistiskt 

på smittoriskerna. Därefter följer en förklaring till varför sjukdomen inte når Sverige i och 

med årstiden. Det stycket är vetenskapligt och känns främmande att läsa i dag. Här får endast 

en person uttala sig, hans åsikter får stå oemotsagda.  

Artikeln avslutas med ytterligare lugnande besked, att endast ett par dödsfall har inträffat och 

att sjukdomen är av lindrig art. Läsaren får dock inte veta vem som säger detta, läsaren får 

inte heller veta vad ”ett par dödsfall” innebär. Är det två, tjugo eller tvåhundra?
105

 

 

7.2.2 Äggprov avslöjar influensaepidemi 

Dagens Nyheter 1957-06-06  

I den inledande ingressen på första sidan förekommer en mängd laddade värdeord: rasar, 

hotar, sjukdomens framfart, hemsökta områdena, ett av de mest fruktade epidemiska gisslen, 

skördade. Ingressen avslutas med att dra en parallell till spanska sjukan, där läsaren får veta 

att på två år dog 15 miljoner människor och att influensan varje år kräver 10 000 dödsoffer i 

Europa. Det är således en alarmerande bild som målas upp. Återigen är rapporteringen 

präglad av en osäkerhet. 

Bilden på första sidan visar en man på Statsbakteriologen som sprutar in virus i hönsägg för 

att få fram influensatypen, bilden kan te sig lugnande då läsaren ser att myndigheterna arbetar 

febrilt.  

Artikeln fortsätter sedan på sista sidan, där den får stort utrymme. I inledningen av artikeln 

berättar skribenten om en äldre kvinna i Norrland som insjuknat. Om den här kvinnan finns på 

riktigt eller ej framkommer inte och det upplevs som en ”saga” som används för att beskriva 

hur det går till när Statsbakteriologen analyserar influensaprov. Det är ett ganska oväntat 
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grepp som vi inte sett tidigare i artiklar från den här perioden, men det är lätt för läsaren att 

identifiera sig med den sjuka kvinnan.  

Även här märks en osäkerhet inför den annalkande sjukdomen: ”I själva verket vet man 

ingenting om hur smittan vandrar och man vet inte heller varför ett visst virus plötsligt 

uppträder på en viss plats för att sen ’hålla sig lugnt’ i åratal”. I samma stycke dras återigen 

en parallell till spanska sjukan: ”[…] så kan en epidemi av ’spanskans’ storleksordning bryta 

ut när som helst”. Detta bör te sig skrämmande för läsaren, då skribenten inledningsvis 

berättade hur många som dog i den. Artikeln poängterar dock att det är få människor som dör 

under den vanliga säsongsinfluensan i Sverige, vilket kan kännas lugnande för läsaren. 

Artikeln avslutas dock ganska alarmerande: ”Men kvar står dock risken av plötsligt 

uppdykande nya virusarter. Influensaforskarna har ännu mycket arbete kvar innan de har 

alla vapen mot den osynlige fienden i sin hand”. Återigen förekommer liknelser vid att 

mänskligheten står inför ett krig mot influensan.  

Genomgående för artikeln är avsaknaden av citat. Dessutom sätts en stor tilltro till 

vetenskapen. Det är mycket fakta om influensa och om virus, dessutom fakta om ett nytt 

vaccin som kan förlänga immuniteten. 
106

 

 

7.2.3 Insjuknande scouten redan återställd 

Dagens Nyheter 1957-08-29  

Rubriken är optimistisk, en sjuk person har blivit frisk. Det är en kortare notis som upplevs 

som hoppfull. Även i den här artikeln förekommer en militär term, ”Influensan har hela tiden 

under sin marsch från Asien varit ytterst lindrig.” Dessutom poängteras det att sjukdomen är 

av en lindrigare art, vilket ter sig lugnande.  

År 1957 hade Sverige egen vaccintillverkning och i slutet av artikeln får läsaren veta att 

vaccintillverkningen ”naturligtvis” intensifierats. Däremot kommer det inte vara någon 

massvaccinering, utan endast vaccinering av människor med nyckelposter, exempelvis inom 

sjukvården och kommunikationsväsendet. En docent avslutar och säger att det inte finns något 

land som planerat allmän vaccinering.
107
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7.2.4 Bara bacillskräck 

Aftonbladet 1957-09-01  

Denna skämtsamma krönika kändes unik för tiden, under de undersökta perioderna har vi inte 

läst något liknande. Den är vass och den driver med hysterin som vissa eventuellt kände inför 

sjuka människor.  

Den drar på mystiken, på Orienten. Den är till viss del väldigt rasistisk:  

Det är väl inte så underligt, att det blir asiatiska sjukdomar, när hela 

stan dräller av österlänningar. Det är naturligtvis de, som har fört med 

sig eländet. Det är kanske en liten hämndakt för att de vita försett 

Asien och andra världsdelar med europeiska åkommor.  

Digerdöden tas upp som en parallell, men i ett skämtsamt sammanhang. Den nysande flickan, 

som krönikan handlar om, visar sig nysa på grund av dammiga diarier. Den avslutas med en 

alarmerande ton, men som i kontexten inte upplevs som skrämmande: ”Faran är över – för 

den här gången.”
108

 

 

7.2.5 Hälsingelarm om asiaten på båt 

Aftonbladet 1957-10-11  

Artikeln handlar genomgående om hur situationen ter sig på olika militärförläggningar runt 

om i Sverige, men till en början får läsaren veta att halva besättningen på ett tyskt fartyg som 

legat i en svensk hamn drabbats av en svår influensa. I och med att resultaten av 

provtagningarna inte kommit ännu kan man inte med bestämdhet säga att det rör sig om 

asiaten, även om stadsläkaren i Söderhamn menar att mycket pekar på att det är det. Tanken 

skulle vara att isolera de sjuka, men fartyget hade avgått och var på väg till en annan svensk 

stad. Hur det går med de sjuka på fartyget förtäljer inte artikeln. 

Därefter följer rapportering kring hur det ser ut i resten av Sverige, på regementen och i 

skolorna. Här poängteras det att det inte enbart är asiaten som gör folk sjuka, utan det sprids 

också hjärnhinneinflammation i skolorna.  

Siffror förekommer också i artikeln, denna gång från Sjukkassan som meddelade att under de 

senaste tre dagarna har de fått in 6000 anmälningar, vilket är 30-40 procent över det normala. 
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Här får läsaren dock inte veta om det beror på influensan eller om det beror på andra 

sjukdomar. Gissningsvis bör det till stor del vara på grund av influensan, men detta skrivs inte 

ut.  

Den sista underrubriken ”Ofarligt” belyser att asiaten är av lindrigare art och att det inte är 

någon farlig sjukdom om man bara är försiktig och stannar hemma och vilar upp sig 

ordentligt. Här får docent B Zetterbergs uttalande stå oemotsagt, när det kommer till hur 

allvarlig sjukdomen är. Som nämnts tidigare i kapitel 7.1.6, graf 5, så var han en av dem som 

ofta fick komma till tals under rapporteringen 1957. Nord och Strömbäck menar att vissa 

källor, på grund av sin position, får större tillgång till medierna än andra källor.
109

 

Till artikeln hör en helsidan med bilder som visar hur vaccin framställs i ägg. Återigen är det 

tydligt att tilltron till vetenskapen är stor.
110

 

 

7.2.6 Asiatstopp för besök på sjukhus 

Dagens Nyheter 1957-10-17  

I Stockholm har man valt att förbjuda besök på sjukhus på grund av influensan. En doktor får 

uttala sig som menar att det är ett drastiskt steg, men att de var tvungna att göra det för att 

skydda patienterna. Däremot får läsaren veta att vid särskilt ömmande fall så kan besök 

tillåtas, det är således inte helt strikt förbjudet.  

I artikeln finns också en bild som visar hur förbudsskylten ser ut. På denna skylt står det dock: 

”Med hänsyn till den stora omfattningen av förkylningssjukdomar […]”, de väljer alltså att 

inte skriva att det är på grund av influensan.  

I artikeln förekommer det mycket siffror, hur många som är smittade, hur många 

sjukanmälningar som kommit in och hur många elever som är borta från undervisningen på 

grund av sjukdom.  

Det är en omfattande artikel som beskriver alltifrån besöksförbudet till hur situationen ser ut 

på skolor och på regementen. En liknande artikel hade nog delats upp i dag i flera mindre för 

att göra det mer tydligt.  
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Artikeln poängterar också att sjukdomen är av lindrigare art, även om den sprider sig snabbt. 

Ett exempel på att den är lindrig ges också då en regementsläkare tror att ett 90-tal man blivit 

sjuka vid ett regemente på Gotland, dock inte i influensa utan i en vanlig förkylning.  

Värdeord förekommer, exempelvis underrubriken ”’Asiaten’ härjar i skolorna”. I det stycket 

får läsaren också veta att läkare tror att det bara dröjer ett par dagar ”[…] innan influensan 

slår till på allvar”. Det värsta är således kvar och artikeln sänder ut ganska blandande 

signaler, dels lugnande besked, men också alarmerande.
111

 

 

7.2.7 En helt ny typ av smitta 

Dagens Nyheter 2009-04-28  

Denna artikel består av frågor som en journalist ställer till en annan. Den svarande 

journalisten är DN:s vetenskapsredaktions chef Karin Bojs, som genom sin titel inger 

förtroende. Frågan är dock varför man inte valt att ställa frågorna till en riktig läkare istället.  

Rubriken är alarmerande, det är en ny typ av smitta som ingen har antikroppar mot och något 

fungerande vaccin finns inte. Ingen går därför säker.  

Redan i första frågan dras en parallell till fågelinfluensan som säkerligen många läsare hade 

färskt i minnet. Fågelinfluensan var mycket dödligare än vad svininfluensan blev, men i och 

med att detta fortfarande är i ett så tidigt skede visste ingen det och detta spädde säkerligen på 

oron.  

Under frågan ”Hur smittsamt är viruset?” får läsaren inte veta något, eftersom forskarna inte 

tagit reda på det ännu. Man får däremot veta att de inte enbart arbetar med att ta fram siffror 

på smittorisken, utan också hur många som kan bli ”riktigt allvarligt sjuka” samt ”hur stor 

andel av de smittade sin dör” trots att detta inte hade något att göra med frågan.  

Läsaren får också veta att det finns läkemedel som kan användas i förebyggande syfte, men 

något vaccin har inte kunnat framställas. I och med att det råder en stor osäkerhet kring hur 

många som kan bli smittade och hur många som kan dö kan den informationen te sig oroande.  

Det finns ingen hjälp att få mer än att sjukdomen ”verkar” vara känslig mot en viss typ av 
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medicin. En osäkerhet råder, vilket stämmer överens med Ghersetti och Odéns 

undersökning.
112

 

Vid frågan om smittan kan komma till Sverige ges ett nonchalant svar: ”Ja, självklart. Ett 

flygplan från Mexico eller USA färdas på några få timmar”. Det kan också vara ett sätt att få 

folk att förstå att det inte handlar om smittan kommer att komma utan när den kommer.  

Den sista frågan, om hur stor risk det är att dö, får läsaren veta att ingen vet i dagsläget. Att 

avsluta med den typ av fråga kan dels vara en fördel, då ofta det viktigaste står först i en 

artikel. Däremot kan det också få människor att minnas den frågan mest, eftersom den stod 

sist.  

I artikeln finns också en bild som visar en skylt där det står att en skola i New York stängt på 

grund av influensan. Att se att sådana samhällsåtgärder görs kan bidra till folk blir oroade, det 

är en drastisk åtgärd.
113

 

 

7.2.8 Vår beredskap måste bli bättre 

Aftonbladet 2009-05-04 

Detta är en kortare ledare som menar att den svenska beredskapen måste bli bättre. I och med 

att den är så pass kort säger den inte så mycket, utan den känns snabbt i hopskriven.  

Den börjar med tre positiva meningar, även om den första ”En svenska tycks ha haft den nya 

influensan” tyder på en viss osäkerhet. Man vet inte riktigt om hon har haft svininfluensan 

eller ej. Den fjärde meningen däremot är en total omvändning ”Ändå är det för tidigt att blåsa 

faran över”. Den liknelsen påminner mer om det exempelvis inträffat en naturkatastrof eller 

liknande.  

Det som ledaren vill belysa är att det finns brister i den svenska beredskapen och ett exempel 

på detta är att läkare skriver ut Tamiflu och andra läkemedel på för lösa grunder. När man 

läser rubriken får man en känsla om att det ska handla om större samhällsåtgärder vid ett 

influensautbrott eller liknande, speciellt eftersom ledaren ackompanjeras av en bild med en 

person i skyddsdräkt. Bildtexten ”Efter att en tvååring i Texas dog i den nya influensan 
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testade sig många” får en att tänka att den förbättrade beredskapen ska handla om att 

myndigheterna snabbare ska analysera provsvar.  

Rubrik, bild och bildtext hör således inte ihop med innehållet i ledaren. Därför känns det som 

att den skrevs för att fylla ut sidan mer än att verkligen förmedla ett budskap.
114

 

 

7.2.9 Han dog i hemmet 

Aftonbladet 2009-09-01 

Artikeln står under en stor vinjett: EXTRA, för att påminna läsaren om att detta är extra viktigt 

och nytt. Rubriken är också den stor och alarmerande, med stora svarta bokstäver. Det är ett 

konstaterande: HAN DOG HEMMA.  

Under finns en stor bild som tar upp över en hel sida. Bilden föreställer en akutmottagning på 

ett sjukhus, och detta ger associationer till att det är akut och att det är bråttom. Artikeln och 

bilden motsäger dock varandra. Han dog i sitt hem, men bilden visar en akutmottagning. Det 

är dock en stark bild, en öde akutmottagningsentré i mörker. Längst till höger i uppslaget 

finns en checklista där läsarna kan läsa om olika symptom på svininfluensan. Checklistan 

beskriver sedvanliga influensasymptom som feber, ont i halsen och hosta, det är således inga 

särskilda symptom som skulle särskilja svininfluensan från en vanlig säsongsinfluensa.  

Artikeln i sig handlar om den första svensk som dött av svininfluensan, och därmed motiveras 

det varför tidningen drar så stort på vinjetten, rubriken och bilden. Detta har stort nyhetsvärde 

för läsarna.  

Skuld läggs på sjukvårdsupplysningen, då den döde ringde dit men aldrig åkte in till akuten. 

Detta stärks med att skribenterna skriver om hur Aftonbladet i maj avslöjade ett nytt förslag 

till lönesättning som innebar att för att få högre lön skulle sjuksköterskorna på upplysningen 

inte larma ambulans eller hänvisa de sjuka till akuten för ofta. Förslaget drogs dock tillbaka, 

men i denna artikel blir sjukvårdsupplysningen de stora bovarna i dramat.  

Då journalisterna inte har så mycket information om den döde mannen ifråga drar man på 

andra saker, såsom gamla nyheter och sjukvårdsupplysningens agerande. Men läsaren får 

också veta att mannen i fråga led av olika sjukdomar i riskgruppen, något som framkommer 

en senare i artikeln.  
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Artikeln är skrämmande, ska jag inte kunna lita på sjukvårdsupplysningen? Vad händer med 

mig om jag blir sjuk? Kommer jag att få den hjälp jag behöver eller kommer mitt liv att hänga 

på sjukvårdens sparkrav?
115

 

 

7.2.10 Vi visste att influensan kan döda 

Dagens Nyheter 2009-09-01  

Det första som läsaren ser, rubriken Vi visste att influensan kan döda, känns 

katastrofinsinuerande. Tanken är kanske att få rubriken att låta som att det inte är någon 

överraskning, men att använda död i rubriken gör den alarmerande. 

I mitten av artikeln har ett citat förstorats ”Frågan som alla vill ha svar på är förstås: Hur 

stor är risken att dö? Något sådant svar finns inte än” vilket förstärker den alarmerande 

känslan. Ett fåtal kan dö, halva befolkningen kan dö, ingen vet.  

Karin Bojs är chef för DN:s vetenskapsredaktion och är således auktoritär. Hon inger 

förtroende. Därför borde hon vara ytterst vaksam med vilka ord hon använder, men så är inte 

alltid fallet. I den här artikeln har hon använt ordet ”död” 14 gånger; i rubriken, i ingressen 

och i brödtexten. 

Analysen trycker hårt på att det är många unga som drabbas, läsaren får en bild av att vem 

som helst kan drabbas och detta förstärker en slags domedagsprofetia. Detta trots att analysen 

skrevs efter att den första svensken dog som var en man i medelåldern som tillhörde flera 

riskgrupper. En hel del siffror förekommer, men dessa handlar främst om hur många som 

riskerar att dö, trots att hon tidigt i artikeln säger att man inte vet något om den risken. Frågan 

är om dessa siffror stämmer då uppskattningen känns grov:”risken för en britt att dö är 

ungefär en på tvåhundra” enligt landets uträkningar. Detta kan te sig skrämmande då 

England ligger så pass nära Sverige. Bojs garderar sig genom att därefter skriva att andra 

forskare tror att de siffrorna ligger i överkant, men vilka siffror de fått fram får läsaren inte 

veta.  

Artikeln personifierar på ett sätt svininfluensan: ”Svininfluensan däremot dödar nästan bara 

yngre personer”, som att det är en mördare som smyger runt och väljer sina offer. 
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Vidare nämns spanska sjukan i artikeln, även om det inte görs några liknelser vid 

svininfluensan så väcks det ändå tankar om en farlig sjukdom som dödade miljoner 

människor världen över.  

Analysen har i princip enbart handlat om osäkerheten och om att många kommer dö. Den 

avslutas dock ganska nonchalant ”Men egentligen har ingenting ändrats i fråga om 

riskbedömning och beredskap. Vi visste det här. Det är därför myndigheterna har satt i gång 

den största massvaccineringen i Sveriges historia”. I tre meningar inges läsaren ett visst 

hopp, men det som man minns är bara de alarmerande siffrorna och den osäkerhet som råder i 

och med att skribenten valt att trycka så hårt på detta.
116

 Enligt Finer är det den här typen av 

alarmistisk rapportering som kritiserades i den efterföljande debatten. 
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 7.2.11 Smittskyddsläkaren: Vi vaccinerar allt som rör sig 

Aftonbladet 2009-10-27 

Om man ser till helheten av uppslaget så sätter den en alarmerande ton med en huvudrubrik 

som lyder Friska lurar sig förbi kön. Det signalerar ett kaos där fullt friska människor tränger 

sig före de sjuka i kön. Den egoistiska människan får ett ansikte, som endast värnar om sig 

själv och inte sina medmänniskor som är i större behov av vaccinet. Detta är något som 

påverkar alla, inte minst de personer som är i riskgrupperna och inte fått något vaccin än.  

Ingressen inleds på ett dystert sätt, där läsaren får veta att vaccinet är slut i både 

Västernorrland och i Småland. I Stockholm däremot, på en vårdcentral vid Odenplan, finns 

det fortfarande vaccin. Smittskyddsläkaren på vårdcentralen säger: ”Vi vaccinerar allt som 

rör sig.”, ett tacksamt citat som ger en bild av att de har vaccin kvar. Det är en dramaturgisk 

inledning med en negativ start som sedan vänder totalt.  

Artikeln har två huvudsakliga läger: det ena är vårdcentralen vid Odenplan i Stockholm som 

är representerad av en läkare och det andra är läkare runt om i landet. Värt att poängtera är att 

vårdcentralen vid Odenplan är en privat sådan. Inte nog med att de vaccinerar fullt friska 

människor, de är i privat regi i Stockholms innerstad. En av läkarna som också får uttala sig i 

artikeln, som är smittskyddsläkare i Norrbotten, säger: ”Om en vårdcentral har vaccinerat 

alla sina riskgrupper är det väl självklart så att man solidariskt delar med sig av vaccinet till 

de andra vårdcentralerna som inte hunnit så långt”. Just ordet ”solidariskt” är så starkt 
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förknippat med arbetarrörelsen. Frågan är om den här läkaren hade uttalat sig på samma sätt 

om det var en landstingsdriven vårdcentral. De två lägren är således också uppdelade i 

politisk tillhörighet, samt storstad mot landsbygd, i och med att de övriga läkarna kommer 

från olika delar i Sverige.  

En av läkarna, smittskyddsläkaren i Kronoberg, kallar oordningen för ”djungelns lag” och 

detta för tankarna till kaos utan struktur. Hela artikeln tycks vara skriven för att påvisa 

oklarheter och oreda när det kommer till vaccineringen av svininfluensan.  

Bilden som ackompanjerar artikeln visar en leende familj som blivit vaccinerade på den 

privata vårdcentralen, trots att de inte tillhörde någon riskgrupp. Det inger ingen känsla av 

kaos, utan snarare att vissa människor får fördelar beroende på var de bor, oavsett om de 

tillhör en riskgrupp eller ej.
118

 

 

7.2.12 Elever snabbvaccinerades 

Dagens Nyheter 2009-11-06 

Artikeln handlar om hur elever i en skola i Haparanda blivit vaccinerade efter att en elev på 

skolan avlidit i svininfluensan. Rubriken signalerar en panikåtgärd. En bild ackompanjerar 

artikeln som visar en beskyddande förälder som håller om sitt barn. Bildtexten beskriver en 

osäkerhet, då barnet på bilden inte blev vaccinerat eftersom mamman ställde sig skeptisk till 

vaccinationen och eventuella biverkningar. På samma sida finns också en analys av Karin 

Bojs som är chef för DN:s vetenskapsredaktion. 

Likt andra artiklar tycks svininfluensan bli personifierad: ”Svininfluensan fortsätter sin 

framfart”, som att det är något mänskligt och att det inte finns något sätt att stoppa den.  

Skribenten väljer att skriva ”panikvaccinerad” i ingressen, vilket förstärker rubrikens bild av 

kaos. Vidare i artikeln kan man läsa om svininfluensans nya rekordvecka. Att använda ordet 

rekord i det här sammanhanget känns opassande, då rekord ofta ses som ett positivt laddat 

ord. Därefter får läsaren veta att antalet laboratorieverifierade fall aldrig varit högre tidigare, 

vilket belyser en alarmerande känsla. Längre fram i artikeln kan man läsa att smittan ökar i 

alla län i Sverige, vilket förstärker bilden av att situationen blir värre. 
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Längre ned i artikeln får mamman som är på bilden uttala sig och förklarar varför hon valt att 

inte låta sin dotter vaccinera sig. Detta nyanserar artikeln eftersom en kritisk röst görs hörd. 

Citatet ”Visst är det otryggt att vi bor så nära smittan, men man måste ju leva” väcker 

associationer till ett hot som finns centrerat på en och samma plats. Smittan finns lite varstans 

och att en flicka dog just där är givetvis olyckligt, men det hade lika väl kunnat skett var som 

helst i landet.  

I artikeln får läsaren också veta att den avlidna flickan inte tillhörde någon riskgrupp, som 

förmedlar en bild av att vem som helst kan drabbas.  

Vidare i artikeln kan man läsa att den berörda skolan gjorde en omprioritering vad gäller 

vaccinationen och lade den tidigare än planerat för att möta föräldrarnas oro efter dödsfallet. 

Däremot får ingen förälder som vaccinerade sitt barn uttala sig. 

Sifferjournalistiken blir påtaglig när artikeln belyser hur många i Sverige som smittats, hur 

många i världen som avlidit samt hur många som rapporterats avlidna i Norge. Att använda 

Norge som exempel blir också mer alarmerande eftersom det ligger så nära Sverige.  Det är 

dock ett stort spann vad gäller siffrorna på antalet insjuknande i Sverige, någonstans mellan 

120 000 och 300 000 svenskar räknas ha insjuknat på två månader. Här blir det tydligt att 

osäkerheten är stor. 

Dessutom fortsätter den alarmerande känslan även i den sista kolumnen där man kan läsa att 

antal smittade och dödsfallen ökar på det norra halvklotet.
119

 

 

8. Slutdiskussion 

8.1 Retorik 

Vi anser att retoriken rörande sjukdom och epidemi i de utvalda tidningarna har förändrats på 

dessa 52 år. Detta anser vi dels på grund av förekomsten av laddade värdeord och den 

alarmerande tonen som förekommer mer frekvent 2009 än 1957.  

De värdeord som förekom 1957 väckte associationer till det militära, vilket kan förklaras till 

den dåtida kontexten med bland annat med osäkerheter rörande kalla kriget. Då 

rapporteringen 1957 använde sig av mer aktiva ord, såsom härjar, rasar och isolering, 
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användes det under 2009 års rapportering ord som förknippas med känslor, såsom panik, oro 

och rädsla. Detta visar på en rapportering som fokuserar mer på individer, för att läsaren ska 

kunna identifiera sig och bli berörd.  

År 2009 var rapporteringen övertydlig, exempelvis där läsaren inte får möjlighet att skapa sin 

egen bild av hur situationen såg ut på vårdcentralerna vid vaccineringen, då journalisten valt 

att som rubrik använda Vaccinkaos i hela Sverige. Bilden blir levererad till läsaren av 

journalisten, och dennes bild av vad som är kaos eller inte. Texten blir en subjektiv upplevelse 

av journalistens egna känslor, istället för en beskrivande text där läsaren får bilda sin egen 

uppfattning. Vidare kan man fundera över om journalisterna rapporterade om ett existerande 

kaos som faktiskt förekom eller om det var medierna som bidrog till att kaoset uppstod. Detta 

har inte vi kunnat reda ut i den här undersökningen, men både i denna uppsats samt i annan 

forskning har det visats att mediernas rapportering under 2009 var alarmistisk. I framtida 

forskning vore det intressant om det gick att påvisa vad som faktiskt kom först; mediernas 

rapportering om kaos eller om de rapporterade om ett redan existerande kaos.  

Under 2009 års rapportering förekom även många ”checklistor” där läsaren kunde gå igenom 

symptom och på så sätt ställa sin egen diagnos. Många av dessa symptom stämde även in på 

en lite kraftigare förkylning, och detta kan ha ökat den alarmerande känslan hos befolkningen 

där läsaren kunde självdiagnostisera sig själv istället för att gå till läkaren.  

Att vi anser att 2009 års rapportering var mer alarmerande beror bland annat på att det i de 

undersökta artiklarna under 2009 förekom ordet död i 57 procent av fallen. Medan tonen var 

alarmerande 2009 var rapporteringen 1957 i stort sett lugnande, där det ofta poängterades att 

sjukdomen var av lindrig art samt att dödsfallen inte fick stora, svarta rubriker. Detta trots att 

50 gånger fler människor dog under asiaten än under svininfluensan. Det förekom dock att en 

viss alarmerande rapportering skedde under 1957, men ofta fanns det även lugnande inslag i 

samma artikel. 

Under 2009 användes dramaturgiska grepp som att göra svininfluensan ”mänsklig”. Den 

framställdes ofta som personifierad, den var inte en klinisk sjukdom utan som en person som 

väljer ut sina offer och dödar dem. Detta likt en av Stig Arne Nohrstedts fyra punkter där han 

menar att mediernas roll under krissituationer kompliceras och måste välja hur gestaltningen 

ska te sig. 
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Vidare gavs rapporteringen större utrymme 2009, då det förekom fler hel- och halvsidor. 

Under 1957 års rapportering dominerade notiserna, där 52 procent av de undersökta artiklarna 

var notiser. Endast en procent 1957 var helsida. Rapporteringen var också mer omfattande 

2009, då det under de valda perioderna förekom totalt 192 artiklar medan det under 1957 

förekom 93 stycken. Detta tillsammans med en ökad spridning av utrymme kan ses som ett 

tecken på att rapporteringen 2009 var genomgående mer intensiv än 1957.  

 

8.2 Medier och källor 

Som tidigare forskning visat har även vi funnit att samma myndighetspersoner fått störst 

utrymme i rapporteringen kring sjukdomarna. Dessa personer är även auktoritära, vilket i sin 

tur leder till att läsaren hyser stor tilltro till vad som sägs. Här är det då mediernas roll att 

granska och ifrågasätta källornas uttalanden, något som saknas i många fall. Journalisterna 

bör således ha varit nöjda med de auktoritära personerna de talat med, då de fått uttala sig så 

många gånger. Detta speglas tillbaka på Gans teori om källans trovärdighet och tillförlitlighet, 

där journalisten känner stor tilltro till källan och den därmed får uttala sig upprepade gånger.  

Ett tydligt exempel på en auktoritär person som får uttala sig är artikeln En helt ny typ av 

smitta
120

 där en journalist ställer frågor till Karin Bojs, DN:s vetenskapsredaktions chef. Här 

blir då Karin Bojs källan, och man kan undra om det verkligen är rätt att hon svarar på dessa 

vetenskapliga frågor. Skulle det kanske varit lämpligare med en läkare eller expert inom 

ämnet? Då hon är en auktoritär person inger hon förtroende, samtidigt som hon inte har den 

expertis som läkare har.  

En intressant skillnad mellan rapporteringen kring asiaten och svininfluensan är den stora 

avsaknaden av berörda personer, såsom anhöriga eller drabbade, i 1957 års rapportering. 

Under rapporteringen om svininfluensan tryckte tidningarna mer på den personliga 

igenkänningsfaktorn genom fler artiklar där berörda fått uttala sig. Det förekom heller inte 

några enkäter, där gemene man fått uttala sig, under 1957 års rapportering.  

 

8.3 Nyhetsvärdering 

När det började rapporteras om en sjukdom som visade på att ha pandemiska egenskaper, 

ökade den mediala bevakningen både 1957 och 2009. Till en början var osäkerheten stor då 
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man inte visste så mycket. Häri ses skillnader mellan årtalen när det kommer till vinklingen 

av den osäkra informationen. År 1957 poängterades det att sjukdomen var lindrig, medan de 

undersökta tidningarna under 2009 valde att fokusera på exempelvis att folk kommer att dö, 

trots att det inte fanns några säkra siffror att gå efter. Detta kan också förklaras genom att det 

under 1957 förekom fler epidemiska sjukdomar, såsom tyfus, smittkoppor och 

hjärnhinneinflammation, som tog plats i tidningarna. Det är således två skilda kontexter i 

vilka sjukdomarna förekommer. Det kan därför ha påverkat rapporteringen, att tidningarna 

ville bibehålla ett lugn bland allmänheten.  

År 1957 handlade närmare hälften av de undersökta artiklarna om sjukdomsutvecklingen, 

medan det var mer spritt under 2009. Då dominerade rapporteringen kring fall, 

sjukdomsutvecklingen och vaccinationerna. Detta kan förklaras genom att det nåddes en slags 

medial mättnad kring själva sjukdomen, då den blev en slags vardag. Fokus skiftade då till 

nästa problem, det vill säga massvaccinationerna. En likhet vi kunde se under både 1957 och 

2009 är att ingen tidning valt att fokusera på vilka kostnader sjukdomen förde med sig. Vi har 

dock valt att aktivt ta bort ekonomidelen under 2009, så det kan vara så att rapporteringen 

fanns där. Dessutom kan rapportering skett ett tag efteråt, när kostnaderna blivit konstaterade. 

Det vi reagerade på är att det inte förekom några prognoser.  

Som nämnt tidigare var det journalister som valde att sätta rubriker som Vaccinkaos i hela 

Sverige, och detta kan därmed ses i ljuset av socialkonstruktivism, där medierna är med och 

definierar vad som är samhälleliga risker och kriser. Här är det tidningarna som säger att det 

är kaos på vårdcentralerna, det behöver således inte vara något som gemene man upplever att 

det är. Vidare behöver det heller inte betyda att samma ”kaos” var överallt, men i och med 

denna rubriksättning upplevs det som att kaoset är överallt i hela Sverige. Likt 

dagordningsteorin definierade tidningarna vad som var relevant och inte. År 1957 valde 

Aftonbladet och Dagens Nyheter att uppmärksamma när sjuka människor tillfrisknade, något 

som saknas helt under de undersökta perioderna 2009. Även om artiklar om personer som blir 

friska har nyhetsvärde, så är de inte lika sensationella, vilket kan förklara avsaknaden av 

sådana artiklar under 2009 års rapportering.  

För att locka läsare måste nyheterna väcka intresse, vilket ofta leder till att kommentarer och 

analyser får större utrymme. Detta syns i rapporteringen kring svininfluensan 2009, där 

analyser och frågor från allmänheten ofta fanns i anknytning till rena nyhetsartiklar.  
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Det förändrade medielandskapet påverkar den tidigare tillförlitliga triangelmodellen. Då 

medborgare med lätthet kan leta upp viktig information på myndigheters hemsidor blir 

mediernas roll som förmedlare inte lika självklar. Däremot går det inte att helt förkasta denna 

modell, då det fortfarande finns många människor som inte har tillgång till dator och internet, 

exempelvis äldre personer. Ur ett globalt perspektiv är triangelmodellen fortfarande viktig, då 

det finns många länder där internet inte är lika utbrett som i Sverige.  

Aftonbladet och Dagens Nyheters agenda verkar utifrån våra resultat tett sig annorlunda 1957 

och 2009. Då fler människor avled till följd av asiaten än av svininfluensan borde 

rapporteringen varit mer omfattande då än vad den faktiskt var, alternativt att rapporteringen 

om svininfluensan var alldeles för omfattande. Dagordningen skiljde sig således mellan 1957 

och 2009.  

Vidare kunde vi se, som tidigare nämnts, att fokus skiftade under bevakningen av 

svininfluensan. Från att ha skildrat sjukdomen och dess utveckling prioriterade tidningarna att 

skriva om vaccinationerna, detta trots att människor fortfarande insjuknade. Detta visar på att 

Aftonbladet och Dagens Nyheter var med och satte dagordningen för det som de ansåg var 

viktigast just då. Om så sedan var fallet, det låter vi vara osagt.  
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